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7 i 8 d’agost, dissabte a les 20.00 i a les 22.00 h i diumenge a les 22.00 h

…DE PIOJOS Y ACTORES
(EN VERSIÓ ADAPTADA I LLIURE) DE JOSÉ SANCHÍS SINISTERRA
SÁHARA TEATRE 
L’obra ens condueix a unes reflexions inevitables: què queda de tot allò que 
ha ocorregut sobre les taules? A qui li importa? S’ha produït una vertadera 
comunicació amb el públic, aquell personatge múltiple que s’empara en la foscor 
de la sala? En quin lloc queden les paraules, els gestos?
Potser s’esborren per sempre, o no. Només l’espectador guarda la resposta. La 
identificació de tot açò amb el sentit de l’existència humana -les relacions entre les 
persones- és l’última revolta del camí a què ens condueix, sàviament i fàcilment, 
l’autor. Solano i Ríos són carn de la nostra carn i sang de la nostra sang. Davant 
dels nostres ulls són feliços, infeliços, descarats, insegurs, tímids, artistes, sagaços, 
tendres… la seua por i la seua alegria són també les nostres. La seua existència 
depén de la nostra atenció; la seua pervivència, de la nostra memòria. Solano i 
Ríos, actors condemnats a viatjar per a tornar a representar en qualsevol teatre, en 
qualsevol moment per a tornar a escenificar el seu repertori, són l’essència mateixa 
del teatre. La seua pervivència, la seua tenacitat, la seua necessitat de públic, la 
seua capacitat per a commoure’ns, per a emocionar-nos o fer-nos riure, és el que 
realment dóna sentit a l’estranya relació que hi ha entre aquests éssers anònims 
que seuen a la sala per a observar i els protagonistes del drama. Fem-los viure.

José Sanchís Sinisterra és un dramaturg que ressalta abans que res per la 
coherència exemplar entre la seua teoria teatral i la seua pràctica escènica. La 
seua trajectòria expressa una permanent voluntat d’investigació, realitzada amb un 
rigor teòric molt poc freqüent en el teatre espanyol, i el seu treball s’orienta cap a la 
indagació dels territoris foscos de la teatralitat, dels seus propis límits i fronteres.

Aquesta peça és una lúcida reflexió metateatral que demostra que l’essència del 
teatre resideix en la trobada entre l’actor i l’espectador.
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