
 lTribunalMilitarInternacional
de Nuremberg va asseure al
bancdelsacusatselsprincipals
jerarquesnazisdesdelmesd’oc-

tubredel1945finsal’homònimdel’anyse-
güent, però de processos de rendició de
comptes«n’hivahavermoltsaltres».Tali
comexplicaelprestigióshistoriadorbrità-
nic Tony Judt (1948-2010) en la monu-
mentalPostguerra (Taurus,2006),«elstri-
bunalsmilitarsnord-americans,britànicsi
francesosvanjutjarelscàrrecsdemenorca-
tegoriaenlessevesrespectiveszonesdel’A-
lemanyaocupadai,juntamentamblaUnió
Soviètica,vanlliurar-nemoltsaaltrespaïsos
(sobretotPolòniaiFrança),pertalquefos-
sinjutjatsenelllocons’haviencomèsels
seuscrims».Mésdecincmilpersonesvan
sercondemnades«percrimsdeguerrao
crimscontralahumanitat».Justícia,ven-
jançaiculpavanestendreelseumantellso-
brelagranpotènciaderrotadaalaSegona
GuerraMundial,ilesnacionsvencedores
vanaplicarunexhaustiuprocésdedesna-
zificacióquevaafectarpersonalitatscomel
directord’orquestraWilhelmFurtwängler,
sobreelqualvarecaurel’acusaciódecol·la-
boracionista.Finsa l’1demarç,el teatre
GoyadeBarcelonapresentaaquestdarrer
casenl’obraPrendre partit,untextdeRo-
naldHarwood–Oscaralmillorguióadap-
tatdel2002perEl pianista dePolanski–que
dirigeix,iprotagonitzajuntamentambAn-
drésHerrera,JosepMariaPou.

SteveArnoldésuninspectord’asseguran-
cesqueabandonatransitòriamentlacon-
diciódecivilpertraslladar-seaBerlíncom
asoldatdel’exèrcitdelsEstatsUnitsengrau
demajoriamblamissiód’investigarlessim-
patiesdeFurtwänglerambelrègimdeHit-
ler.EnunpaperinicialmentreservataJoel
Joan,alqualelprotagonistadesèriescom

Porca misèria iEl crac varenunciarperes-
très,l’actorAndrésHerrera(Una història ca-
talana,Roberto Zucco)exposal’actituddel
castigadorquenovoldeixarcapescletxaal
dubteperjutjarseveramentl’adhesióalrè-
gimnazi.Davantseu,lafigurahieràticaiel
corcalentdeFurtwängler,queresponaldit
inquisidor–«perquènose’nvaanar?»– amb
unaaltrapregunta:compodiasaberningú
el1933elqueacabariapassantdesprés?

TimBlanning,autord’El triunfo de la mú-
sica (Acantilado,2011),explicaque«vaser
enelsegleXXquanelsdirectorsvanpassar
veritablement a ocupar el primer pla, a
mesuraquelesmilloresenelstransportsi
lescomunicacionselsvanpermetreviatjar
pertotelmónilesgravacionsvanferque
lessevesinterpretacionsarribessinalpúblic
detotselsraconsdelplaneta.Lesrutilants
trajectòriesd’ArturoToscanini(1867-1957)

o Wilhelm Furtwängler (1886-1954) van
exemplificarlesoportunitatsdequèvandis-
posartantelsintèrpretscomelscomposi-
torsielsinstrumentistes».Ambdóserenles
batutesmésreputadesdelplaneta,il’ad-
miracióquedosdels treballadorsnadius
d’Arnoldmostrencapalqüestionattitular
delaFilharmònicadeBerlínexplicitaal’es-
cenarilaferidaobertadeltraumaquetant
de temps va arrossegar la nació alema-
nya.Reivindicanteldretaromandrealaseva
pàtriadurantlaregèncianazi i laguerra,
Furtwänglerexigeixeldretaserdeclaratin-
nocentdecaptipusdecol·laboracióambels
assassins.«JosabiaqueAlemanyaestrobava
enunaterriblecrisi;emsentiaresponsable
delamúsicaalemanya,ilamevamissióera
quesobrevisquésalacrisicomfos»,vaal·le-
garendescàrrecseu.

Prendre partit posalalupaenlarelació

deforcesinevitablementasimètricaentre
vencedorsivençuts,peròtambéplantejala
dialècticaentrel’artilapolítica.L’especta-
dorsesentinterpel·latpeldilemaqueplan-
tejaFurtwängler:l’artésapolític?Comadi-
rectorderenominternacional,qualsevolde-
cisióquehaguéspreshauriaestatllegidaen
unaclauoaltra,mésomenysbeninten-
cionada,peròlasevaargumentaciórecla-
malalegitimitatd’elevarlamúsicaperso-
bredelescontingènciesterrenals.

EltribunalvaabsoldreFurtwängler,però
l’ombradelasospital’acompanyaencara,
migsegledesprésdelasevamort,comuna
pesadacàrregaindestriabledelasevabio-
grafiaartística.ElpolsactoralentrePoui
Herreraésintens,undueld’altvoltatgeen-
treduesfigureselperfildelesqualsesva
matisantienriquintambelpasdelsminuts.
Elsentimentdeculpaaclaparalamemòria
d’Alemanya,peròsenseposardemanifest
elcantófoscdelspoderososnohauriapo-
gut escriure Ronald Harwood una peça
creïble.Eljudicialabarbàrienaziésuncor-
róinclementquetansolseldeliripotam-
putaronegar,peròlesbonesnarracionsno-
méss’escriuenmirantenelsreplecs.Furt-
wängler:culpableoinnocent?Lahistòriaja
hivadirlaseva.Quecadaespectadoreme-
tielseuveredictedesdelaplateadelGoya.

E

El teatre Goya de Barcelona acull l’obra «Prendre partit», que reviu el procés mitjançant el qual després de la Segona Guerra Mundial es
va investigar l’afinitat al règim nazi del prestigiós director d’orquestra Wilhelm Furtwängler. Josep Maria Pou protagonitza i dirigeix aquest
muntatge sobre el pes de la culpa, la justícia de les relacions entre vencedors i vençuts i el duel entre l’art i la política. Per Toni Mata i Riu
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EL PES DEL SENTIMENT DE CULPA 
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«Prendre partit» es desenvolupa en un espai d’aspecte decrèpit del Berlín devastat immediatament posterior a la Segona Guerra Mundial, al teatre Goya de Barcelona

DAVID RUANO

El dit acusador va assenyalar Wilhelm Furtwängler, a qui encarna Josep Maria Pou

DAVID RUANO

L’ESPECTACLE

 LLOC: teatre Goya. c. Joaquín Costa, 68. Barcelona.
� DIES: fins a l’1 de març. Dimarts a divendres, 20.30
h; dissabte, 18 i 21 h; diumenge, 18 h. � ENTRADES: de
24 a 28 euros. Venda a www.teatregoya.cat i www-
.butacaoro.com i taquilles. � DIRECTOR: Josep Maria
Pou. � AUTOR: Ronald Harwood. � INTÈRPRETS: Josep
Maria Pou, Andrés Herrera, Pepo Blasco, Sandra
Monclús, Sergi Torrecilla i Anna Alarcón.

PRENDRE PARTIT


