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una producció italo-catalana 
Eileen Shakespeare neix durant una residència a la Fabrica de Creació 

Fabra i Coats i és guanyador de una residència artística a la Nau Ivanow 
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La historia 

 
Desposada contra la seva voluntat amb un comerciant de 
llana i mare d’un nadó, Eileen Shakespeare voldria 
escriure i recitar. El teatre, però, es reserva als homes, 
amb tot no dubta gens a abandonar la família per provar 
sort a Londres. Mostra els pits als antres de mala mort a 
canvi d’uns penics, tot seguit es transvesteix i es fa 
anomenar William per poder aparèixer a escena. Mentre 
les obres signades per William Shakespeare triomfen, a 
l’Eileen la desfigura la pesta i esdevé una captaire, i 
acabarà cremada viva. 

La direcció 
 

Eileen Shakespeare despullada de qualsevol convenció 
apareix amb tota la seva nuesa, evoca i repensa la nostra 
identitat. L’escriptura de Melquiot fa immergir-nos en 
un caos identitari posant en dubte les aparents 
certeses. Eileen Shakespeare lluita per imposar la pròpia 
identitat més enllà de qualsevol context històric, 
infringint les lleis per poder ésser allò que pensa que és 
just per ella; lluita contra l’impossible refusant de 
sotmetre’s a cap autoritat. Reclama la pròpia llibertat i el 
seu dret a ésser allò que vol. El treball de direcció vol 
posar l’accent en la qüestió de la identitat. Eileen 
Shakespeare està disposada a tot per ésser ella mateixa, 
a desfer-se, si cal, de la pròpia identitat i disposada a 
deixar el marit, la casa paterna i el seu fill. I ho fa sense 
penedir-se’n. Malgrat tot, haurà d’assumir una nova 
identitat, la de William, que l’acabarà destruint. La 
direcció, que parteix del conflicte pare-filla, germà-
germana, home-dona i de la lluita per fugir del propi 
destí, cercarà de teixir un lligam amb l’espectador per 
dur-lo al nucli de la qüestió humana: com poder escapar            

de l’ombra i simplement ésser? Com viure sense ésser sotmesa?  
L’espai escènic 

Un espai tancat, situat en un context molt senzill de manera que es puguin evocar tant 
ambients domèstics com ambients interiors. Dibuixant i suggerint algunes línies evocatives 
que l’espectador pugui interpretar i definir a través del seu imaginari. Al centre de l’espai 
escènic un llit , una gran tela blanca i unes bombetes. El llit de noia, de dona i de mare, 
una presó de la qual fugir. La tela blanca serà el vestit de núvia, el llit nupcial, la camisa de 
força, el full sobre el qual escriure-hi i la 
foguera que la cremarà. La tela és com la 
identitat canviant del personatge. Les 
bombetes, les veus dels altres, dels que no la 
volen deixar ser ella mateixa. El blanc serà el 
color dominant, i el símbol de la puresa i de la 
virginitat, de la saviesa i de la vellesa, de la 
mort i dels fantasmes.  I el símbol de la 
rendició. I Eileen Shakespeare prova de totes 
totes de no donar-se per vençuda, de desfer-
se del rol que li ha estat imposat: dona, 
mare, fil la, germana. I malgrat destruir-lo, 
cremar-lo, transformar-lo, el vestit sempre hi 
és, disposat a assumir una nova cara, una 
nova identitat, disposat a transformar-se en una nova presó i en un nou agutzil.  
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L’autor 

 
Fabrice Melquiot va néixer a Modane, França, el 1972. Va 
estudiar interpretació amb Julie Vilmont, treballant per la 
companyia Milefontaines, dirigida per Emmanuel Demarcy. 
Escriu textos per a nens ja publicats i difosos per Radio 
França Internacional. 
Gràcies a aquestes obres rep el premi Paul Gilson de la 
comunitat de ràdios públiques en llengua francesa, i a 
Bratislava rep el premi Europeu a la millor obra radiofònica 
per a adolescents. El 2001, publica a l’editorial L’Arche els 
seus textos. L’inattendu, Percolateur, Blues i La Semeuse. El 
2003 Le Diable en Partage guanya els premis Jean Jaques 
Gauthier del Figaro i dels premis del Sindicat Nacional de la 
Crítica per l’obra de teatre revelació de l’any. També va 
rebre, el 2008, el Premi de Teatre de l’Académie Française 
per tota la seva obra. 

 
Les paraules de l’autor 

En Una habitació pròpia, Virginia Woolf inventava una germana a William 
Shakespeare. Per exemple, una germana exemplar, una ombra de germana o una 
germana a l’ombra, breument vivia contra tot i moria sense haver gaudit de res 
finalment, condemnada a morir pels seus superflus desitjos, desvetllant que una 
dona del període elisabetià, no era lliure; William hauria tingut raó de néixer home, 
perquè si no, no hauria pogut ser mai Shakespeare. 

He volgut portar el somni més lluny i fer entendre els mots d’una dona en un viatge 
a través del temps com a través d’ella mateixa, del Londres de l’època al Londres del 
començament de mil·lenni. És una senyoreta de vint anys, però és també una 
senyora, potser fins i tot una vella: qui podria encertar-li l’edat? Eileen passa del 
matrimoni a la fugida, dels seus somnis a les seves mentides i de les esperances a les 
desfetes, ombra espurnejant del seu germà. Dimoni nascut de la seva glòria; bruixa i 
poetessa, el seu germà li ha robat de debò el seu Hamlet? De debò ha escrit les cartes 
que recita? Guerrera i espantaocells, en qualsevol cas bruixota, i dona en nom de 
totes les dones, desitjo que estigui bé allà on sigui i sigui qui sigui. I que enviï els 
homes minúsculs al banc de l’escola per revisar els seus deures i les dones a la seva 
mandíbula perquè mosseguin. En el fons sempre he somiat de cridar Shakespeare 
pel seu nom i tractar-lo de tu; parlar-li com a un amic. I després m’he adonat que la 
seva germana era de debò molt millor. 
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La directora 

 
Raissa Brighi 

Actriu i directora italiana és llicenciada en interpretació per 
l’Escola Superior de Arte Dramática de Paris Cours Florent. 
Completa la seva formació amb talleres, entre altres amb 
Emma Dante, Tage Larsen (Odin teatret), Vladimir Ananiev 
(GITIS)  Peter Clough (Guildhall School), Jean Daniel Magnin 
(Theatre du Rond Point de Paris) Mamadou Dioume (C.I.C.T. 
de Peter Brook), i Carles Alfaro. Ha treballat durant anys 
com actriu i ajudant de direcció a Paris, Barcelona i en Itàlia 
en creacions i clàssics, entre altres amb R. Carpentieri, S. 
Barbero, L. Serao, E. Giordano, M. Stefanache i A. Pavia. 
Entre els seus últims treballs com directora trobem: Eileen 
Shakespeare de Fabrice Melquiot, Nascuts en casa de 
Giuliana Musso, Una dona que paseja de Enrico Lutmann, 
Lampedusa Beach de Lina Prosa, Com una Nina de Natalia 

Ginzburg (en co-direcció amb F. R. Degl’Innocenti), Els amors difícils de Italo 
Calvino. 

L’actriu 
 

Georgina de Yebra Pintó  
Llicenciada en Art Dramàtic a l'Institut del Teatre de 
Barcelona i titulada en Formació Professional de "Actriu en 
Arts Escèniques: Drama", per l'Escola d'Actors El Timbal. 
Ha estudiat en diferents escoles de teatre a Barcelona com 
Eòlia, Nancy Tuñón o el obrador de la Sala Beckett, i a 
Madrid ha estat formada per: Vicente Fuentes, Ernesto 
Caballero, Lídia Otón, Will Keen, Helena Pimenta, 
Natàlia Menendez, ... Des de molt petita ja rebia classes de 
dansa i flauta travessera.  Els darrers anys ha participat en 
diversos muntatges teatrals amb la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico: "El lindo Don Diego" d’Agustín Moreto, 
dirigida per Carles Alfaro; "En esta vida todo es verdad y 
todo es mentira" de Calderón de la Barca, dirigida per 
Ernesto Caballero; "Todo es enredos amor" de Don Diego de 

Figeroa, dirigida per Álvaro Lavín; "La moza de cántaro" de Lope de Vega, dirigida per 
Eduardo Vasco.A més, ha participat en diferents muntatges teatrals com: "Gust de 
Cendra" de Guillem Clua, dirigida per Josep Sala (Sala Muntaner); "Ball d'hivern" de 
Jordi Pérez (Teatre La Vilella); “L'hotelera”, versió de “L'Hostalera” de Goldoni, 
dirigida per Xavi Fuster (Sala Muntaner), “Jan Titella” del Centre de Titelles de 
Lleida (Palau de la Música), “Mar i Cel” de Àngel Guimerà, dirigida per Xavi Fuster; 
“La casa de Bernarda Alba” de Federico Garcia Lorca, dirigida per Lluïs Juanet 
(Teatre  Poliorama); “Fugadas” de Ignacio del Moral, dirigida per Jaume Mallofré i 
Antonio C. Guijosa (Sala Triángulo i Lagrada); etc 
Actualment forma part de la Cia Amagat Teatre i de la Cia. Sargantana, explica 
contes amb el seu àlter ego Gisela Llimona i segueix formant-se  fent cursos de 
reciclatge com amb Claudio Tolcachir a la Biannale de VenèciaLaboratori 
Internazionale, amb Carles Alfaro a l'AADPC, o amb Dugald BruceLockhart a AISGE. 
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Fitxa artística 

 
Repartiment 
Georgina de Yebra 
 
Direcció 
Raissa Brighi 
 
Disseny de llum  
Alexandro Majcan 
 
Amb la col·laboració de Francesca Romana Degl’Innocenti 
 
Vestuari  
AmagatTeatre 
 
Producció 
AmagatTeatre  
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Premsa 

 
RECOMANA.CAT 
Bona interpretació d'una partitura imaginativa. L'actriu Georgina de Yebra és 
valenta i mira als ulls dels espectadors. (...) De Yebra interpreta aquest paper tràgic 
embarassada de mesos. (...) El personatge supera la situació vital de l'actriu. Una 
honestedat que li juga a favor i que demostra molt quina és la seva maduresa 
d'artista i de dona. Contrasta també la blancor dels llençols amb la lletjor de la 
història, tota brutícia, pesta, prostitució i misèria que enfonsen la dona però 
permeten uns drames que triomfaran arreu. 
Jordi Bordes 3/10/2014  
 
 
LAVANGUARDIA  
“La Nau Ivanow alberga Eileen Shakespeare, una obra que vol ser el mirall de la 
lluita per la identitat femenina en una societat patriarcal, signada per Fabrice 
Melquiot. La Nau Ivanow es converteix així en un punt de reivindicació, un viatge en 
l’espai i en el temps que trenca amb les cadenes de l’imperatiu i del pre-establert. 
L’obra està dirigida per Raissa Brighi i compta amb l’actuació de Georgina de Yebra. 
La companyia italo-catalana AmagatTeatre, seguint amb la defensa del paper femení 
en contextos d’opressió, presenta en aquest cas una dona que decideix apostar-ho 
tot a canvi de res i convertir-se en qui no és per poder així tenir veu i presencia als 
escenaris. (…) 
El lirisme hi és present malgrat que no s’intenta mitigar la vessant més fosca de la 
historia. La cruesa adquireix un paper protagonista. (…)” 
Laura Andrés 29/10/2014 
 
 
BLOC D’EN KBROTA 
 (…) el monòleg, ja d'entrada, te una potència fora del comú, en part pel text i en part 
per la intèrpret. (…) 
L'actual posada en escena és força particular: un llit i un sostre del que pengen una 
infinitat de bombetes que apart de ser la il·luminació, en moments àlgids del 
monòleg s'encenen amb més intensitat marcant un punt de tensió. Georgina Yebra 
ho dona tot, actuant amb una potència remarcable. Penso que la directora Raissa 
Brighi —vinculada a Amagatteatre— ha fet un bon treball de direcció. La sala —una 
de les de la Nau Ivanow— força plena i el públic ha respost amb una bona tanda 
d'aplaudiments. 
Josep Ribaudí 4/11/2014 
 

EL PREGONER D’URGELL 
Ahir va ser el meu dia reservat per veure l’obra de Fàbrice Melquiot que Georgina de 
Yebra diu, d’en peus, sobre l’escenari amb la força i la precisió que el text demana. (...) 
Mentre la mirava declamar i representar, em venia a la ment una paraula: 
IMPECABLE.  
Francesc Fernandez 30/10/2014 
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AmagatTeatre 

 
AmagatTeatre és una companya italo-catalana creada per Raissa Brighi, Francesca Romana 
Degl’Innocenti i Marta Calzada Marco en 2013.  

 
Com una nina  de Natalia Ginzburg 
Direcció de Raissa Brighi i Francesca R. Degl’Innocenti 
Amb Raissa Brighi 
Teatre Atic22-Teatre Tantarantana juny 2013 
Teatre La Vilella desembre 2013 
Projecte guanyador d’una residencia artística a la Fabra i 
Coats-AADPC 
 
 

Calderon  de Pier Paolo Pasolini 
Direcció de Stefania Troise Amb F. R. Degl’Innocenti, R. 
Brighi, M. Basevi, S. Troise, A. Armengol, E. Vacca, A. Arena, 
S. Forti, E. Brioschi, R. Suarez 
CCCB setembre 2013 
Producció Tremenda Trampa 

 
 
 
Fucked   de Penelope Skinner 
Direcció de Marco M. Casazza 
Amb Francesca R. Degl’Innocenti 
Teatre Stanze Segrete de Roma  
octubre 2013 
Festival Lux Feminæ de Bologna  novembre 2013 
 
ClanDestines per Destí?   
Direcció de R. Brighi, F.R. Degl’Innocenti, M. Calzada 
Amb F.R. Degl’Innocenti. G. de Yebra, C. Vallès, R. 
Manzano, A. Caron,  
Presentat a la Fabra i Coats en abril 2014 
Projecte guanyador “per la seva originalitat i pel seu elevat 
grau d’investigació i recerca", d’una residencia a la Fabrica 
de Creació Fabra i Coats-AADPC 
 
Els amors dificils  de Italo Calvino 
Direcció de Raissa Brighi  
Amb A. Armengol, G. Brió, A. Caron, Francesca R. 
Degl’Innocenti, C. Vallès,  
Estrenat en novembre 2014 a la Nau Ivanow 
Producció AADPC, AISGE, Fundació Romea 
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Contactes 
 

AmagatTeatre 
 
Raissa Brighi 654978473 
Marta Calzada 653504057 
Francesca Romana Degl’Innocenti 636359566 
 
www.amagatteatre.com 
amagat.teatre@gmail.com 
facebook.com/amagat.teatre 
twitter.com/AmagatTeatre  
 
 
Link del vídeo 
https://vimeo.com/98641713	  
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