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David Guapo actua este mes de febrer el Teatre Serrano 

El concert Recordando los Grandes Musicales a càrrec del Centre Musical de Beniopa inicia este 

diumenge la programació del mes 

El Teatre Serrano de Gandia ha programat per als pròxims mesos múltiples activitats entre les quals 

destaca l'actuació del monologuista David Guapo, el pròxim 25 de febrer, la representació de l'òpera 

Tosca el pròxim 24 de març o el concert Recordando los Grandes Musicales, este diumenge. 

El concert Recordando los Grandes Musicales, inicia este diumenge 5 de febrer a les 19.00 h la 

programació del Teatre Serrano per a este mes de febrer. Un concert a càrrec de la Banda del Centre Musical 

de Beniopa, dirigida per José Luis Granados, amb les veus de Laia Benaches, Ángel Bellido, Sheila Sanfil i 

Aurelio Cámara en el qual es recordaran les cançons més populars dels grans musicals de la història com 

Cats, El fantasma de l'òpera, Evita, Els Miserables, Mamma Mia, Dr. Jeckyl i Mister Hide. Les entrades 

tenena un preu d'entre 8 i 12 euros. 

Una altra de les cites importants d'aquest mes és el monòleg #Quenonosfrunjanlafiesta II a càrrec del 

reconegut humorista David Guapo, el dissabte 25 de febrer. En este nou espectacle, David Guapo manté 

l'essència del seu primer xou, mostrant una maduresa i un desenvolupament més teatral, centrant-se com 

sempre en temes quotidians des de la infància, a la religió, mantenint com a eix central els temes de parella i 

d'amor mes allà del gènere i l'edat. Un humor blanc per a tota la família, com sempre, amb el segell 

d'improvisació i música que fan que cada espectacle siga únic. A més, la majoria del contingut del xou és 

inèdit tant en televisió com a online i solament es pot gaudir en directe. Les entrades tenen un preu de venda 

anticipada de 20 euros, i de 22 euros en taquilla el dia de l'espectacle.  

Per al mes de març, el Teatre Serrano torna a apostar per la música amb el recital Tresor, a càrrec de Mavi 

Lorente i Federico Trizzo en la veu i piano, el divendres 3 de març. Divendres 24 de març, arriba al Teatre 

Serrano l'òpera Tosca, una gran producció a càrrec de Concerlírica Internacional que ens acosta aquesta 

obra mestra de Puccini en la qual amor, intriga, llibertat, mort, sacrifici i passió en un marc de drama intens 

en el qual l'engany i el dubte estan més que presents al llarg de la mateixa. 

L'obra, el teló de la qual de fons és la ciutat Roma, es desenvolupa el mateix dia que Napoleó venç a Àustria 

en la batalla de Marengo. Es divideix en tres actes i el primer comença amb la fugida d’Angelotti, precònsol 

de la República de Roma i pres després de la caiguda de la República. 

Tosca s'ha convertit en una de les òperes més destaques dins del repertori verista italià gràcies a la bellesa de 

la seua música i a la dificultat de les seues àries, entra les que destaquen I lucevan li stelle, Vissi d´art vissi 
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d´amore i Et derum. Interpretada amb música en directe i subtítols en espanyol, el preu d'entrada és d'entre 

20 i 30 euros. 

Finalment el 25 de març, el mag Dakris sorprendrà amb el seu nou espectacle Invisible. Aquesta és la 

història de com un xic invisible i uns somnis inassolibles, van aconseguir commoure al món. En explicar 

aquesta història és impossible distingir entre ficció i realitat, A voltes no té sentit i en gran part mai va 

passar. Diuen, que mai sabem en quin moment estem vivint alguna cosa, que no oblidarem la resta de la 

nostra vida. “Invisible” és el nou espectacle de Dakris, campió nacional de màgia i nomenat mag de l'any. 

Assessor creatiu en Discovery Max. Les entrades tenen un preu de venda anticipada de 7 euros i de 10 euros 

el dia de l'espectacle.  

Programació de cinema 

D'altra banda, continua la programació de cinema per a aquests mesos de febrer i març. El cicle Una 

Biblioteca de Cinema projectarà dijous que ve 9 de febrer Locke, un prestigiós capatàs d'obres a la qual la 

vida li dóna una bolcada i ha d'emprendre una fugida a contrarellotge. Dins d'aquest mateix cicle de 

cineclub, el dijous 9 de març es projectarà La Nit més fosca, sobre l'operació que va acabar amb Osama Bin 

Ladem. 

El cicle Cinepot continua el 21 de febrer amb El Club. En ella quatre sacerdots conviuen en una retirada 

casa d'un poble costaner sota la mirada de Mónica, una monja cuidadora. Els capellans estan allí per a purgar 

els seus pecats i fer penitència. La rutina i tranquil·litat del lloc es trenca quan arriba un turmentat cinquè 

sacerdot, i els hostes reviuen el passat que creien haver deixat arrere. 

El 14 de març es projectarà Amour, sobre la relació entre un matrimoni ancià, després que ella quede 

paralítica per un problema de salut. I finalment, el 28 de març i amb la col·laboració de CLGS de Gandia, es 

projectarà Laurence Anyways, per a commemorar el Dia de la Visibilitat Transexual.  

Totes les projeccions de cinema són en versió original subtitulades a l'espanyol al preu de 3 euros.  

 

Altres activitats 

Destacar igualment, la gala Sant Joan Bosco organitzada pel Club d'Il·lusionisme de Gandia per a aquest 

diumenge 5 de febrer, amb la participació de 10 mags.  

La projecció de la pel·lícula El Olivo, el pròxim 14 de febrer, organitzada per l'Ajuntament dins de les 

activitats programades pel Dia de l'Arbre o l'estrena de la pel·lícula Miki, el pròxim 17 de febrer.  

Recordar també que Asmisaf protagonitzarà un festival el pròxim 31 de març. 

Les entrades per a tots els espectacles estan a la venda en www.teatreserrano.es o taquilles de dimarts a 

dissabte de 18.00 a 21.00 h.  

http://www.teatreserrano.es/

