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La directora polonesa Anna 
Karasińska, vinculada al Nowy Teatr 
de Varsòvia, va debutar el 2015 amb 
Ewelina's Crying, un espectacle 
metateatral carregat d'humor. De 
llavors ençà, la seva trajectòria ha 
estat fulgurant, tant en cinema com en 
teatre. Per aquest motiu, és a 
Temporada 21/22 del Lliure amb una 
proposta molt poc convencional, 
titulada Internacional, amb cinc 
performers joves a escena. 
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Sinopsi 
 
Un grup de joves performers amb presencia escènica i una funció que té per tema la 
funció mateixa. Teatre de presència en presència. No hi ha argument, no hi ha un tema 
més que la funció mateixa en l’ara i aquí formada pel corpus escènic i alimentada per 
cada performer. La ficció i la no ficció es poden barrejar sense que sapiguem com. 
Només podem observar què passa i què ens passa com a públic. Emoció, acció i 
paraula. Una experiència teatral que s’escapa dels condicionants de l’estatus d’actor. I 
un experiment escènic que es completa només en presència del públic. 
 

 
 
 

 

MÉS INFO 
https://www.teatrelliure.com/ca/karasinska 
 
TRÀILER 
https://youtu.be/t7jNCN7NfGI  
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En paraules de la directora 
 

Intento que les meves produccions impactin en lloc d’explicar una història. 
Convertir-les en esdeveniments que es desenvolupin en l'ara i l'aquí. Trenco la 
narrativa espectador-obra-actor perquè la gent pugui veure's veritablement i 
interactuar entre sí. 
Quan faig una producció, planifico què els passarà a cadascun dels participants, al 
públic, i com aconseguir-lo. No penso molt en el tema. El tema és només un dels 
meus dispositius, una cobertura per al mecanisme que poso en marxa. 
M'interessa utilitzar l'art com a mitjà per a aconseguir que la gent es deixi anar. 
En les meves produccions, intento mantenir l'espectador en un estat 
d'ambivalència, diversió i alarma, enganyant contínuament el seu intel·lecte. 
Mitjançant la creació de situacions poc òbvies, intent que l'espectador llisqui cap a 
l'absurd i experimenti la llibertat de no ser controlat per l'intel·lecte, per conceptes 
sòlids com una roca, narracions vinculants i significats. 
Crec que deixar anar les nocions d'allò que considerem real i obvi és l'eina més 
poderosa per a canviar el món. 
 
 
Treballar amb el procés: 
En un treball basat en el procés, a diferència de la tradició del teatre dramàtic, no 
comencem amb un text ni un tema. No ens interessen temes que hagin estat 
formulats prèviament per uns altres. 
Busquem contingut que "vol" ser expressat en un lloc i un moment determinat. 
El procés funciona amb tot allò que apareix i ho tracta tot com a material. No 
afavoreix cap de les maneres en què el material ens arriba: el text, l'espai, les 
emocions, les relacions, el cos, la memòria i el context participen en igualtat. 
És una pregunta que es fa en un espai, la resposta de la qual es manifesta a 
través dels participants. 
El procés, però, no es basa en les expectatives conscients de les persones que 
creguin ni en les seves idees sobre les preferències del públic futur. Els fruits del 
procés són el seu contingut independent i no sempre còmode, sovint, incorrecte i 
rebel. 
El treball basat en el procés ofereix l'oportunitat de fer front a les maneres com 
estem formats inconscientment per a reconèixer la jerarquia i acceptar només per 
rellevants els temes convencionals i els continguts comunicables 
intersubjectivament. 
 
Treballant amb el procés, creem una declaració autònoma i orgànica lliure de 
racionalització i d'ideologies de moda. 
 
Aquest mètode de treball permet expressar-se més enllà del desig de ser vist de la 
necessitat de complir les expectatives. Reordena les nostres fronteres: ens permet 
obrir-nos a la intimitat i no tenir por d'un intercanvi profund, alhora que no permet 
als altres decidir què val la pena dir o no. 
 
 
Anna Karasińska  
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ENTREVISTA 

Parlant amb la performer 
Amàlia Cillero 
 

Es van presentar més de 500 persones, un 
centenar van fer audicions i només 5 vau ser 
escollits... Com vas viure el procés de 
càsting?  

Per mi va ser estrany perquè vaig haver de fer 
l'audició online per problemàtiques de la 
COVID-19, quan l'Anna ja havia tornat a 
Polònia. Crec que això em va donar la 
possibilitat d'anar-hi una mica més tranquil·la, 
des de la seguretat de casa meva, tot i que de 
nervis en tenia igual! A més, durant el procés, 
no saps quantes persones l'estan fent i només 
et fixes en el que tu fas i en les invencions que 
pots fer dels altres. Després, entres, i et diuen 
que has sortit escollit d'entre 500 persones i és 
brutal! Una sensació reafirmadora que et 
mereixes aquest lloc, però, al mateix temps, 
nervis de fer-ho bé per tota aquella gent a qui 
no han agafat. 

Quin ha sigut el repte de participar en aquest 
espectacle?  

Clarament, endinsar-me en el món del teatre 
més professional i seriós. Jo almenys encara 
no havia realitzat teatre professional, només 
durant formacions, i el que més impressiona és 
veure la maquinària dins d'un teatre d'aquestes 
dimensions. La part de promoció, aprendre els 
protocols o creuar-te amb gent important, pot 
fer molta impressió en un inici. Així i tot, entres 
a la sala d'assaig i et sents supercòmoda. 
T’adones que el teatre a grans institucions 
també és teatre comunitari i deixes enrere la 
por. El repte és aconseguir deixar-te anar i fer 
fora els dubtes d'un mateix i del nou món on 
entra, per entrar en la creació i arribar a tocar 
l'essència del teatre.  

Què has après treballant amb l’Anna 
Karasinska?  

Ha sigut una experiència espectacular, de gran 
creixement personal i professional. Crec que el 
primer de tot és la confiança que ha posat en 
cadascun de nosaltres i, a més, aconseguint 

que els que veníem amb dubtes del nostre 
valor, els deixem de banda. També he après 
moltíssim d'una realitat que desconeixia 
completament: el paradigma sociocultural 
polonès. Ha sigut molt enriquidor adonar-nos 
del que compartim, però, sobretot, del que no, 
per teixir més vincles entre les dues cultures.  

Què és el que més t’ha agradat durant el 
procés de creació?  

Jo sempre he sentit un gran interès pel món de 
la dramatúrgia i per explicar històries de totes 
les maneres possibles. I és justament això el 
més interessant del procés de l'Anna. Ha sigut 
un procés totalment col·lectiu i cadascun de 
nosaltres podia aportar les idees que se li 
ocorrien. L'Anna t'escoltava i, realment, 
aquelles idees tenien un impacte en l'obra. Que 
moltes vegades s'obre la porta a dir propostes 
però després ningú et fa cas... També he après 
a escoltar-me abans que a ningú, fer cas i 
atendre al que necessito durant el procés de 
creació. No és fàcil en un clima tant violent com 
és el món laboral actual, però s'ha creat un 
grup súper ben connectat i molt còmode, on es 
parla de tot i et sents atesa en moments difícils. 
Sempre havia pensat que dir que un càsting és 
com una família era un tòpic fals, però no ho 
és! 

Què t’agradaria que el públic s’endugués a 
casa?  

Hi ha tantes coses que volem fer sentir amb 
aquest espectacle... El que a mi més em crida 
l'atenció és la presència de l'absència, el lloc 
que ocupen indirectament aquelles coses que 
haurien de ser-hi però no hi són, o, simplement, 
hi són d'una altra manera. És complicat 
d'explicar. Per això hem creat aquesta obra. 
Crec que cadascú la rebrà d'una manera 
diferent perquè, justament, no volem donar 
respostes a res, sinó que presentar totes les 
preguntes que ens han sorgit durant el procés i 
que cadascú les reflexioni segons la seva 
realitat. 
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BIOGRAFIA 

Anna Karasińska 
autora i directora 
 
Łódź (Polònia), 1978. Directora d’escena, dramaturga i cineasta, va estudiar a 
l’Acadèmia de Belles Arts Władysław Strzemiński de Łódź i a la Facultat de 
Filosofia de la Universitat de la seva ciutat natal, graduada a la Facultat de 
Direcció de l’Escola Nacional de Cinema, Televisió i Teatre Leon Schiller de 
Łódź.  
 

Els seus curtmetratges, llargmetratges i documentals estudiantils s’han 
projectat en diverses desenes de festivals de tot el món i han guanyat premis 
internacionals. Va debutar al teatre amb la seva producció original Ewelina’s 
Crying, representada el 2015 a TR Warszawa com a part del projecte TR 
Territory (TEREN TR). El 2016 va guanyar el premi promocional Kazimierz 
Krzanowski per Ewelina’s Crying al 51è Festival KONTRAPUNKT Small-
Theatre-Forms. El 2016 també va dirigir la seva segona producció al Teatre 
Polonès de Poznań (Teatr Polski w Poznaniu), seguida aquell mateix any per 
Birthday, que es va representar com a peça de microteatre al Komuna / 
Warszawa. El 2017 també va dirigir una altra peça original a TR Warszawa: 
Fantasia, que es va mostrar, per exemple, al Festival de Teatre de Dublín el 
2018, al Festival Trans-Américas, Kunstenfestivaldesarts i Zürcher Theatre 
Spektakel el 2019. El 2018 va dirigir 2118. Karasińska, al Nowy Teatr de 
Varsòvia. 
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BIOGRAFIA 

Avo Buchaca 
performer 
 
Viu a Barcelona i treballa amb l’agència d’actors Marta Tort. 
Fa teatre amateur al Cercle de Gràcia des dels cinc anys. Al llarg dels anys, 
he anat a diverses escoles de teatre, entre les quals l’escola Laura Jou Estudi 
per a l'Actor, i actualment, segueix una formació professional d’actors a 
l’escola L’Autèntica.  
 

Va participar en la pel·lícula Mentiders de Sílvia Munt (2012) de TV3 i en un 
curtmetratge: Mecanoscrit del segon origen. També fa publicitat i canta. 
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BIOGRAFIA 

Amàlia Cillero 
performer 
 
Em dic Amàlia Cillero Prandi, tinc 19 anys i actualment estudio Humanitats a la 
Universitat Pompeu Fabra. Soc nascuda i criada al barri de Gràcia de 
Barcelona. Sempre m'han fascinat tots els tipus d'art, encara que moltes 
vegades no en sigui jo la creadora. Fins fa poc, m'havia limitat a escriure teatre 
—i altres gèneres— però poc a poc m’he atrevit més a ser jo qui pugi dalt de 
l'escenari. He col·laborat en alguns curtmetratges des de petita i aquest últim 
curs he format part de l'Aula de Teatre de l’UPF. Em fascina la història, sobretot 
local, i considero que la cultura és una eina imprescindible per compartir i 
aprendre com a societat.  
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BIOGRAFIA 

Magí Coma 
performer 
 
Magí Coma Larrosa, 20 anys. Viu a Sant Feliu Sasserra. El seu inici al món 
del teatre va començar amb el teatre de carrer. Va cursar Batxillerat a 
l’EASD de Vic. I aquí va se quan realment va descobrir les arts com a 
professió. Del Batxillerat va passar a estudiar a l’Institut del Teatre de 
Barcelona, que és on actualment està cursant la seva formació.  
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BIOGRAFIA 

María Moralo 
performer 
 
No té cap interès llegir que Fulanita de tal va estudiar interpretació al Col·legi 
del Teatre o que ara estudia psicologia. 
 
Hi ha una semblança entre actuar dalt d’un escenari i ser pacient, com també 
n’hi ha entre ser un “bon barman” i un bon espectador. Si sabés 
matemàtiques em trauria una regla de la màniga i quedaria com una 
reina...Només puc dir que m’agrada buscar analogies.   
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BIOGRAFIA 

Alba Tortras 
performer 
 
Actriu de teatre físic i ballarina multidisciplinar, amb nocions d'acrobàcia i arts 
marcials. Graduada en Interpretació Físic a l'Institut del Teatre (Barcelona). 
Actualment amplia la seva formació en dansa amb la Formació Professional de 
Dansa Contemporània al Varium (Barcelona). També ha fet flamenc. 
 
Ha treballat com a actriu i ballarina per l'espectacle Moving to Motion de 
Moreno Bernardi; per Persépolis de la Cia. Zapia en diferents festivals 
d'Europa; Re.set de Benedetta Tagliablue i Àlex Oller/Fura dels Baus, entre 
d'altres. L'última peça en la qual ha format part, també del procés de creació, 
és Dancing Bees, dirigida per Hodei Arrastoa, amb Vanessa Lokiu com una 
campanya d'escena en una residència artística de la Sala Melma a Barcelona. 
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Fitxa artística 
 
PERFORMERS 
Avo Buchaca 
Amàlia Cillero 
Magí Coma 
María Moralo 
Alba Tortras 
 
ASSESSORA DE CONTINGUTS 
Magda Kerestey 

ESPAI ESCÈNIC I IL·LUMINACIÓ 
cube.bz 
 
AJUDANT DE DIRECCIÓ 
Luis Peset 
 
PRODUCCIÓ 
Teatre Lliure 
 

 
 

Informació pràctica 
 
HORARI 
Dc. - Ds. a les 20.00 h 
Dg. a les 18.00 h  
 
DURADA 
Per determinar 
 
LLOC 
Gràcia 
 
 
 

 
IDIOMA 
En català  
 
ACCESSIBILITAT 
Divendres accessibles 
03/06 audiodescripció 
 
COL·LOQUI 
26/05 postfunció 
 
PREUS 
De 9 a 29 € 
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Sala de premsa 
 
Per descarregar-se tots els 
materials informatius (dossiers, 
notes de premsa, vídeos, fotos) o 
tenir accés a material de referència 
(llistes de reproducció, etc.) 

 
 
 
 

 
https://www.teatrelliure.com/ca/sala-de-premsa-projecte-anna-karasinska  
 
 
 
 
 
CONTACTE PREMSA 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
premsa@teatrelliure.com  
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