
DESLIMITA’M és una mostra que no té per objectiu aconseguir un pro-
ducte teatral impecable, interpretat per uns joves amb tècnica perfecta 
i amb escenografia i vestuaris increïbles. Com el seu nom indica, el que 
busca justament és trencar amb tots aquests tòpics i mostrar sense fil-
tres l’autenticitat d’uns nois i noies que, sense més eines que les ganes 
de seguir lluitant, pugen a l’escenari per oferir-nos les seves veritats, la 
seva manera d’estar i sentir la societat en la qual es mouen.

La Fundació La Roda amb l’Associació ImpactaT, van crear l’any 2008 
la “I Trobada de Teatre Social per a joves Deslimita’m”, com a resposta 
a la necessitat de reunir els diferents grups d’adolescents entre 12 i 20 
anys, que participaven en el Projecte Actuem!, per tal que poguessin 
compartir les seves inquietuds i neguits, reflectits a les seves obres. 

El Projecte Actuem! creat també per les mateixes entitats, planteja una 
intervenció de tipus preventiva i de suport destinada  a joves des del tea-
tre social, utilitzat com a eina conductora i basant-se en la metodologia 
del Teatre de l’Oprimit d’Augusto Boal.

Les peces tenen una durada màxima de 15 minuts. Després de cada 
representació el públic té l’ocasió de participar en un petit fòrum, fent 
preguntes als joves, creadors i  protagonistes de les  històries, per tal de 
compartir-les  de més a prop.

Deslimita’m, gràficament està representat des de la seva primera edició  
per un ull, que cada any és diferent. Simbolitza el punt de vista personal 
de cada grup de la mostra, però també la mirada del públic, de nosal-
tres, que com espectadors mirem i el que veiem canvia segons les nos-
tres realitats i vivències.

www.fundaciolaroda.cat      www.impactat.org



BLANCANEUS REVISED.
Versió revisada de la Blancaneus i els 7 nans en forma de sàtira per 
reflexionar com els contes poden influir en els nostres estereotips de 
gènere i potenciar la discriminació i els prejudicis masclistes.
Casal de Joves Sant Just Desvern.

ATRAPATS.
Un grup de joves, que no es coneixen entre si, tots en un mateix lloc 
sense poder sortir. Un concurs per complir el somni de la teva vida. Què 
passarà entre ells i elles quan els nervis comencin a aflorar? 
Companyia Poble a Sac (Poble Sec, Barcelona).

ATERRA COM PUGUIS.
En Dilakh, el protagonista d’aquesta història, ens mostra les dificultats 
que encara a dia d’avui, pateixen moltes persones per la seva condició 
sexual. Aquesta història no està basada en fets reals, qualsevol sem-
blança amb la realitat és pura coincidència. 
IES Miquel Tarradell (Raval, Barcelona).

SENSE SORTIDA?
Un grup de desconeguts es troba en una habitació tancada. Què pot 
passar allà dins? Com seran les seves relacions? Com reaccionaran 
davant una situació límit? El públic serà l’ull que mira a través del forat 
del pany.
Teatre Espai Jove Satèl·lit (Montornès del Vallès).

QUÈ ENS ESTÀ PASSANT?
Anuncis i més anuncis carregats de missatges subliminars, envaeixen 
amb regularitat  quasi totes les cases... Pot ser que estiguin afectant el 
cervell  humà més del que creiem? És amb l’edat que es van accentuant 
cada vegada més els símptomes?
IES Ausiàs March (Les Corts, Barcelona).

NO EM VEUREU PLORAR.
L’adolescència és una etapa canviant, que no vol saber de límits, on 
volem demostrar-nos qui som o fins on podem arribar... Sense tenir en 
compte, algunes vegades, les conseqüències.
Casal de Joves Palau Alòs (Ciutat Vella, Barcelona).

A NADIE LE GUSTA.
Tots/es ens podem trobar en una situació de maltractament, quina serà 
la vivència d’un noi que se sent en aquesta dura situació? Són molts 
els escenaris on podem viure una situació de maltractament, el que és 
important, és que: A NaDiE Le GuSTa.  
Cia. Tod@s somos tod@s. El Submarí del Port (Zona Franca, Barcelona).

VELLS VIATGERS.
Podem preveure el nostre futur? Què ens ofereix el destí? El nostre 
temps passat va ser millor? De què depèn l’evolució de les persones? 
Cada record, està connectat tant amb l’experiència personal com la 
historia en comú. 
IES Vázquez Montalbán (Sant Adrià del Besòs).

SOÑANDO.
Que els somnis, somnis són, ja ho deia Calderón de la Barca. Però 
els somnis també són una via d’escapament a vegades inconscient, 
d’altres conscient, de les realitats que vivim i volem canviar. 
IES Badia del Vallés.

LA PEDRA MÀGICA.
En un món màgic i llunyà, un espadatxí aventurer emprèn un llarg vi-
atge per conèixer països fantàstics governats per la màgia. Sense voler, 
l’espadatxí es convertirà en la peça clau que farà capgirar l’equilibri 
existent entre aquells mons de somni.
Teatre Social del Casal Jove Atles del Raval, Barcelona.
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