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TEATRE
teatre grec
Fins al 22 de juliol
À lA villE dE... BARcElonA 
Joan Ollé

Diversos espais
Fins al 28 de juliol
l’ÀnimA dEl Bus
Martí Torras / Jordi Martínez  

teatre poliorama
Fins al 29 de juliol
duBTE
John Patrick Shanley / Sílvia Munt 

sala Beckett
Fins al 29 de juliol
El pRincipi d’ARquimEdEs
Josep Maria Miró i Coromina

teatre romea
Fins al 29 de juliol 
sEnyoRETA JúliA 
Patrick Marber / Josep Maria 
Mestres

la seca espai Brossa
Fins al 29 de juliol 
pAllARinA, poETA i puTA  
(A pARTiR dE Carn avall,  
dE doloRs miquEl)
Dolors Miquel / Mar Gómez / 
Magda Puyo 

teatre lliure -  
sala FaBià puigserver
20-21 de juliol 
El gRAn TEATRo dEl mundo
Calderón de la Barca /  
Carles Santos / Calixto Bieito 
 
mercat De les Flors - sala pB
24-26 de juliol
psEudo 
Marcel·lí Antúnez Roca

teatre lliure - sala FaBià 
puigserver
25-28 de juliol 
ThE mAsTER And mARgARiTA
Complicite / Simon McBurney

teatre lliure - espai lliure
26-29 de juliol 
Boys don’T cRy
Victoria Szpunberg

mercat De les Flors - sala pB
28-29 de juliol 
Too lATE! (AnTigonE)  
conTEsT #2
Motus

mercat De les Flors - sala mac
29-30 de juliol
AlExis. unA TRAgEdiA gREcA
Motus

i més...

El vídEo no  

El vEu ningú
Martin CriMp / CarMe portaCeli

pATRocinAdoRs dEl gREc 2012 FEsTivAl dE BARcElonA

AmB El supoRT dE:



AuTOR 
Martin CriMp
DiReCCió 
CarMe portaCeli
TRADuCCió 
Joan Sellent
inTèRPReTS 
Gabriela FloreS, FranCeSC 
Garrido, albert pérez, 
Maria rodríGuez,  
Martí Salvat i diana torné 
eSPAi eSCèniC 
paCo azorín
MúSiCA ORiGinAL  
i eSPAi SOnOR 
Jordi Collet Sila
iL·LuMinACió 
Maria doMèneCh
VeSTuARi 
Marta raFa
CARACTeRiTzACió 
toni SantoS
COReOGRAfiA i MOViMenT 
eSCèniC 
Ferran CarvaJal
DiSSeny D’AuDiOViSuALS 
pedro ChaMizo 
(MetaproduCCioneS)
AJuDAnT De DiReCCió  
i ReGiDOR 
riCard Soler i Mallol
PRODuCCió TèCniCA  
i AJuDAnT  D’eSCenOGRAfiA 
Jordi Soler i priM
COnSTRuCCió 
D’eSCenOGRAfiA 
art-CeniCS, GuillerMo 
GónGora i pablo paz
TèCniC De SO 
eFrén belloSteS

DiSSeny De LA iMATGe 
david ruano
GRAVACió De VíDeO 
videoeStudi
ASSiSTenT De VeSTuARi 
anna ribera
ASSiSTenT COReOGRàfiC  
i De MOViMenT 
Marta Filella
CAP De PRODuCCió 
CaSiana MonCzar
PRODuCTOR exeCuTiu 
roGer b. Sardà 
PRODuCCió exeCuTiVA 
Fei FaCtoria eSCèniCa 
internaCional
AGRAïMenTS 
MarSa aMenóS i tnC, koko

no one sees the video va 
ser presentada per primera 
vegada per The Orange Tree 
Theatre, Richmond.

una coproducció del Grec 
2012 festival de Barcelona, 
el Centro Dramático nacional 
(CDn) i la fei (factoria 
escènica internacional).

Amb el suport de l’institut 
Català de les empreses 
Culturals (iCeC).  

Dramatúrgia Britànica contemporània

El vídEo no El vEu ningú
Martin CriMp / CarMe portaCeli

Qui diu el que sent? O millor: qui sap què sent? O, en-
cara millor: qui ho vol saber realment? i, encara més 
real: qui pot distingir entre el que sent, el que li és 
permès de sentir i el que s’ha de sentir?

Martin Crimp va treballar en una empresa d’estudis 
de mercat transcrivint cintes d’entrevistes. i va per-
cebre que qualsevol pregunta sobre hàbits de con-
sum podia fer aflorar sentiments i realitats que fan 
sentir l’entrevistat, sinó més feliç, sí més còmode.  
A partir d’aquest material, i en un to de comèdia gai-
rebé absurda, l’autor va crear un text intel·ligentíssim 
en el qual les paraules quotidianes revelen involun-
tàriament allò que no volem dir ni reconèixer.

unes enquestes al carrer sobre pizzes congelades 
posen en contacte nou personatges amb una miste-
riosa empresa d’estudis de mercat organitzada per 
un home amb tendències pederastes inconfessades. 
Amb aquesta excusa, plena d’ironia i humor, entra-
rem a les seves ments i les seves vides, i descobri-
rem tot allò que no ens diuen i que, potser, ni saben.

una gran obra en la qual les paraules no expressen 
el que en realitat està succeint. un text gairebé si-
nistre, amb uns personatges envaïts per una triste-
sa i una solitud de què ni tan sols són conscients.  
i una comèdia que és el retrat del moment en què va 
començar la nostra realitat d’avui.

Carme portaceli

mERcAT dE lEs FloRs -  
sAlA mARiA AuRèliA 
cApmAny
Juliol dE 2012 
DuRADA 100’
eSPeCTACLe en CATALà

AMB eL SuPORT DeunA COPRODuCCió De


