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A partir de l’obra ‘Look 
back in anger’ de John 
Osborne.

LA MEVA
VIOLÈNCIA



La Judit ha fet de la seva ira un sistema de vida. Sempre està tancada a casa i les seves víctimes 
acaben sent les persones que conviuen amb ella: el seu amic Sebi i la seva companya Lara. Ells li 
segueixen el joc com poden, però ara està arribant a uns límits insuportables. La Lara, per la seva 
part, està començant a fer passos per apropar-se de nou a la seva família de la qual es va deslligar un 
cop va conèixer la Judit. Avui és el dia que ha de trobar-se amb el seu germà Abel, exemple del sector 
de la societat al qual la Judit ha declarat la seva guerra personal.

La meva violència se centra en unes persones violentades pel seu entorn i que no saben com gestio-
nar la ràbia i la ira que senten dins seu, ja sigui per bloqueig mental, per por o perquè no saben cap a 
on ni cap a què dirigir-les. I mentrestant, el temps avança i la joventut s’evapora.

La meva violència és un text inspirat lliurement en l’obra de John Osborne Look back in anger, que a 
casa nostra es va conèixer amb el títol Amb la ràbia al cos. Es tracta d’un encàrrec que Produït per 
H.I.I.I.T ha fet al director i dramaturg Llàtzer Garcia. De l’obra original ens quedem el seu esperit, irat i 
inconformista, amb uns personatges que es neguen a ser hipòcrites, a viure com zombis, personat-
ges que prefereixen patir perquè en el patiment es reconeixen com a humans. Produït per H.I.I.I.T, 
companyia integrada per Laura Daza i Roger Torns, ha decidit comptar aquest cop amb una visió 
externa per tal de poder submergir-se en un treball actoral hiperrealista, cru i acurat. Per això compten 
amb en Llàtzer Garcia, autor i director amic amb qui tenen afinitat i coincidències en la manera 
d’entendre el fet teatral i el treball en escena, i que en els seus muntatges busca aprofundir en 
l’ànima, els desitjos i les raons dels personatges.
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ESPECTACLE EN CATALÀ I 
CASTELLÀ · DURADA 90’

HORARIS
DIMECRES: 20h
DIJOUS: 20h
DIVENDRES: 20h
DISSABTES: 17h i 20h
DIUMENGES: 18:30h

PREUS I
DESCOMPTES
PREU TAQUILLA: 21€
ENTRADA WEB: 15€
AMICS I AMIGUES DEL
TANTARANTANA: 12€ 
BUTACA JOVE: 12€ 
NOTA: 
CONSULTEU LA RESTA DE DESCOMPTES 
A LA NOSTRA PÀGINA WEB.

LA MEVA VIOLÈNCIA

Una producció de Produït per H.I.I.I.T amb el suport del Teatre Tantarantana.
LA MEVA VIOLÈNCIA forma part d’El Cicló 2020-2021 (projecte de suport a la 
creació #fàbricadecreació).

Amb la col·laboració de La Fabra i Coats.
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