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Cinema i teatre per a acomiadar l'any en el Teatre Serrano 

El Teatre Serrano de Gandia ha programat per a aquesta última setmana de l'any, la projecció de la 

pel·lícula d'animació El recuerdo de Marnie i espectacle teatral El Blau, La Roja i el Verd de Marabú 

Teatre 

El Teatre Serrano de Gandia acomiada l'any amb dues interessants activitats. D'una banda, el dijous 

29 tindrà lloc la projecció de la pel·lícula d'animació El recuerdo de Marnie i el divendres 30 acull la 

representació teatral d’El Blau, La Roja i el Verd de la companyia local Marabú Teatre. 

El Teatre Serrano de Gandia acomiada l'any amb dues interessants proposta. D'una banda, el dijous 29 a les 

17.30 i 20.00 h tindrà lloc la projecció de la pel·lícula d'animació El recuerdo de Marnie. Es tracta d'una de 

les pel·lícules del cicle Una Biblioteca de Cine organitzat conjuntament pel Teatre Serrano i l’IMAB. Així, 

aquesta vesprada a les 19.30 h, es comentarà la pel·lícula en la Biblioteca Central. Les persones que 

assistisquen a aquesta sessió de cineclub, obtindran una entrada gratuïta per a la projecció del dijous. La 

pel·lícula es projectarà en versió en castellà, a un preu d'entrada únic de 3 euros.  

El recuerdo de Marnie, va estar nominada a l'Oscar a Millor Pel·lícula d'Animació el 2015. Es tracta d'una 

pel·lícula japonesa en la qual s'explica la història d'Anna, una xica solitària, sense amics, que viu amb els 

seus pares adoptius. Un dia és enviada amb el senyor i la senyora Pegg. Allí, on s'estenen les dunes d'arena, 

coneix a una xica anomenada Marnie, qui prompte es convertirà en la seua millor amiga. Havent apés moltes 

coses sobre l'amistat, Anna s'adonarà que Marnie no és qui sembla... 

D'altra banda, divendres 30 a les 21.00 h el Teatre Serrano acull la representació d’El blau, la roja i el verd, 

l'obra de teatre de la companyia de Gandia Marabú Teatre que acaba de ser guardonada amb diferents 

premis, entre ells millor obra, en el Cullera Escena. La història es desenvolupa al llarg dels anys 70 en la 

sala d'una beneficència, on els personatges passaran l'últim dia de les seues vides junts. Abans d'acomiadar-

se, ens relataran les seues vivències a la Guerra Civil. Tota una reflexió a la destrucció que comporta una 

guerra per a la vida d'aquestes persones. Tot un homenatge als idealistes que la van viure. 

Marabú Teatre es va formar l'any 2004, participant en la mostra de teatre Ligorio Ferrer de Gandia amb 

l'obra “Besos” de Carles Alberola. Des de llavors ha representat diverses obres, Espot o Mandíbula Afilada, 

algunes d'elles de producció pròpia com Agafant Mosques, Pas a Tres amb les quals han aconseguit diversos 

premis i reconeixement en la mostra de teatre Ligorio Ferrer, Salvador Soler d'Oliva o el Concurs de Teatre 

Amateur de Cullera.  

Actualment, Marabú Teatre presenta un nou projecte El Blau, La Roja i El Verd, que va ser estrenada en la 

casa de la cultura de Xeresa a benefici de l’Associació de Malalts d'Alzheimer al gener de l'any 2015 i amb 
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la qual va aconseguir diversos premis en el Ligorio Ferrer i ha sigut representada a la mostra de Teatre 

Amateur de La Font d'en Carròs. L'obra acaba de ser guardonada en el Cullera Escena amb els premis a 

millor obra, millor Muntatge escènic, millor actor principal i millor actriu principal. Agafant Mosques, A 

tres, El blau, la Roja i el Verd, obres de Marisol Herrera han sigut premiades amb guardons com el de millor 

utilització de la llengua, millor muntatge escènic, millor adreça, millor obra, millor actor principal i millor 

actriu principal, en diverses mostres. Les entrades tenen un preu d'entre sis i vuit euros.  

 

Les entrades estan a la venda en www.teatreserrano.es i taquilles de dimarts a dissabte de 18.00 a 21.00 h. 

 

  

 


