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CULTURAL  
PRIMAVERA 
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Ajuntament de Nules 
Regidoria de Cultura 



III CICLE DE MÚSICA SACRA 
Tots els concerts a l’església del Convent, 20 h 

La música d'orgue al monestir de Montserrat 
Vicent Flich, orgue 

So de flautes 
Vicent Flich, orgue 
M. Martínez, flauta de bec 

Missa de la Coronació KV 317 
Cor parroquial del Sant Àngel de la Vall d'Uixó 
Miguel Ángel Martínez, director 

5 
DIJOUS 

6 
DIVENDRES 

7 
DISSABTE 



19 h Concentració a la plaça Major de Mascarell i a continuació 

la xaranga Salsa Rosa recorrerà els carrers de la població 

 

19.30 h Correbars 

Bar Plaça de l’Escola i Bar Cele 

 

21.30 h Concert: 

Toni de l’Hostal – Zahúrda - El Blüe - Radiokrimen 

NULES SONA 2018 
Mascarell 13abril 

DIVENDRES 



14abril 

DISSABTE 
18.00 h 

18.00 h a la plaça Major de Nules actuació de la Muixeranga de 
Castelló 
 
 
19.00 h I Trobada de Dolçainers 



LA CONLLOGA-MUIXERANGA DE CASTELLÓ 

RECUPERA EL PILOTÓ DE NULES 
 

Amb la plaça Major plena, de nulers i de forasters vinguts dels 

pobles de la comarca per la fama que havia agafat el Ball de 

Torrent que se celebrava en honor a la Mare de Déu de la Soledat, 

els alcides o atletes, es posaren en rogle mentre anaven formant un 

cercle de vuit persones, i a continuació quatre més pujaren damunt 

d’aquests i formaren un cercle més reduït, i després dos formaren 

un pis més amunt, que en posicionar-se correctament amb les 

cames obertes cadascun d’ells sobre les espatlles de dos dels de 

baix, recolzaren els seus caps en les espatlles del company de pis, 

per tot seguit pujar una persona més, que en posar-se dempeus i 

coronar la figura va disparar un tret: s’havia format el Pilotó. 

 

Això va ser en Nules el segon diumenge d’octubre de 1912. Fou 

l’última vegada en 104 anys que es va fer aquesta figura, però no la 

darrera, ja que el passat 9 d’Octubre, en la veïna Moncofa, la 

Conlloga-Muixeranga de Castelló la va recuperar més d’un segle 

després. La figura del Pilotó (també anomenada Nulera pels 

membres de la Conlloga, en haver trobat documentació de la seua 

execució a la vila de Nules i no en altres llocs) té la següent 

estructura: 8 baixos, 4 segons, 2 alçadors i bé un xiquet o un adult 

que s’encarrega de rematar la figura, per la qual cosa deixa al 

descobert una forma molt piramidal  

 

105 anys després d’aquest fet, el pilotó de Nules, la nostra  

figura de la muixeranga, torna a la plaça Major.  

 



23 h Concert amb la participació de GEM, Candela Roots, El Diluvi, 

Mim i Prozak Soup. 

 14abril 

DISSABTE 
C/ Sant Agustí 



Tres agronautes d’Amanida Peiot s’acomboien per tal de rodar aquesta 
divertida formació totalment acústica, que revisita i actualitza peces del 
cançoner popular galacticovalencià (que és com dir galaicoportugués) 
barrejades amb les tonades més jogasseres de la banda de la Valldigna. Tot 
açò en un espectacle per a tots els públics, amb clara vocació interactiva i 
posada en escena teatral. 
 

Amb La POP coneixerem una família ben especial, la d’Amparito, filla del 
mestre, casada amb el Dr. Garcia, i mare de quatre perles del Túria: 
Micalet, Amparito, Vicenteta i Pere Joana. Tots ells ens contaran històries 
velles i novelles. Deixeu-vos abduir, grans i menuts. Síndrome d’Estocolm 
interestel·lar garantit.  
 

  

 
15abril 

DIUMENGE 
12.00 h 

Plaça Major 





L’Institut Valencià de Cultura presenta l’adaptació teatral d’Els quatre genets 
de l’apocalipsi una de les obres més conegudes del novel·lista Vicent Blasco 
Ibañez on es pretén acostar el públic valencià als grans textos de la 
literatura universal i fer-ho en la seua llengua, en aquesta línia, l’efemèride 
del 150 aniversari del naixement de Blasco Ibáñez ens permet rellegir la 
seua literatura en el context social i cultural contemporani. 

L’espectacle que proposa l’Institut Valencià de Cultura es concreta en 
l’adaptació teatral de la novel·la, conclosa en 1916, quan l’escriptor vivia 
en un París assetjat per la gran guerra europea. Blasco gaudeix d’una vida 
intensa com a literat, i pren partit en la contesa. 

Amb la producció d’Els quatre genets de l’Apocalipsi l’Institut Valencià de 
Cultura vol fer accessible el context històric que Blasco Ibáñez ens narra 
de manera quasi periodística en alguns passatges i que la manca de 
coneixements que puga tindre l’espectador sobre la primera Guerra 
Mundial no li impedisca seguir i enganxar-se a la història. 

La novel·la de Blasco Ibáñez ens retrata una societat en un moment de 
canvi, de trasbals. I serà la guerra cruel la que aboque els personatges a fer 
aparèixer els instints, comportaments i valors que només s’entenen si els 
llegim amb emoció i humor. 

15abril 

DIUMENGE 
19.00 h 

Teatre Alcázar 



20abril 

DIVENDRES 
22.00 h 

Biblioteca Municipal 

21abril 

DISSABTE 
19.00 h 

Teatre Alcázar 



21abril 

DISSABTE 
19.00 h 

Saló multifuncional 
de Mascarell 

22abril 

DIUMENGE 
19.00 h 

Teatre Alcázar 



CINEMA 
Atraco perfecto 

NULES NEGRE 
Festival de gènere negre-policíac 

 

5maig 

DISSABTE 
19.00 h 

Biblioteca 

4maig 

DIVENDRES 
20.00 h 

Biblioteca 

6maig 

DIUMENGE 
19.00 h 

Teatre Alcázar 

7maig 

DILLUNS 
18.00 h 

Biblioteca 

PRESENTACIÓ 
Llamadme Alejandra, Espiro Freire 



Concert interactiu per a xiquets i xiquetes menors de 4 anys. Plaer, 
irritació, alegria, excitació, relax, energia. La música és capaç de 
generar un ampli ventall de sensacions en les persones i més si 
l'oïdor no ha superat els 6 anys d'edat i no disposa del bagatge 
musical i de les vivències personals d'un adult. Açò ho saben molt 
bé els integrants del col·lectiu Sedajazz que, fa uns anys, van 
decidir ampliar la seua labor didàctica i crear Jazzeando con Bebés, 
una iniciativa pensada per a la qual els xiquets menors de 4 anys 
s'acosten a diferents ritmes musicals tan diversos com el jazz, 
el swing, el reggae, la salsa o la bossa nova i que ho facen a través 
de l'oïda, del joc i de l'experimentació.  

6maig 

DIUMENGE 
18.00 h 

Biblioteca Municipal 



LLEVANT ENSEMBLE 
Nino Rota 

Música de pel·lícula de Nino Rota amb videoprojeccions 
comentades: 
 
El Padrino 
La Strada 
8 i mig 
El gatopardo 
Casanova 
Amarcord... 

12 
DISSABTE 

19.00 h 
Teatre Alcázar 



13maig 

DIUMENGE 
18.00 h 

Teatre Alcázar 

TU CARA ME SUENA MINI 
Banda jove de l’Artística Nulense 
Donatiu: 3 € 

19maig 

DISSABTE 
19.00 h 

Teatre Alcázar 

HAMLET CANALLA 
Entrada 5 € 

Aquest espectacle mostra una nova visió de Hamlet, ens parla de la complexitat 
de la tragèdia, de la inutilitat de la venjança, suggerint un debat d’un tema 
d’actualitat permanent.  Hi veiem el Hamlet maltractador de dones, assassí, que 
s’aprofita dels febles i que lliura el seu poble a l’enemic. Un “heroi” que 
sacrifica tots i totes els que té al voltant per la seua “missió”. Amb Hamlet Canalla 
es pretén regirar la visió d’un dels personatges teatrals més grans de la 
història, d’aquest messies que ho fa tot per “salvar” el seu poble, ara que tenim 
tants herois d’aquesta mena en la vida pública  



20maig 

DIUMENGE 
18.00 h 

Teatre Alcázar 

CON FALDAS Y A LO LOCO 
El cinema clàssic com mai l’has vist 

26maig 

DISSABTE 
19.00 h 

Teatre Alcázar 

FINAL DE LA VEU DEL NULERET I 
LA NULERETA 2018 

Molt Il·lustre Ajuntament de Nules 
Regidoria d’Infància i Joventut 



UN CAFÉ DESTARIFAT 
Audició final de curs de l’Aula 
Municipal de Teatre de Nules 

1juny 

DIVENDRES 
22.00 h 

Teatre Alcázar 

Un recull de xicotetes escenes de diferents autors que tenen en 
comú que totes transcorren en una cafeteria. Una successió 
d’escenes còmiques i divertides que ens presenten els alumnes de 
l’Aula Municipal de Teatre de Nules. 



2juny 

DISSABTE 
19.00 h 

Teatre Alcázar 

 

Fletxes, llances que et travessen, una serra que et talla en 
dos, levitar, comprimir el teu cos fins que ocupe un espai 
impossible, la soga en el coll, metamorfosi... Un espectacle de 
màgia per a tots els públics on sentiràs coses fascinants. Grans i 
xicotetes il·lusions a un ritme i amb una força impressionants. 
Destaca el seu desenvolupament de la tensió dramàtica i la seua 
capacitat per a despertar sensacions com la intriga, la incertesa i la 
sorpresa. 

Durant una hora i vint minuts Yunke ens presenta les seues 
últimes creacions màgiques en una funció de gran format on els 
espectadors formen en tot moment part de l'espectacle, el viuen i 
el fan seu... I ho veuran tan a prop que no donaran crèdit. 



9juny 

DISSABTE 
19.00 h 

Biblioteca Municipal 

L’autor, Juan Carlos Usó, ens presenta els seus llibres: Orgullo 
travestido i Gloria Laguna. El primer, narra la vida del transformista 
Egmont de Bries, famós en l’escena espanyola dels anys 20 i 
reflexiona sobre el present i futur de la identitat i la condició de 
gènere. El segon, més que una biografia, és un retrat de com es 
manifestava el lesbianisme a l’Espanya del primer terç de segle. 



 

ANIRÉ!!!  

ABRIL  

5-7 III Festival de Música Sacra     

14 Muixeranga de Castelló  
I Trobada de Dolçainers 

 

14 i 15 Nules Sona  

15 Petita Orquestra Peiotaire  

15 Els 4 genets de l’apocalipsi  

20 i 21 Memorial Tàrrega Fortea  

21 La casa embruixada del tossal  

22 Societat Artística Nulense  

MAIG  

4-7 Nules negre  

6 Jazzeando con bebés  

12 Llevant ensemble  

13 Tu cara me suena mini  

19 Hamlet canalla  

20 Con faldas y a lo loco  

26 La veu del Nuleret  

JUNY  

1 Audició final de curs AMT  

2 Mag Yunke  

9 Orgullo travestido /Gloria Laguna  


