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LA MEDUSA
PROJECT_

En novembre de 2010 naix La Medusa Project i 
es materialitza d’aquesta manera el desig de So-
nia Alejo d’iniciar un nou camí de creació escè-
nica contemporània i de donar veu i cos a textos 
o dramatúrgies inèdits.
En algun moment d’ebrietat dramatúrgica La 
Medusa Project s’ha definit a si mateixa com un 
col·lectiu unipersonal i imminentment creatiu 
que pretén perpetrar espais escènics per donar a 
conèixer nous textos, imatges, moviments i sons 
o la combinació de tots alhora. 
De moment i fins que ningú diga el contrari, ac-
ceptem aquesta definició i afegim que amb les 
peces de la Medusa es vol provocar picadures de 
plaer en cap, cor o intestins als espectadors que 
tinguen l’oportunitat d’assistir a la catarsi que 
provoca el drama.

SINOPSI_
Cendres és una tragicomèdia on es mostren cinc trossos de 
vida en els espais de la mort. 
Un tanatori, una vetlla, un cementiri  i dos moments 
d’intimitat on una estranya  resignació  per la pèrdua d’un 
esser estimat afloren. 
Cada escena ens mostra un moment de la vida de perso-
natges que han perdut a algú i que afronten aquest fet de 
maneres diferents, però sempre mirant endavant amb un 
somriure.  

ESCENES_
Cançó de bressol
Tanatori I, II, III.
Ploramorts.
Cementiri
El tango

CENDRES_



FITXA ARTÍSTICA _
Autora: Sonia Alejo. 
Companyia: La Medusa.
Direcció: Sonia Alejo i Rubén Rodriguez
Repartiment:  Amanda Aguilella, Pepa Cases, 
Carmen Higueras,  Tomás Ibáñez, Rubén Rodriguez.
Vestuari: Sonia Alejo.
Coreografia: Pepa Cases.
Disseny de llums i tècnic: Pau Ayet.
Espai sonor: Sonia Alejo.
Escenografia: Visitants.
Disseny gràfic: Yinsen  Studio.
Producció i distribució: Visitants S.L.



Sonia Alejo
Almassora 1972_

La seua formació de teatre comença als 16 anys en l’Escola Municipal 
de Teatre d’Almassora on assistirà durant 3 anys. Des de 1989 forma 
part de Visitants Cia Teatre com actriu i dissenyadora de vestuari en 
tots els seus espectacles i últimament també com a directora i autora 
d’algunes peces de carrer.
De manera paral·lela ha cursat estudis d’anglès i francès i ha continuat 
la seua formació assistint a tallers i seminaris nacionals i internacio-
nals d’ interpretació, moviment, dansa, veu, circ (xanques, acrobàcia i 
trapezi), lluita actoral i esgrima.
En 2005 comença a dedicar-se més intensament a l’escriptura dra-
màtica assistint a diversos tallers impartits per Paco Zarzoso, Jordi 
Galceràn, Roberto Garcia O José Sanchís  Sinisterra. Amb el grup 
dramatúrgic “Los Patos Salvajes” ha escrit col·lectivament “El último 
final” i “Máquina salvaje”.
Obres escrites fins ara:  “El viatge de Hugo”, 2009 (adaptació), “Cen-
dres”,  2009, “Tot esperant…”,  2010, “Les entranyes del Paradís”, 2011.

Rubén Rodríguez
Valladolid,1974_

Llicenciat en Art Dramàtic per l’ESAD de València. Ha treballat tant 
en teatre com al sector audiovisual. Actualment compagina el seu 
treball d’actor i director amb la docència.
Ha impartit classes a diferents escoles de teatre i des de 2003 és profes-
sor a l’Escola Municipal de Teatre de Castelló. També ha donat classes 
ocasionalment a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València.
Entre d’altres, ha intervingut en espectacles de Visitants, Baobab labo-
ratorio Teatral i Teatres de la Generalitat Valenciana.
En Cinema a participat en “El coche de pedales” de Ramón Barea, 
“Belcebú” de Sergio Blasco i com a coach d’actors en “El monstruo del 
pozo” de Belén Macías i “El Topo” de Alex Crespo.



Pepa Cases
Nules, 1980_
Actriu, ballarina, cantant I performer. Forma-
ció en dansa clàssica des de els 4 anys. Estudis 
de dansa contemporània, musica, dansa aèria, 
clown, cabaret, cant e improvisació. Titulada en 
Art Dramàtic a l’Escola de l’Actor de València.
Ha participat en espectacles de companyies pro-
fessionals d’arts de carrer (Visitants, Produccions 
Scura, La Furtiva).
Al 2002 crea la seua pròpia companyia de dansa-
teatre, A Tempo Dansa, amb la que ha presentat 
quatre produccions fins avui.
Resideix durant tres anys a l’Argentina on impar-
teix classes de dansa-teatre i presenta diferents 
solos de dansa.
Actualment, treballa com actriu, ballarina, 
coreògrafa i directora artística en muntatges de 
teatre, dansa, música, esdeveniments de gran 
format, curtmetratges i performances.

Amanda Aguilella
Xilxes, 1977_
Llicenciada en Art Dramàtic per l’Escola Supe-
rior d’Art Dramàtic de València. Especialitzada 
en animació de tot tipus d’objectes i titelles, ha 
desenvolupat el seu treball en diferents compan-
yies professionals entre les que destaquen, Lutak 
Teatre i Visitants. Desprès de tres anys vivint i 
desenvolupant la seua feina a l’Argentina torna a 
Espanya amb La Inestable Cia. de Titelles.

Carmen Higueras
Alaquás, 1980_
Titulada en Art Dramàtic per l’Escola de l’Actor 
de València on actualment treballa com a pro-
fessora. Al llarg de la seua carrera professional 
ha participat en muntatges de treatre de textos 
contemporanis, teatre infantil amb Bugus Teatre 
i espectacles d’Arts de Carrer amb Visitants cia. 
de Teatre. Parellament participa en nombroses 
peces de cafè teatre i ha guanyat varis premis com 
a monologuista, també ha col·laborat amb la 
Paramonunt Comedy. En cinema ha intervingut 
en “Maestros” i acaba de rodar “El artificio” de 
Jose Enrique March.

Tomás Ibáñez
Vila-real, 1969_
Format inicialment a l’Escola Municipal de 
Teatre d’Almassora ha continuat la seua formació 
realitzant multitud de cursos amb professionals 
de reconegut prestigi internacional. Especialitzat 
en Arts de Carrer participa en diferents projectes 
internacionals tant en Europa mitjançant la 
FAI AR com en Amèrica amb el seu propi pro-
jecte de formació interdisciplinar i multicultural 
anomenat IDENTITATS.
Actoralment ha desenvolupant el seu treball bà-
sicament a Visitants cia. De teatre encara que ha 
col·laborat amb altres companyies i en diferents 
projectes audiovisuals.



CONDICIONS TÈCNIQUES_

- Camerinos  per 5 persones amb servici i dutxes a 
l’arribada de la companyia.

- Escenari amb càmera negra de 8 m. x 7 m. mínim.
- 1 tècnic de la sala com a mínim i ajuda per mun-

tatge de llums. 
- Ampolles d’aigua en vestuaris disponibles a 

l’arribada de la companyia.
- 6  hores de muntatge, aproximadament. 
- 1’5  hores de desmuntatge, aproximadament. 
- ‘Rider’ adjunt.

RIDER_

Llums i imatge_

- 6 Retalls de 650, dos d’ells amb porta-gobos. 
(dos els podriem sustituir per dos PAN de 
1000W). 

- 5 Retalls Junior.
- 13 Pc’s (amb pales i porta-filtres).
- 4 PAR nº5 (amb porta-filtres).
- 1 PAN asimetric de 1000W.
- Dimmer 24 Canals mínim.
- Taula de llums programable.
- Videoprojector amb cable RGB a control.

Sonido_

- P.A.
- Taula de so.
- Reproductor de CD.



LA MEDUSA_
LAMEDUSAPROJECT@GMAIL.COM
T. 964535737 - M. 670384963


