
Intèrprets / personatges
José Olmos / Andreu
Laura Abad / Bea
Toni Martínez / Carles
Ester Chicharro / Desirée
Thelma Ortega / Elena

Il·luminació Raquel Escriche
Música original Marcos Villaplana

Trompeta Mario Navarro
Cello Mónica Navarro
Escenografia Ester Chicharro
Disseny Enzo Qüiberg
Fotografia Encarna Tort
Producció Ars Dementia
Escrita i dirigida per Marcos 
Villaplana

SINOPSI
Un home s’ha llançat al buit des d’una habitació de l’hotel Président. 
Mentrestant allà baix, a la jungla d’acer i vidre, les feres ferides tracten de 
sobreviure a l’hostilitat i la solitud, fartes d’aquesta mania estúpida que 
tenim de fer-nos mal els uns als altres i, almenys una vegada en la vida, 
necessiten trencar aquesta inèrcia d’ofenses, ressentiment i rancor, i fer 
alguna acció positiva per a canviar les coses.

ARS DEMENTIA
La companyia va nàixer l’any 2009, quan després d’una formació actoral 
conjunta durant quatre anys a l’Escola Municipal de Teatre de Sagunt decidim 
crear la nostra pròpia associació cultural per a satisfer la necessitat individual 
d’expressar un moviment interior que no ens deixa indiferents davant la vida. 
Així doncs, ens cohesionem com a grup per a poder manifestar i dur a terme 
les nostres inquietuds artístiques.
Als nou actors inicials que van fundar l’associació s’han anat afegint nous 
integrants i, actualment, ARS DEMENTIA compta amb més de 20 socis, entre 
els quals es troben actors, músics, cantants, animadores d’esdeveniments, 
periodistes, dramaturgs, professores i guionistes. Aquesta diversitat ens 
permet abordar els projectes des de múltiples punts de vista, enriquint-los en 
diferents dimensions.
El nostre últim projecte, Feres ferides, suïssos suïcides, es va estrenar el 10 
de novembre de 2018, amb ple absolut del Centre Cultural Mario Monreal de 
Sagunt i crítiques molt positives per part del públic assistent.
Feres ferides, suïssos suïcides ha estat guardonada al VII Certamen de Teatre 
Vila de Canet d’en Berenguer amb el Premi a la millor escenografia i vestuari, i 
el Premi a la millor Actriu protagonista per a Ester Chicharro. També ha estat 
seleccionada per al XV Concurs “Una primavera de Teatre” de Quartell.

Divendres / 6 de novembre / 20:00 h

“FERES FERIDES, SUÏSSOS SUÏCIDES”

de Marcos Villaplana / Ars Dementia 
Sagunt (Camp de Morvedre)
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