


La Meva Violència 

Espai: Teatre Tantarantana

Dia: divendres 23 d’abril

Hora: 20.00 h

Idioma: català i castellà

Durada: 90 minuts

Sinopsi
La Judit sent molta ràbia contra la societat i viu tancada a casa.

La seva companya Lara i el seu amic Sebi intenten ajudar-la,  
però la convivència comença a ser insuportable.  
La Lara, per la seva part,  
està recuperant el contacte amb la seva família  
de la qual es va deslligar quan va conèixer la Judit.  
Avui ha de trobar-se amb el seu germà Abel,  
que representa tot el que la Judit rebutja.

L’obra ens mostra unes persones violentades pel seu entorn,  
que no saben com gestionar la ira que senten dins seu.  
I mentrestant, el temps passa i la joventut s’evapora.

Espectacle produït per H.I.I.I.T. 

Escrit i dirigit per Llàtzer Garcia.  
Interpretat per Laura Daza, Roger Torns,  
Sergi Torrecilla i Marta Ossó. 

L’obra té el suport del Teatre Tantarantana  
i forma part del projecte de suport a la creació  
El Cicló 2020-2021.

http://tantarantana.com/


Mesures d’accessibilitat
 ❙  Visita tàctil prèvia (a les 19.10 h.  
Cal inscriure’s a teatre@tantarantana.com)

 ❙ Audiodescripció, en directe

 ❙ Elements tàctils: mapa 3D de l’espectacle

 ❙ Interpretació en llengua de signes

 ❙ Subtitulació

 ❙ Bucle magnètic

 ❙ So amplificat

 ❙ Lectura fàcil

Teatre Tantarantana
Carrer de les Flors, 22. Barcelona 
www.tantarantana.com 
Telèfon: 93 441 70 22

Com s’hi arriba?

Metro Paral·lel: Línies L2 i L3, sortida Ronda de Sant Pau. 
Bus 18, 20, 24, 36, 57, 64, 91, 157.

mailto:teatre@tantarantana.com
http://www.tantarantana.com


Aquesta primavera Festival Simbiòtic  
impulsa un circuit de teatre accessible

amb el Teatre Tantarantana,  
La Villarroel i el Teatre Nacional de Catalunya

Només és teatre si és per tothom

Festival Simbiòtic és una iniciativa de We Act Assoc

En col·laboració amb: 

Teatre Tantarantana, La Villarroel  
i Teatre Nacional de Catalunya

Amb el suport de: 

Institut de Cultura de Barcelona (ICUB),  
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC),  
Instituto Nacional de las Artes Escénicas  
y de la Música (INAEM),  
BIT Habitat i la Xarxa d’Ateneus de Fabricació

Més informació: www.festivalsimbiotic.es

 @simbioticfest

 @simbioticfest

 @festivalsimbiotic Programa en Lectura Fàcil

http://www.festivalsimbiotic.es
https://es-es.facebook.com/SimbioticFest/?hc_location=ufi
https://twitter.com/simbioticfest?lang=en
https://www.instagram.com/festivalsimbiotic/
https://www.lecturafacil.net/
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