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39 Concurs de Teatre VILA DE MISLATA

Divendres, 22 d’octubre  20.00 h.  

…DE POLLS I ALTRES ACTORS
de José Sanchis Sinisterra, adaptació de David López.

Sàhara Teatre (Elx, Baix Vinalopó).

Intèrprets / personatges: Javier 
Díez (Ríos) i Pablo Gascón 
(Solano. F).
Realització d’escenografia i 
tècnics de llums: Pablo Gascón 
i David López.
Ajudant de direcció: Marina 
Castro.

SINOPSI
L’obra se centra en les desventures de Ríos i Solano, dos actors 
miserables, integrants d’un ñaque (companyia teatral composta 
per només dos actors) a l’Espanya del segle XVII, els quals, a 
través d’enginyosos diàlegs, passegen la seua pobresa i el seu 
talent pels camins de Castella. Arrossegant un vell baül que tanca 
tot el seu “aparell” teatral, Ríos i Solano arriben a l’“ací” i “ara” de 
la representació, procedents d’una llarga tradició de rodamons 
perpetuada a través de l’espai i del temps. Han de repetir davant 
el públic un tosc espectacle, però el cansament, els dubtes i els 
temors retarden, i interrompen una vegada i una altra la seua 
actuació, en un diàleg que els emparenta amb Vladimir i Estragó, 
els ambigus clowns de Samuel Beckett.

SÀHARA TEATRE
Any 1992. Principi: Institut de FP ‘Politècnic’, Elx. Un grupet de 
xavals decideixen malbaratar la seua existència de folgança 
jugant a parir teatre. Any 1998. Ens constitueixen oficiosament 
com a associació “Sàhara Teatre”, denominació que evoca el 
desert africà, i que es va erigir com a metàfora del llarg viatge que 
abordaven, una reminiscència d’aquest erm que, a poc a poc, han 
anat sotmetent amb innovadores propostes escèniques, que els 
ha atorgat una identitat artística: íntima i singular… i ha desfigurat 
aquell pelat en el bell i florit oasi que és a hores d’ara.

Entrada gratuïta amb invitació. Les reserves es podran fer 
setmanalment a través de mislata.es i concursteatremislata.com

75’+16C

Dibuix: Joaquín Requena.
Disseny gràfic: José Antonio 
Márquez.
Vestuari, disseny de llums, 
atrezzo, dramatúrgia i direcció: 
David López.


