
El 1997 s’estrenà a la Sala Villarroel 
l’obra Prendre partit de Ronald Har-
wood, un dramaturg nascut el 1934 
a Ciutat del Cap i resident a Londres 
des del 1951. Curiosament, aquella 
estrena semblava fer de Barcelona 
una ciutat de les més diligents d’Eu-
ropa a l’hora d’oferir creacions dramà-
tiques nascudes per triomfar. En d’al-
tres èpoques també havia estat així. 
En temps de l’Agrupació Dramàtica 
de Barcelona (1955-1963), per exem-
ple, una obra de Beckett podia venir 
volant a casa nostra poc després 
d’estrenar-se a París. Prendre partit, 
dirigida aquella vegada per Ferran 
Madico, s’havia estrenat a Londres 
el 1995, l’any següent es va poder 
veure a Broadway i de seguida aquí. I 
crec recordar que, en aquella ocasió, 
el caire polèmic de la història que 
explicava Ronald Harwood –un interro-
gatori històric al director d’orquestra 
Wilhelm Furtwängler que tingué lloc a 
Berlín el 1946 per escatir la possible 
connivència del músic amb el règim 
nazi– potser era més viu que el que 
sembla tenir ara que s’acaba de pre-
sentar al Goya, dirigida i interpretada 
amb una autoritat inqüestionable per 
Josep Maria Pou. Potser...

Això que dic no pressuposa de cap 
manera que l’obra, avui, hagi perdut 
interès amb relació a la que descobríem 
disset anys enrere. Al contrari. L’habilitat 
del director ha aconseguit replantejar 
l’alquímia dramàtica  –la dramatúrgia– 
dels diàlegs, atorgant a l’interrogador, 
el major Steve Arnold (Andrés Herrera), 
un americà amb pocs escrúpols, un pa-
per molt vistós i estrident, mentre que 
l’interrogat Furtwängler (Josep M. Pou) 
adopta una actitud molt digna i reposa-
da, no gens agressiva, en les seves du-
es intervencions importants. I tot plegat, 
és clar, sense modificar per a res el text. 
Qüestió d’accents, només. De caràcters, 
es podria dir. I amb aquestes condicions 
no hi pot haver gaire polèmica, gaires 
discussions. Crec que molt pocs espec-
tadors del Goya poden “prendre partit” 
per l’inquisidor Arnold i condemnar el 
músic pel seu suposat suport a les au-
toritats del Tercer Reich.

No hi ha dubte que en escriure aques-
ta peça, que planteja obertament una 
confrontació entre art i política, l’autor 
Ronald Harwood coneixia prou bé els 
molts prejudicis que els nord-americans 
en general, traumatitzats per les moltes 
víctimes mortals que la Segona Guerra 
Europea havia provocat, expressaven con-
tra els sospitosos de col·laboracionisme 
amb el règim nazi. En una nota del mateix 
dramaturg inclosa abans del text de la se-
va obra, Harwood explicava que tot i ser 
absolt dels càrrecs contra ell, Furtwängler 
“mai no va poder deslliurar-se del tot de 
la ferum de nazi que encara contamina el 
seu record”.

I tot seguit precisava: “L’evidència pre-
sentada al tribunal havia estat preparada 
en primera instància pels britànics, i 
llavors assumida, aparentment, per dos 
grups de nord-americans: un, a Wiesba-
den, que va ajudar Furtwängler amb la 
seva defensa; l’altre, a Berlín, que va 
ser responsable de preparar el cas en 
contra seva.

Ben poca cosa, o res, no se sap dels 
motius i els mètodes d’aquest segon 
grup, en el qual se centra Prendre partit. 
El que és innegable, però, és que Fur-
twängler va ser humiliat i perseguit de 
manera implacable, i que, després de la 
seva absolució, van aparèixer als diaris 
nord-americans tot un seguit de desinfor-
macions referents a ell”.

Aquest text de l’autor penso que legiti-
mava sobradament, si és que feia falta, 
la intel·ligent dramatúrgia de Josep Maria 
Pou, la qual, alhora que desactiva els dub-
tes de l’espectador i, consegüentment, la 
seva capacitat de “prendre partit” –per 
tal com sembla molt clara l’honestedat 
del músic enfrontat a un interrogador 
trampós i agressiu–, fa una lectura de 
l’obra en termes de modernitat, és a dir, 
superadora de vells traumes i recels. Pou 
deixa que s’exhibeixi l’actor Andrés Her-
rera en un magnífic treball com el major 
Arnold, el qual arriba a fer-se veritable-
ment odiós. La maniobra gairebé es pot 
veure com un acte pòstum per reblar la 
justícia que al seu dia ja havia afavorit al 
gran artista Wilhelm Furtwängler (1886-
1954).
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La nova dramatúrgia de ‘Prendre partit’

Joan-Anton
Benach

Andrés Herrera i Josep Maria Pou en Prendre partit.
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