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L’espectacle 

Actuem darrere de la pantalla

Aquest és un espectacle participatiu que passa en el teu 
ordinador. Descobrirem 3 episodis de la vida de 3 persones 
que intenten confrontar Violències Masclistes i LGBTIfòbiques 
i que no se’n acaben d’ensortir. 

Al final de cada història, tots els personatges comptaran amb la 
col·laboració dels espectactors. Amb la seva participació, 
podran transformar les relacions que considerin opressives, 
injustes, desiguals o violentes, per acostar-nos a altres finals, 
lliures de violència.



Els Episodis

Pantalla Partida A través de les xarxes, likes i converses online 
de l’Isma i la valèria, veurem com la socialització de gènere, 
l’amor romàntic i les violències masclistes dins la parella, també 
habiten aquest món. 

L’Escapada Dins un room scape virtual, els avatars i l’anonimat 
deixen via lliure al qüestionament de la identitat de gènere i les 
actituds transfòbiques. L’espectador/a accedirà a la partida, per 
transformar les relacions d’aquest grup, que sembla que ja no 
està jugant. 

A la parada del Bus L’Adriana i el Santi fan els “punts a favor” i 
els “punts en contra” del treball de literatura. Punt a punt 
descobrirem una agressió a la parada del bus, els estereotips i 
prejudicis vers les relacions lèsbiques, i com la violència es 
normalitza i justifica quan estàs “fora de la norma”.



NUS Teatre 

La companyia de NUS Cooperativa

NUS Teatre tenim una trajectòria de gairebé deu anys 
barrejant professionals del teatre, de “lo social”, les TIC i 
la recerca, amb sis espectacles i vora 300 actuacions 
per Catalunya i la resta de l’estat. 
Naveguem pels límits, tergiversant formats, combinant 
disciplines, barrejant eines. Copsem l’atenció del públic, 
interpel·lem amb històries incòmodament subtils o 
subtilment incòmodes; toquem el públic amb temes que 
ens toquen de prop. Fent visible allò invisible, per 
sacsejar sense moralitzar.



Informació tècnica 

Espectacle 100% online
Recomanat de 14 a 18 anys
En català i/o en castellà. 
Durada 1:15 
Plataforma: Zoom (nosaltres passem l’enllaç)

Aquest és un espectacle que es pot adaptar a diferents 
circumpstàncies. Si tens una proposta concreta, contacta’ns!

http://www.nus.coop


Contacte: 
info@nus.coop
617 170 944 

www.nus.coop
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