
Direcció: Ruth Vilar

En un temps indeterminat, els homes viuen enmig de la natura, on les convencions socials s’afebleixen i 
s’estableixen relacions més franques o més violentes. L’assignació de parcel·les està degudament regula-
da per tal que la convivència sigui civilitzada, gairebé bucòlica. Però un crim pertorbador esquerdarà la 
calma aparent, tot revelant la desesperació i la ferocitat dels habitants del bosc.

Cinc vares de terra és un conte lúgubre en què predomina l’oralitat, l’instint ancestral d’explicar-nos el 
món. La música de Manuel Sánchez Riera,emparentada amb les cançons populars, reforça el vincle entre 
la senzillesa iel misteri. A través de la paraula, els actors i les actrius menen l’espectadorper un territori 
ombrívol, meitat faula, meitat averany.

Cinc vares de terra inaugura Tres obres de fusta i pols, trilogia que completen La tràgica mort de la 
barbuda i Trenc. L’obra recrea 10m2, primer text teatral de Ruth Vilar, escrit l’any 2005. Una dècada 
després, i gràcies al suport de la companyia Cos de Lletra, la producció de l’autora comprèn una desena 
d’obres i nombroses peces breus –totes elles inèdites als escenaris.

Amb aquesta lectura dramatitzada, la directora vol alimentar el debat, més vigent que mai, sobre els 
drets a la vivenda i a la vida i acusar unes institucions que, lluny d’emparar-los, els escanyoleixen.

En finalitzar la lectura els assistents podran participar a una xerrada amb la directora de la peça, Ruth 
Vilar, i tot el seu equip artístic. Aquest col·loqui estarà conduït per la periodista Carme Tierz, directora 
de la revista Entreacte. 

Alícia Gonzalez LaáElena CodóEloi Benet Aina Huguet Ferran Lahoz

Dilluns 6 de juliol a les 20.00h 
al Teatre Romea 

(C/ Hospital, 51. Barcelona)

Entrada lliure - Aforament limitat 
Per a una millor gestió de les entrades, agrairíem confirmació prèvia. 

Inscripcions aquí

Organitzen:    Amb el suport de:

CINC VARES DE TERRA
de Ruth Vilar

LECTURA DRAMATITZADA

Repartiment:

Teresa Urroz

Amb la col·laboració de la companyia de teatre Cos de Lletra.
La directora agraeix a Manuel Sánchez Riera per la composició i la interpretació de la música original.

http://www.aadpc.cat/ftp/Formularis/LD5vares.html

