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Copenhaguen, de Michael Frayn, és una obra sobre les intencions. Som realment 
capaços de saber per què fem les coses? Niels Bohr i la seva dona Margrethe es troben 
amb Werner Heisenberg, un cop morts, per aclarir què va passar en la famosa entrevista 
que Bohr i Heisenberg van mantenir a Copenhaguen, el 1941, just en el moment que es 
començava a especular sobre la possibilitat de fabricar armes nuclears. Heisenberg, amic 
i excol·laborador de Bohr a l’Institut de Física Teòrica, on entre tots dos havien formulat els 
principis fonamentals de la Física Quàntica –coneguts com a Interpretació de 
Copenhaguen- viu i  treballa ara a l’Alemanya nazi. Dinamarca és un país ocupat. Tots dos 
són físics experts, tots dos investiguen, més o menys en secret, amb més o menys 
recursos, la fissió nuclear. Després d’aquella conversa, la seva amistat i la seva profitosa 
col·laboració es van trencar per sempre. De què van parlar? Què es van dir? Poc temps 
després, Bohr va fugir de Dinamarca –era de família jueva- i va anar a parar a Los 
Álamos, als EUA, on, d’alguna manera, va col·laborar en la fabricació de la bomba 
atòmica. Per la seva banda, Heisenberg va tornar al seu país i va continuar treballant en 
la física nuclear però, malgrat tot, Alemanya no va aconseguir fabricar la seva bomba 
atòmica. Heisenberg va ser acusat i perseguit durant molts anys per haver volgut 
proporcionar a Hitler armes nuclears, cosa que ell sempre va negar. 
 

El desenvolupament de la física teòrica en el període d’entreguerres té totes les virtuts de 
l’època: el gust per la innovació, les ganes de canviar el món, la fe en el progrés i el 
coneixement i la vocació internacional. Com en un joc il·lusionat, entre la filosofia i la 
ciència, entre la música i la poesia, els físics es llencen a l’estudi del món subatòmic per 
mirar de fer comprensibles els secrets més íntims de la matèria i l’energia. La investigació 
es veia, encara, com un joc altruista i innocent arrelat en l’humanisme optimista. Amb 
l’ascens de Hitler al poder i l’esclat de la Segona Guerra Mundial, el joc s’acaba. Tots els 
recursos són necessaris per a defensar-se o per a atacar i, com no podia ser d’altra 
manera, la ciència és cridada a files. La física havia evolucionat molt en les tres primeres 
dècades del segle XX, havia posat en mans dels científics coneixements que, aplicats a 
l’armament, podien resultar, com malauradament es va demostrar a Hiroshima i Nagasaki, 
molt perillosos. Calia prendre partit.  
 

“Una persona com jo té, com a físic, el dret moral de treballar en l’explotació pràctica 
de l’energia atòmica?” Aquesta pregunta que, suposadament, Heisenberg va fer a 
Bohr en la seva trobada a Copenhaguen, ens situa en el nucli del conflicte. Si juguem 

amb foc, som responsables de controlar-lo? O potser, si les circumstàncies ho 
reclamen, podem utilitzar-lo en el nostre propi benefici, cremant tot allò que ens faci 
nosa? L’ambició científica era temptada per la maquinària militar. Durant la Segona 
Guerra Mundial, la ciència va signar un contracte fàustic amb el poder, un contracte 
que encara no s’ha acabat de pagar del tot.  
 
 

La difícil comprensió de les intencions i la responsabilitat ineludible que comporten els 
actes són el teló de fons davant del qual Frayn ens ofereix la seva obra mestra. 
Estructurada com un joc de ciència, utilitzant el mètode científic com a fórmula 
argumental, el Principi d’Incertesa i el Principi de Complementarietat es converteixen 
en procediment teatral i en metàfora colpidora: en intentar repassar la seva història, els 
personatges narren, debaten i representen diversos episodis sense poder establir una 
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frontera clara entre explicar, discutir i refer. I també sense poder establir la correlació 
definitiva entre les intencions, no observables, personals  -però que sovint determinen, 
en ser-nos atribuïdes pels altres, la nostra posició incerta al món- i els actes,     
observables i pretesament objectivables, però sempre sotmesos a la sort. 
 
Conpenhaguen, una barreja indestriable de comèdia i de drama, de vida i memòria 
que reflecteix la inevitable paradoxa entre l’atzar i la raó.  

Ramon Simó 
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CIÈNCIA INCERTA 
 

No deixa de ser curiós que l’autor de la celebradíssima comèdia Noises Off (aquí 
estrenada amb el títol Pel davant i pel darrere) sigui la mateixa persona que ha escrit 
drames de temàtica històrico-política tan seriosos com Copenhaguen o Democracy. I 
encara és més curiós –i francament estimulant– que aquesta persona es mogui amb la 
mateixa competència i excel·lència de resultats en un gènere com en un altre. 
 

El dramaturg, novel·lista i traductor Michael Frayn (Londres, 1933) és un dels 
escriptors actuals que més tecles ha tocat, i gairebé sempre amb un domini admirable. 
Va començar escrivint novel·les, un gènere que mai no ha abandonat i que l’ha fet 
mereixedor de nombrosos premis; cap a mitjan anys 70, una dècada llarga després 
d’haver-se iniciat com a novel·lista, columnista de The Guardian i autor de dramàtics 
televisius, va estrenar les primeres peces teatrals.  
 

Entre els nombrosos títols que conformen la seva producció dramàtica des 
d’aleshores, les ja esmentades Pel davant i pel darrere (1982) i Copenhaguen (1998), 
als dos extrems de l’espectre genèric –l’una des de la condició de farsa desinhibida, 
l’altra des d’uns territoris més seriosos–, il·lustren perfectament i amb igual eficàcia allò 
que el mateix Frayn ha definit com la constant temàtica de tota la seva obra: «la 

voluntat d’imposar les nostres pròpies idees sobre el món que ens envolta».  
 

Aquest «conflicte entre l’univers objectiu i els nostres intents, sovint fallits, de donar-li 
una estructura i un ordre personals», en paraules del crític Michael Billington, «és 
subjacent a gairebé tot el que ha escrit» aquest prolífic i polifacètic autor anglès.  
 

A Copenhaguen, Frayn situa el conflicte en l’àmbit del debat científic, a l’entorn d’un 

material d’altíssima sensibilitat i transcendència política, intel·lectual, ètica i humana. 
Dit d’aquesta manera potser espanta una mica i pot fer sospitar, a qui no l’hagi vist ni 
llegit, que ens trobem davant d’un text espès, ple de grumolls i escassament 
compatible amb el dinamisme escènic, però tanmateix és tot el contrari: en una 
autèntica exhibició de malabarisme dramatúrgic, Michael Frayn aconsegueix, a partir 
d’unes primeres matèries amb un potencial escènic tan dubtós com la mecànica 
quàntica, la fissió nuclear, els ciclotrons o l’urani-235, la proesa de construir una peça 
teatral captivadora, àgil i capaç de mantenir la intriga i l’interès de l’espectador –per 
poc versat que estigui en física teòrica– des del principi fins al final. La forta càrrega 
especulativa de l’obra es fa hàbilment digerible amb el recurs a uns diàlegs que, amb 
els seus matisos naturalistes, aporten el contrapunt just a la densitat discursiva i van 
perfilant els personatges amb tota la seva humanitat i les seves incerteses.  
 

El principi d’incertesa 

El principi d’incertesa és justament un dels més importants de la mecànica quàntica, i 
va ser formulat el 1927 pel científic alemany Werner Heisenberg, un dels tres 

personatges de l’obra que ens ocupa. Naturalment, la incertesa a què al·ludeix el 
principi de Heisenberg fa referència a uns observables determinats dins el domini de 

la física i les matemàtiques, com ara la posició i el moviment de les partícules, però el 
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gran encert de Michael Frayn és el d’haver sabut donar un caràcter bidireccional i una 

dimensió humanística a aquesta terminologia estrictament científica, de tal manera que 
els mateixos experts que debaten en escena sobre aquests principis (el ja esmentat 
Heisenberg i el seu col·lega i mestre danès Niels Bohr) es converteixen també, per 
obra i gràcia del dramaturg, en uns objectes observables que, amb el seu 
comportament i les seves reaccions, il·lustren els principis debatuts un cop s’apliquen 
a la condició humana. 
 

L’obra parteix d’un fet històric i perfectament documentat: el setembre de 1941, en 
plena Guerra Mundial, Heisenberg viatja a Copenhaguen per participar en un acte 
organitzat per l’ambaixada alemanya i aprofita l’ocasió per fer una visita secreta a 
Bohr, amb qui tenia uns vincles antics d’amistat i de col·laboració professional que, en 
els últims anys, s’havien trencat per les circumstàncies polítiques: Bohr, 

d’ascendència jueva, no ha volgut abandonar una Dinamarca ocupada pels nazis, i 
Heisenberg continua vivint i exercint com a científic a l’Alemanya de Hitler. 
 

El que no està perfectament documentat, en canvi, és el motiu de la visita de 
Heisenberg i el contingut exacte de la conversa que van tenir els dos científics, 
interrompuda bruscament per Bohr. Això s’ha mantingut en el terreny de la incògnita 
des d’aleshores, i és aquí on entra en acció la capacitat de Michael Frayn per fabular i 
per barrejar ficció –o, com a mínim, especulació– amb dades històriques contrastades.  
 

En el context de l’obra, Heisenberg, Bohr i el tercer personatge, Margrethe (esposa 

del científic danès), es retroben quan tots tres ja són morts, i rememoren extensament 
els diversos moments i circumstàncies en què les seves vides havien coincidit, amb un 
èmfasi especial en la trobada de 1941 i en un intent –no del tot reeixit– de treure 
l’entrellat dels motius i del sobtat desenllaç de la trobada en qüestió. Dues grans lloses 
planen sobre aquesta espècie de llimbs: d’una banda, la incertesa i el recel de 
cadascun dels dos homes de ciència sobre els autèntics mòbils i intencions del seu 
interlocutor en aquell estrany retrobament; de l’altra, la gran hecatombe del segle xx –
la bomba atòmica– i el grau d’implicació i de responsabilitat que cada un d’ells, ara que 
s’ho miren amb la perspectiva del temps, hi va tenir o deixar de tenir. 
 

El personatge de Margrethe –l’únic que pot assumir un distanciament crític respecte 
dels altres dos– serveix de pont entre l’espectador i el llenguatge apassionat dels dos 
científics: els obliga a tocar de peus a terra i a expressar-se en uns termes més 
planers, cosa que alhora els força a treure’s la cuirassa científica i airejar la seva 
condició d’éssers humans, amb els seus dubtes, contradiccions, problemes de 
consciència i necessitats d’autojustificació.  
 

L’obra que confronta dues personalitats històriques sobre un escenari i juga amb el 
conflicte entre les seves afinitats i unes circumstàncies polítiques que els distancien i 
els col·loquen –sovint contra la seva voluntat– en bàndols oposats ja es podria 
considerar com un subgènere teatral (pensem, per exemple, en Taking Sides i 
Collaboration, de Ronald Harwood, recentment en cartell al West End londinenc); 
Frayn, però, afegeix amb Copenhaguen encara un altre matís distintiu dins aquest 
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subgènere: la temàtica científica col·locada sobre un escenari. Una proposta teatral 
que no és exactament una primícia a casa nostra: només cal recordar l’Arcàdia de 
Tom Stoppard (dirigida pel mateix Ramon Simó al TNC l’any 2007) o el «més difícil 
encara» de Sergi Belbel i Òscar Roig quan, fa cosa de deu anys, prenien la teoria 
quàntica de Max Planck com a material de base per construir ni més ni menys que una 
peça de teatre musical, El temps de Planck. El teatre i el risc sempre han sentit una 
intensa i fructífera atracció mútua. 
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CONTEXTUALITZACIÓ COPENHAGUEN 
 

Per arribar a la construcció de la bomba atòmica, va haver-hi 
un llarg procés d’investigació científica on van participar els 
físics més reconeguts de la primera meitat del segle XX. 
 

Entre la darrera dècada del segle XIX i la Segona Guerra Mundial, els científics van 
descobrir les lleis fonamentals que permetrien el coneixement, cada cop més acurat, 
del món físic. La necessitat d’entendre la naturalesa última de la matèria i l’energia van 
fer que, en pocs anys, la Teoria de la Relativitat i la Física Quàntica revolucionessin 
una part important dels postulats de la física, basada aleshores en la Llei de la 
Gravitació universal i la Teoria Electromagnètica clàssica. Entre 1895 i 1945, el 
progrés de la física va portar la humanitat d’un món estable i predictible, governat per 
lleis eternes i immutables, a un món inestable i atzarós. Els anys del gran 
desenvolupament de la física teòrica van obrir la porta avenços inimaginables, al món 
del progrés científic i tècnic, a una vida millor i, també, a la millor manera de destruir-la. 
 

Niels Bohr i Werner Heisenberg van ser els principals pioners de la Física Quàntica, 
la teoria que treballa per aclarir el comportament de la matèria i l’energia i les seves 
relacions. Les preguntes, a principis del segle XX, eren moltes i les respostes no gaire 
satisfactòries. Un dels problemes a resoldre era entendre com els cossos emetien i 
absorbien radiacions electromagnètiques: tots podem veure que, per exemple, un 
metall escalfat arriba a emetre llum, però com l’emet, aquesta llum? Max Plank, el 
1900, va formular la hipòtesi que la radiació electromagnètica no era emesa i 
absorbida de manera contínua sinó en paquets discrets d’energia. Fins aleshores, la 
radiació s’havia considerat contínua, com una ona que es desplaçava de manera 
similar a com ho fan les pertorbacions que una pedra provoca en caure a l’aigua. A 
aquests  paquets d’energia Plank els va anomenar quanta. La hipòtesi de Plank no 
hagués tingut massa conseqüències si Einstein no l’hagués utilitzat en l’estudi de la 
llum, postulant que si volem entendre, entre d’altres coses, els efectes fotoelèctrics – 
que avui trobem, per exemple, en les portes dels ascensors o dels aparcaments- cal 
pensar que la llum no es comporta com un raig continu sinó com una mena de raig de 
quanta de llum, més coneguts com a fotons: una mena de partícules d’energia 
independent. 
 

Si la continuïtat de l’energia era qüestionada, què passava amb la matèria? Rutherford 
havia fet avançar més que ningú fins aleshores la teoria atòmica. Proposava un model 
planetari que descrivia els àtoms conformats per un nucli de càrrega positiva i per 
partícules de càrrega negativa que giraven al seu voltant. Aquesta analogia planetària, 
que perseguiria durant molts anys la física atòmica, presentava molts problemes. Tots 
sabem que les càrregues de signe diferent s’atrauen. Si hi havia una massa positiva, 
perquè les partícules negatives –els electrons- no queien al nucli? Podien girar al seu 
voltant, realment? Hi havia alguna cosa que les equilibrés? Com eren, en definitiva, els 
àtoms? 
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Niels Bohr va intentar reunir les preguntes que afectaven  l’estructura de l’àtom i el 
comportament de la radiació en una única teoria.  El 1913 va proposar una possible 
descripció de l’àtom que, aprofitant les aportacions, entre d’altres, de Rutherford, de 
Plank i d’Einstein, donava una solució satisfactòria al que havien observat els 
experimentadors.  La física quàntica tenia el seu primer gran resultat en el 
coneixement del món subatòmic i encetava una gran revolució científica. 
 

El 1922, Bohr posava en marxa l’Institut de Física Teòrica de Copenhaguen.  Les 

teories que havien de donar fe dels experiment se succeïen, però el model planetari de 
l’àtom, amb els electrons distribuïts en òrbites d’energia diferenciada al voltant del nucli 
continuava sent problemàtica. Més encara si pensem que l’electró, element fonamental 
de la teoria,  no es podia observar directament: era tot  alguna cosa més que una idea 
que, matemàticament, funcionava i  coincidia amb els experiments?  Què se’n podia 
saber, realment, de l’electró? Els experiments es basaven –i encara es basen- 
sobretot, en les col·lisions: enviar  fotons o rajos alfa –llum, visibles- contra els àtoms i 
observar com aquesta llum es modifica. Són les col·lisions les que van permetre 
postular l’existència del nucli atòmic –els rajos hi  rebotaven- o discutir sobre el 
moviment possible dels electrons. Però, què podem dir-ne realment si no els podem 
veure? Werner Heisenberg i Wolfgang Pauli, joves científics revolucionaris, no 
acceptaven l’assumpció del model planetari, ideal però impossible de comprovar. 
Heisenberg va voler explicar el moviment de l’electró només a partir del que es podia 
observar. Amb la voluntat de trobar un plantejament matemàtic que li permetés 
explicar-lo va proposar, amb l’ajut de Max Born, la mecànica quàntica matricial, una 
complexa formulació matemàtica que li permetia, no obstant, prescindir del model 
d’òrbites planetàries. D’altra banda, Heisenberg es va adonar que era impossible, en 
el món dels electrons, mesurar alhora la seva velocitat i la seva posició: si feies una 
cosa, no podries fer l’altra. Tots aquests condicionants, afegits al fet que no podem 
observar res del món subatòmic sense modificar-lo –les col·lisions modifiquen 
necessàriament, com és comprensible, el comportament de les partícules implicades 
en l’impacte- el van portar a formular, el 1927, el Principi d’Incertesa o 
d’Indeterminació: mai podrem conèixer el món totalment, sinó que només ens en 
podrem fer una idea aproximada. I això vol dir que, almenys en el món subatòmic, mai 
podrem saber amb certesa què passa realment, i si no sabem què passa, mai podrem 
aventurar una hipòtesi del tot correcta sobre què passarà en el futur. El determinisme 
de la mecànica clàssica, en el món subatòmic, no funcionava. 
 

Al mateix temps, naixia una nova interpretació. El físic francès De Broglie va tenir una 
intuïció excepcional: si Einstein afirmava que l’energia pot tenir un comportament 
corpuscular –recordem els fotons-, perquè no es podia pensar que la matèria tingués 
un comportament ondulatori – com una ona-? a partir d’aquesta intuïció, De Broglie va 
pensar que el moviment d’una partícula es podria explicar si se sabia descriure l’ona 
que se li associava, que va anomenar ona guia.  L’estudi de les ones formava part de 
la física clàssica: només calia posar-la al dia. L’elaboració matemàtica d’aquesta 
intuïció és l’anomenada funció d’ona de Schrödinger, que permetia, aparentment, 
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localitzar l’electró. Relativament més fàcil que la mecànica de partícules de 
Heisenberg, la funció d’ona de Schrödinger va tenir de seguida múltiples aplicacions. 
 

El problema, però, només s’havia encetat. Què són la matèria i l’energia? Ones? 
Partícules? Una i altra cosa? Si la matèria es comporta com una ona, vol dir que, com 
la llum, pot passar per dues escletxes alhora? I si passa per dues escletxes alhora, vol 
dir que la matèria pot ser a dos llocs al mateix temps? La solució al problema, si més 
no momentàniament, la proposaria Bohr en el Principi de Complementarietat. 
Preguntar-se què són les coses és una pregunta que no estem capacitats per 
respondre. Acollint-se al llegat de la relativitat d’Einstein, Bohr afirmarà que la 
mecànica de partícules i la mecànica ondulatòria són dues maneres complementàries  
de mirar la realitat, dues maneres de descriure el món subatòmic que, paradoxalment, 
coincideixen amb els resultats experimentals. El món depèn, finalment, de la nostra 
mirada o, com deia Einstein, la mesura depèn de l’observador. Què en queda del món 
objectiu? Res que en podem afirmar amb absoluta precisió. Però les aproximacions de 
la física funcionen! La Interpretació de Copenhaguen, amb el Principi d’Incertesa i el 
Principi de Complementarietat agafats de bracet, funciona! 
 

A partir de la dècada dels trenta, un cop establerts els principis per a la interpretació 
del món subatòmic, l’interès va passar de l’estudi del moviment dels electrons a la 
física del nucli, últim escull que, en aquell moment, semblava que s’havia de superar 
per aclarir definitivament l’estructura atòmica. Els experiments es multiplicaven i les 
col·lisions donaven cada cop més bons resultats. L’any 1932 és considerat, en l’àmbit 
de la física, l’any del miracle. Des de 1920, Rutherford havia pensat que en el nucli de 
l’àtom hi hauria d’haver alguna cosa més que protons –partícules amb càrrega 
positiva-  que calia alguna cosa de càrrega neutra per a explicar la cohesió del nucli. 
Chadwick,  repetint un experiment de Curie-Jolliot, va descobrir que l’àtom de berili, 
bombardejat amb rajos alfa, produïa una radiació de... neutrons! Heisenberg es va 
encarregar d’explicar la teoria mecànico-quàntica de les forces que unien neutrons i 
protons. El descobriment del neutró, la possibilitat d’utilitzar-lo com a projectil per a 
bombardejar els nuclis dels àtoms, va obrir la possibilitat de noves col·lisions que, a la 
fi, desembocarien en la fissió nuclear. Fins aquí, els nuclis eren bombardejats amb 
rajos altament energètics, com ara els rajos gamma: era com voler trencar un nucli 
amb un martell. El neutró, menys energètic, atacava el nucli com ho faria una agulla: 
s’hi introduïa i el modificava. Les conseqüències es multiplicaven: afegint neutrons a 
un nucli, un element es convertia en un altre o bé, si l’agulla penetrava prou, el nucli, 
més que trencar-se, es fissionaria, alliberant gran quantitat d’energia i provocant el 
sorgiment de dos nous elements diferenciats i l’alliberament de dos o tres neutrons 
més, lliures, que anirien a impactar en altres nuclis iniciant, així, una reacció en 
cadena. L’any 34, Fermi ja utilitzava, a Roma, els neutrons com a projectils. El 36, Lise 
Meitner i Otto Hanh, repetint l’experiment de Fermi, descobrien la fissió: el camí per als 

reactors nuclears i les bombes atòmiques quedava definitivament obert. 
Ramon Simó 
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BIOGRAFIA DE MICHAEL FRAYN 
 
Dramaturg, novel.lista i traductor, Michael Frayn va néixer a Londres el 8 de 
setembre de 1933. Després de dos anys de Servei Nacional, durant la qual va 
aprendre rus, va llegir Filosofia a l'Emmanuel College de Cambridge. Després 
va treballar com a reporter i columnista de The Guardian i The Observer va 
publicar diverses novel·les com The tin men (1965), guanyador del Premi 
Somerset Maugham, The Russian interpreter (1966), que va guanyar el Premi 
Hawthornden, i Towards the end of the morning (1967). Més recents són les 
novel les A landing on the sun (1991), que va guanyar el Sunday Express Book 
of the Year i Headlong (1999), la història del descobriment d'un quadre perdut 

de Brueghel, nominat per al Premi Booker de ficció. La seva última novel.la, 
Spies (2002), una història de la infància ambientada a Anglaterra durant la 

Segona Guerra Mundial, va guanyar el 2002 el Premi Whitbread Novel i el 
Premi Commonwealth Writers 2003 (la regió d'Euràsia, el millor llibre), i va ser 
nominat per al Llibre de Whitbread Book of the Year. Michael Frayn ha estat 
també guardonat amb el Hill Literary Prize el 2002. També trobem Ordre 
alfabètic (1975), Clouds (1976), Donkey’s years (1977), Make or break (1980), 
Noises Off (1982) i Benefactors (1984).  
 

Copenhaguen (1998), tracta sobre la reunió al 1941 entre el físic alemany 

Werner Heisenberg i el seu col lega danès Niels Bohr, estrenada al Royal 
National Theatre de Londres, va guanyar el 1998 el premi Evening Standard a 
la Millor Obra de l'Any 2000 i el Premi Tony a la millor obra d’Estats Units. La 
seva obra Democracy (2003) està ambientada el 1960 a Berlín. La seva última 
obra per al Royal National Theatre és Afterlife (2008).  
 

Els seus últims llibres són: Stage direction: writings on theatre, i Travels with a 
typewriter (2009). 
. 

També ha traduït diverses obres del rus, incloent obres d’Anton Txèkhov i León 
Tolstoi. Les seves pel lícules per a la televisió inclouen First and last (1989), per 
la qual va guanyar un Emmy, i una adaptació de la seva novel.la de 1991 A 
Landing on the Sun. També va escriure el guió per la pel lícula Clockwise 
(1986), una comèdia protagonitzada per John Cleese.  

 

 

Biografia extreta del web del British Council 
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L’EQUIP ARTÍSTIC 
 
RAMÓN SIMÓ, DIRECTOR 
 
Nascut a Tarragona, 1961. Director i escenògraf teatral. Llicenciat en Filosofia i 
Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona. Professor de les 
especialitats d’Interpretació i Direcció Escènica de l’Institut del Teatre de 
Barcelona (grau i postgrau), en el qual va desenvolupar durant tres anys (1989-
19991) el càrrec de Cap del Centre d’Investigació, Documentació i Difusió 
(CIDD). 

 

• Director Artístic de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega en les edicions 
de 1996, 1997, 1998. 

 
• Ha format part del Consell Assessor del Teatre Nacional de Catalunya 

(Comitè de Lectura) entre els anys 1999 – 2006. 
 

• Cap d’Especialitat de Direcció i Dramatúrgia de l’Institut del Teatre 2005-
2008. 

 
• Com a director i escenògraf, ha desenvolupat la seva activitat artística 

tant en el teatre públic – diversos muntatges produïts pel Centre 
Dramàtic de la Generalitat, el Teatre Nacional Catalunya, Centro 
Dramático Nacional i coproduccions amb d’altres Institucions i Festivals - 
com en el privat – El Teatro Fronterizo-, Sala Beckett, Focus, CIRTA i 
altres companyies i grups musicals. 

 
• Pel que fa a la direcció i escenografia d’events, ho ha fet habitualment 

amb Benecé Produccions. 
 

• Com a intèrpret, ha estrenat quatre espectacles amb el quintet Lisboa 
Zentral Cafè i ha enregistrat el disc Almanac. 

 
• Ha publicat assajos sobre teatre (La Retòrica de l’emoció; Stanislavski. 
La tècnica de l’actor), articles (El Público, Pausa, El Viejo Topo, Escena, 
entre altres), versions d’obres (Lo canonge Ester Convidafestes; Jordi 
Pere Cerdà: Quatre dones i el sol) i ha prologat i editat diverses obres, 
entre les quals el pròleg a l’edició catalana del Teatre Complet de 
Samuel Beckett. 
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EQUIP ARTISTIC - ELS INTÈRPRETS 

PERE ARQUILLUÉ 
 
En teatre ha participat com a actor a: Soterrani de J.M. Benet i Jornet (Dir. Xavier Albertí, 

2008); El silenci del mar de Vercors (Dir. Miquel Gorriz, 2008); Coral romput de Vicent Andrés 

Estellés (Dir. Joan Ollé, 2008); La nit just abans del boscos de Bernard-Marie Koltès (Dir. Àlex 

Rigola, 2007); Conte d’hivern de Shakespeare (Dir. Ferran Madico, 2007); El dúo de la africana 

(Dir. Xavier Albertí, 2007); Otelo de Shakespeare (Dir. Carlota Subirós, 2006); Arbusht de Paco 

Zarzoso (Dir. Àlex Rigola, 2006); European House (versió lliure de Hamlet. Dir. Àlex Rigola, 

2006); Ricard III de Shakespeare (Dir. Àlex Rigola, 2005-2006); Santa Joana dels escorxadors 

de Bertolt Brecht (Dir. Àlex Rigola, 2004); Juli César de Shakespeare (Dir. Àlex Rigola, 2003-

2004); L´habitació del nen de J.M. Benet i Jornet (Dir. Sergi Belbel, 2003); Fedra de Racine 

(Dir. Joan Ollé, 2002); Orgia de P. P. Pasolini (Dir. Xavier Albertí, 2002); Els gegants de la 

muntanya de Luigi Pirandello (Dir. Georges Lavaudant, 1999); Morir de Sergi Belbel (Dir. Sergi 

Belbel, 1998); Así que pasen cinco años de García Lorca (Dir. Joan Ollé, 1998); Galatea de J. 

M. de Sagarra (Dir. Ariel García Valdés, 1998); La gavina de Txèkhov (Dir. Josep Maria Flotats, 

1997); Àngels a Amèrica de Toni Kushner (Dir. Josep Maria Flotats, 1996-1997); El visitant d’E. 

E. Schmith (Dir. Rosa Maria Sardà, 1996); De poble en poble de Peter Handke (Dir. Joan Ollé, 

1996); La corona d’espines de J. M. de Sagarra (Dir. Ariel García Valdés, 1995); Tant x tant 

Shakespeare (Dir. Penny Cherns, 1995); Els bandits de Friedrich Schiller (Dir. Lluís Homar, 

1995); Colometa la gitana i Qui compra maduixes? d’Emili Vilanova (Dir. Sergi Belbel, 1994); El 

mercat de les delícies de Ramon Gois (Dir. R. Durán, 1993); La filla del mar d’Àngel Guimerà 

(Dir. Sergi Belbel, 1992-1993); Lo desengany de Fontanella (Dir. Domènec Reixach, 1992); El 

somni d’una nit d’estiu de Shakespeare (Dir. Calixto Bieito, 1991); Tàlem de Sergi Belbel (Dir. 

Sergi Belbel, 1990). 

 
Ha participat a les següents pel·lícules: Siete pasos y medio (Dir. Lalo García, 2008); Las 

mujeres del anarquista (Dir. Pieter Sehr i Marie Noëlle, 2007); Malas temporadas (Dir. Manuel 

Martín Cuenca, 2005); Princesas (Dir. Fernando León de Aranoa, 2004); Amor en defensa 

propia (Dir. Rafa Russo, 2004); Las voces de la noche (Dir. Salvador García Ruiz, 2002); En la 

ciudad (Dir. Cesc Gay, 2002); Salomé (Dir. Carlos Saura, 2001); Buñuel y la mesa del Rey 

Salomón (Dir. Carlos Saura, 2001); X (Dir. Luis Marías, 2000); Subjudice (Dir. Josep Mª Forn, 

1997); El perquè de tot plegat (dir. Ventura Pons, 1994). 

 
Ha intervingut en televisió en sèries o pel·lícules com: La Riera, Cazadores de hombres; Zoo; 

Mar de Fons; El pallasso i el Führer; El concursazo; Mónica; Jet Lag; L’estratègia del cucut; 

Raquel busca su sitio; Laura; Homenots; L’estatua de Sonilles; Estació d’enllaç; Secrets de 

familia i Bala perduda. 

 

Ha rebut entre d’altres premis el Nacional de Cultura i Ciutat de Barcelona 2011 al millor actor de 
teatre per Primer Amor, el Nacional Butaca 2008 al millor actor de teatre per Soterrani i El silenci 

del mar; premi d’interpretació per Àngels a América (crítica teatral de Barcelona, 1997) i el premi 

de l’Associació d’Actors i Directors de Catalunya com a millor actor protagonista per La filla del 

mar (1991). 
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LLUÍS MARCO 

És un dels actors més destacats de la seva generació. Ha compaginat la 
interpretació en teatre, cinema, televisió i doblatge. Als escenaris destaquen 
d’entre els seus treballs com a protagonista Soldados de Salamina, de J. 

Cercas, dir. Joan Ollé (2006) (Premi de la Crítica a la Interpretació Masculina 
2008); Mathilde, de V. Olmi, dir. Jordi Mesalles (2004); Sis personatges en 
busca d’autor, de L. Pirandello, dir. Joan Ollé (2004); JRS, de dotze anys 
d’Octavi Egea, dir. Manuel Dueso (2003); Després de l’assaig, d’I. Bergman, 
dir. Jordi Mesalles (2002); Popcorn, d’Àngel Alonso (2000); Històries d’amor, de 
Toni Cabré, dir. Toni Casares (2000); El sopar dels idiotes, de F. Veber, dir. 
Paco Mir (1998); Pigmalió, de B. Shaw, dir. Joan Lluís Bozzo (1997); Tres actos 
desafiantes, dir. José Pascual (1996); Kvetch, dir. José Pascual (1995) i A l’est 
de qualsevol lloc, d’E. Thomas, dir. Josep Maria Mestres (1995). Als anys 

nboranta va treballar també sota les ordres d’Ariel García Valdés, Anna Lizaran 
Sergi Belbel, Lluís Pasqual, Carme Portaceli. Als anys vuitanta, amb la 
companyia Sílvia Munt, va representar obres com El castell dels tres dragons, 
de Serafí Soler Pitarra; Ondina, de Jean Giraudoux; Anònim venecià, de 
Giuseppe Berto o Romeo i Julieta. En televisió fet papers principals a les sèries 
Tretze anys i un dia, M.I.R, Hospital Central, El cor de la ciutat, Inspector 
Maigret, Dinamita, Jet-Lag, Temps de silenci, La saga del los Clark, El 
comisario, Carvalho, etc. En cinema ha protagonitzat, entre d’altres, les 
telemovies L’estafador, dir. Ricard Figueres (2006); Iris TV, dir. Xavier Manich 
(2003) i L’orquestra de les estrelles, dir. Eduard Cortés (2002), i els 
llargmetratges Mi casa es tu casa, dir. Miguel Álvarez (2001); Nosotras, dir. 
Judith Collell (2001); A tiro limpio, prod. ESCAC (2000) i Gimlet, dir. José Luis 
Acosta (1994). La temporada passada va ser al Lliure amb Yvonne, princesa de 
Borgonya, de W. Gombowicz, dir. Joan Ollé. Aquesta temporada ha format part 
del repartiment de Nixon-Frost i Nixon-Frost (unplugged escènic) de Peter 

Morgan i amb direcció d’Àlex Rigola. 
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ROSA RENOM 

Llicenciada en interpretació a l’Institut del Teatre de Terrassa, i l’Institut del 
Teatre de Barcelona. Treballa també com a ajudant de direcció de Jorge Lavelli 
al Théâtre de la Colline de París. Dins dels seus darrers treballs al teatre 
trobem: Mort d’un viatjant (Dirigida per Mario Gas); Rock’ n Roll (Dir. Àlex 
Rigola); El ángel exterminador (Dir. Joan Ollé); El dia del profeta (Dir. Rosa 
Novell); Camus, El primer home, (Amb Vicky Peña i Joan Alavedra); El conte 
d’hivern (Dir. Ferran Madico); El mentider (Dir. Damià Barbany); La cantant 
calba, (de Ionesco); La cantant calba & la cantant calba al Mc Donald’s, (de 
Lluïsa Cunillé. Dir. de Joan Ollé); Vells temps (Dir. Rosa Novell); Armengol (Dir. 
d´Esteve Ferrer); Casa i jardí (Dir. Ferran Madico); La Plaça del Diamant (Dir. 
de Joan Ollé); Víctor o els nens al poder (Dir. de Joan Ollé); Maria Rosa (Dir. 
de Rosa Novell). 
 
Al cinema i la televisió, últimament ha treballat en: Infidels (TV3); Les veus del 
Pamano (Diagonal TV per a TV3); El comisario; Hospital Central; Delta (tele-
movie dirigida per Oriol Ferrer); Joc de mentides (Tele-movie per a TV3); 
Pleure pas Germanie, (Dir. per Alain de Halleux per a Oberon 
Cinematogràfica). 
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Copenhaguen és l’obra més premiada internacionalment dels 
últims anys i una de les millor escrites pel britànic Michael 
Frayn. 
 
 
 
Copenhaguen es va estrenar el maig de 1998 al Royal National Theatre de 
Londres “electritzant” durant dos anys el públic londinenc i l’abril del 
2000 al Royal Thetre de Nova York, on va ser un dels èxits més 
aclaparadors de Broadway.  
 
Copenhaguen va aconseguir el Premi Molière a Paris, el Tony com a millor 
obra 1998, el Critic’s Circle i el Lawrence Oliver de Londres o el Outer Critic’s 
a Nova York. 
 
 
 
 
 
 


