
Jo, Judit, Juditha comença amb
l’experiència que la Judit M. Gené viu
durant els fets d’Urquinaona de 2018.
Durant aquestes manifestacions, es
grava a si mateixa per mostrar el
testimoni de la violència que va
experimentar durant aquelles jornades.
Aquesta violència, a posteriori, esdevé
pràcticament còmica, però representa
un dels moments més impactants que
ella, —com molts altres joves—, va
viure. 
 

Jo, Judit, Juditha

E s c o l a  S u p e r i o r  d ' A r t  D r a m à t i c

TEATRE - CURS 2021-22
DIRECCIÓ I DRAMATÚRGIA
Divendres 17 de juny de 2022, 17 h
Dissabte 18 de juny de 2022, 18 h

Plató

Alba Collado

Direcció i dramatúrgia
Alba Collado

Interpretació
Judit M. Gené
Eduard Hidalgo 

Mireia Sala

Escenografia i il�luminació
Ivet Duran

Vestuari
Jessica Sibina Aranda

Composició musical
Judit M. Gené i Zesc

Espai sonor
Alba Collado

Disseny de so
Bernat Villà

Assessoria de moviment
Emma Bartolomé

Professor Pràctiques d'Escenificació 4
Ramon Simó
 
Tutor del Treball Final d'Interpretació
Jordi Vila

Equip Tècnic de Teatres
Coordinació tècnica: Marc Ases
Tècnic de llums: Carlos Lucena
Tècnic de so: Toni Suñé
Tècnic de maquinària: Oriol Partagàs

Agraïments 
A l’Enric Nolla i al Marc Rosich, per
descobrir-nos les ferides que han
impulsat l’escriptura d’aquesta obra; a
l’Albert Mestres, per ajudar-nos a donar
veu als personatges; 
al Gerard Marsal, per l’assessorament
musical; i a l’Eduard Ferrer, per donar-li
cara al guix. 

Gràcies al Samu, a l’Itziar, a l'Héctor i a
l’Estel. 

A partir de la nostra experiència hem
volgut parlar de la Judit, un personatge
imaginari, que es transforma, es
multiplica, es divinitza i es trenca per
mostrar-nos la complexitat que suposa,
i que ha suposat, fer la revolució. 
Un personatge que ens mostra el munt
de runes i destrucció que les
revolucions han generat en el paisatge
de la Història. Existeix alguna manera
de canviar el món sense haver
d’enderrocar-ho tot? 

AVÍS: Durant l’espectacle s’utilitza
guix en pols, que pot generar
incomoditat a persones amb
problemes respiratoris.


