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Annex 1. Els inicis de la pel·lícula.  

 

Barbra Streisand, Arthur Laurents i Ray Stark  

Tal i com diu Barbra Streisand al documental The Way We Were:Looking Back, Ray 

Strark havia demanat a Arthur Laurents que escrivira alguna cosa per  ella. 

Laurents i Streisand es conegueren l’any 1961, quan aquesta va anar a fer una prova 

per al musical I Can Get It For You Wholesale (1961).  

 

Laurents havia triomfat amb els dos últims grans musicals de Broadway: West Side 

Story (1957) i Gypsy (1959). Mentre, Barbra, amb 19 anys, cantava algunes nits als 

clubs nocturns del Greenwich Village (New York) i sols havia participat en una obra 

Off-Broadway, Antother Eveninng with Harry Stoones (1961), que només va estar una 

nit en cartell degut a les crítiques.  

 

En aquells anys, Barbra encara lluitava per obrir-se lloc al món de l'actuació. Era una 

jove estrafolària, que vestia amb roba gran i que volia fermament convertir-se en 

actriu. Quan va fer la prova per a interpretar  Miss Marmelstein, Laurents va pensar 

que tenia molt de talent i que era molt còmica. I finalment, després de discussions 

amb el productor de l’obra contractaren a Barbra. 

 

Fanny Brice, fou una còmica jueva, estrella del Ziegfield Follies, i posteriorment de la 

radio amb el seu personatge Baby Snooks. Era lletja, amb un nas gran i una veu 

mediocre. El seu èxit es devia al seu humor ètnic i a les seues cançons apassionades 

com My Man. Va dictar les seues memòries abans de morir, on explicava el seu 

prematur èxit i els anys de turmentós matrimoni amb un jugador de pòquer anomenat 

Nick Arnstein. Ella, amb 21 anys, es va enamorar d'aquell home de 33, d’ungles 

polides i bigo; i ell dels seus diners. Aquest curt matrimoni fou una de les grans 

histories d'amor tràgic de Broadway. Quan Fanny va morir, el seu gendre, Ray Stark, 

va comprar els drets del llibre, perquè volia convertir-lo en pel·lícula, però no 

aconseguia finançament.  

 

Ray Stark, havia sigut home de negocis i agent artístic en Hollywood de Marylin 

Monroe.  



A principis de 1961, va decidir crear un musica de la vida de la seua sogra, i 

necessitava alguna actriu de renom que li aportara èxit per a aconseguir la pel·lícula. 

Jule Styne, el compositor de l'obra, va anar a veure a Barbra al seu debut en el club 

nocturn Bon Soir (just després de finalitzar I Can Get It For You Wholesale). I li va 

parlar a Stark sobre aquesta jove. Després de negar-se repetidament a contractar-la   

( per  causa de la seua falta de refinament i vulgaritat), finalment hi va accedir. "La 

incerta relació amor-odi de Barbra y Stark, que aniría de Broadway fins a Hollywood 

durant més de dotze anys i en set projectes,  acababa de començar."1  

 

Robert Redford, Sydney Pollack i Ray Stark 

Robert Redford acabava de firmar un contracte de representació amb la filial de la 

MCA (La principal agencia de representació d'actors, fundada en 1924), Citron i Park 

(1961), però es va negar a despatxar al seu representant, Stark Hesseltine. Aquest, 

parlava molt bé de Redford a Sydney Pollack, un jove actor que també era client de la 

MCA. Finalment Redford y Pollack, es conegueren en les proves de la pel·lícula War 

Hunt (1962), i seua amistat es va forjar durant el rodatge d’aquesta (la primera 

pel·lícula per a Redford). 

 

En 1966, després de treballar junts en Inside Daisy Clover, Natalie Wood va voler 

comptar amb Redford per a This Property is Condemned. Aquest es va reunir amb el 

productor de Wood, Ray Stark, qui segons Redford  "tenia la personalitat del típic 

mercant mercenari que diria qualsevol cosa per tal d’aconseguir els seus propòsits i 

en qui mai pots confiar. La seua vida era com la d’un emperador romà, sols perquè 

vivia baix la firma de Hollywood. "2 

El projecte era una adaptació de Tensesse Williams. A Redford no li agradava el guió, 

perquè pensava que era pobre i no era de l’autèntic estil de Williams. Wood, va 

comentar a Redford que estaven buscant un director y aquest va pensar en Pollack.    

" Qui és Sydney Pollack?” va preguntar Wood. "Es el nou director de moda. No n’has 

sentit parlar de The Slender Thread? T’ho han estat amagant?"3. I Pollack va ser 

                                                           
1 SPADA, James. Todas las películas de Barbra Streisand. Barcelona: RBA Editores, S.A, per conveni amb 
Ediciones Paidós, 1994 
2 -FEENEY, Michael. Robert Redford. La biografia. Barcelona: Sycla Editores, 2012. p.15 
3 FEENEY, Michael. Op.cit. p.136 



contractat. La unió, tant personal com professional, de  Redford i Pollack duraria 

quaranta anys i 6 pel·lícules. 

 

The Way We Were, la pel·lícula 

 

Arthur Laurents va anar a parlar en Barbra per a explicar-li una idea que havia tingut. 

Julie Andrews acabava d’obtindre un gran èxit amb The Sound of Music, rodejada per 

molts xiquets, i Anne Bancroft amb The Miracle Worker, amb un xiquet discapacitat. 

Laurents va pensar en unir-les i que Barbra ensenyara a xiquets discapacitats de 

Brooklyn. Però descartaren la idea. 

 

Segons explica Laurents, quan va parlar amb Barbra, li va recordar a una companya 

d'universitat, presidenta de YCL (Lliga de Joves Comunistes) i que a més era jueva. 

Durant els anys 60, Barbra feia campanya per George McGovern, Jhon Lindsay o 

Bella Abzug (que havia estudiat dret i va representar a varies persones acusades de 

comunistes per el senador McCarthy). 

Així que Laurents va escriure, basant-se en la seua experiència personal,  un assaig 

de 125 pàgines sobre Katie Morosky, una agitadora Marxista de la Universitat de 

Cornell durant els anys 30, que s'enamorava d'un jove apolític, Hubbell Gardiner. 

 

Barbra volia que el protagonista fóra Robert Redford. Aleshores, Stark li va enviar un 

resum de 50 pàgines però  el va denegar perquè li pareixia un personatge massa pla. 

Laurents va pensar en Ryan O'Neil, que era parella de Barbra i havien actuat junts en 

What's up, doc? (1972), però Stark no volia oferir al públic la mateixa parella.  

S'esgotaven els galans rosos de Hollywood.  Barbra perseguía a Warren Beatty, però 

aquest no es va interessar ni tan sols quan li digueren que millorarien el personatge de 

Hubbell. 

 

Finalment, a Arthur Laurents, se li va ocórrer que l’única forma de tindre a Redford, 

era aconseguint a Sydney Pollack com a director, ja que sabia que éren bons amics. A 

Barbra li va encantar la idea. "Sabía el que ocorria. Barbra era una dona inteligent. Li 

agradava la meua conexió amb Sandy Meisner4 perquè tenia ganes d'aprendre com a 

actriu, igual que Jane Fonda, en They Shoot Horses, Don't They?(1969), qui em va dir " 
                                                           
4
 Sandy Meisner: Seguidor del mètode d’Stanislavski, va crear un estil basat es unes poques regles fonamentals: 

Concentrar-se en l’altre actor i aprendre a escoltar. A més, cofundador del Actor's Studio) 



Gracies Sydney. Ningú em tracta mai com  una artista, mai em demanen que actue, 

sols que aparega en la pel·lícula"5. Barbra volia donar eixe pas y había vist que jo 

podia ocupar-me de temes socials i donar-li pes.” 

Sydney va llegir el relat que li havia enviat Laurents i de seguida es va mostrar 

interessat per el projecte, ja que la historia li pareixia commovedora i li va atraure la 

idea de que la parella no poguera superar les seues diferències per a estar junts. " 

Vaig telefonar a Laurents i li vaig dir "Saps lo que estàs proposant? Açò és dinamita. 

Serà la primera pel·lícula sobre la llista negra, la primera en mostrar com era."6 

 

Redford acabava de finalitzar el rodatge de The Candidate (1972), " i Sydney Pollack 

ja m'estava perseguint amb un guió anomenat The Way We Were". " Ray Stark estava 

darrere del projecte, i li vaig contestar que em pareixia un altre viatge per l’ ego          

d’ Stark. Ni tan sols volia llegir el guió." 7. 

Despés de pressionar-lo i al veure que no aconseguía res, Pollack va decidir pasar 

una nit en el corredor del seu apartament en Wildwood (NY).  Finalment Redford va 

acceptar, amb la promesa de Pollack, que  milloraría el personatge de Hubbell, ja que 

segons ell, sols era un objecte, un símbol, un xic guapo que no lluitaba per res.  "En 

realitat em preocupava tot el concepte de basar una pel·lícula en Barbra com a actriu 

seria. Mai l'havien posat a prova. Li vaig dir a Sydney que tenia reputació de ser una 

persona molt controladora"8     

 

 

 

 

 

 

 

 

Redford, Stark, Streisand i 

Pollack durant el rodatge 

 

                                                           
5
 FEENEY, Michael. Op.cit. p.243 

6
 SPADA, James. Op.cit. p.245 

7
 FEENEY, Michael. Op.cit. p. 242 

8
 FEENEY, Michael. Op.cit. p. 245 



Annex 2. La Banda Sonora 

 

Marvin Hamlisch, havia sigut el pianista dels assajos del musical Funny Girl i a més 

havia treballat per a Ray Stark en Fat City; i Marilyn i Allan Bergman ja eren coneguts 

per haver-li composat unes lletres a Frank Sinatra. 

Així que entre els tres, s’encarregaren de crear el tema principal de la pel·lícula. Un 

tema que havia de ser un túnel cap al passat, ja que aparexia per primera vegada  

durant un flash back. 

Premis 

-Oscar a la millor banda sonora i millor cançó en 1973 

.Globus d’or a la millor cançó original 

 

Partitura original de la cançò The Way We Were i una nota de Barbra Streisand canviant dos paraules 

de la cançó. 

Font :<barbra-archives.com/films/the_way_we_were_streisand_2.html>  

 

Banda Sonora Original 

 The Way We Were [3:53] (Vocal: Barbra Streisand) 

(M. Bergman / A. Bergman / M. Hamlisch) 



 Red Sails In The Sunset [1:43] 

(J. Kennedy / H. Williams) 

 Look What I've Got [3:05] 

(M. Hamlisch) 

 Like Pretty [2:21] 

(M. Hamlisch) 

 River Stay Way From My Door [1:55] 

(M. Dixon / H. Woods) 

 The Way We Were (Instrumental) [3:03] 

(M. Bergman / A. Bergman / M. Hamlisch) 

 Katie [2:28] 

(M. Hamlisch) 

 In The Mood [2:41] 

(J. Garland) 

 Did You Know It Was Me? [4:35] 

(M. Hamlisch) 

 Remembering [1:22] 

(M. Hamlisch) 

 Wrap Your Troubles In Dreams (And Dream Your Troubles Away) [3:02] 

(T. Koehler / B. Moll / H. Barris) 

 The Way We Were [3:49] (Finale featuring Barbra Streisand) 

(M. Bergman / A. Bergman / M. Hamlisch) 

 

-Ací es poden escoltar 30 segons de cada cançó: 

All Music  <http://www.allmusic.com/album/the-way-we-were-original-soundtrack-

mw0000103300> 

-Barbra Streisand interpreta The Way We Were durant la gala d’entrega dels Oscar en 

homenatge al desaparegut Marvin Hamisch (2013). Min 4:16 

<http://www.youtube.com/watch?v=FptRcTrFdcs> 

 

 

http://www.allmusic.com/album/the-way-we-were-original-soundtrack-mw0000103300
http://www.allmusic.com/album/the-way-we-were-original-soundtrack-mw0000103300
http://www.youtube.com/watch?v=FptRcTrFdcs


Annex 3. La cacera de bruixes 

En aquest annex s’inclouen algunes informacions sobre la cacera de bruixes 

 Pàgina web del documental Hollywood Contra Franco. 

< http://hollywoodcontrafranco.es/>  

 

 Tràiler del documental Hollywood contra Franco. YouTube 

<http://www.youtube.com/watch?v=vFSxtAEvKMI&list=PLoQRjc3tMubSmjuxq3

XTHvz11jh_tOMK5 > 

 

 Joseph McCarthy Audiències. YouTube 

< http://www.youtube.com/watch?v=wJHsur3HqcI> 

 

 La ràdio anuncia el Waldorf Statement. Authentic History. 

< http://authentichistory.com/1946-1960/4-cwhomefront/1-

mccarthyism/19471125_Waldorf_Statement_Announced.html 

 

 Comitè d’Activitats Antiamericanes. YouTube 

<http://www.youtube.com/watch?v=U1Z5aYU6x0o&list=PLoQRjc3tMubSmjuxq

3XTHvz11jh_tOMK5> 

 

 Extracte del testimoni de Dalton Trumbo davant del Comitè d’Activitats 

Antiamericanes. YouTube 

<http://www.youtube.com/watch?v=tFR4RIyekis&list=PLoQRjc3tMubSmjuxq3X

THvz11jh_tOMK5> 

 

 CASTRO, Antonio: Kazan y la caza de brujas.Dirigido nº278 Abril de 1999. P.82 

<http://pendientedemigracion.ucm.es/info/giiac/documentacion_propia/KAZAN.

pdf> 

 

 

 

 

 

 

http://hollywoodcontrafranco.es/
http://www.youtube.com/watch?v=vFSxtAEvKMI&list=PLoQRjc3tMubSmjuxq3XTHvz11jh_tOMK5
http://www.youtube.com/watch?v=vFSxtAEvKMI&list=PLoQRjc3tMubSmjuxq3XTHvz11jh_tOMK5
http://authentichistory.com/1946-1960/4-cwhomefront/1-mccarthyism/19471125_Waldorf_Statement_Announced.html
http://authentichistory.com/1946-1960/4-cwhomefront/1-mccarthyism/19471125_Waldorf_Statement_Announced.html
http://www.youtube.com/watch?v=U1Z5aYU6x0o&list=PLoQRjc3tMubSmjuxq3XTHvz11jh_tOMK5
http://www.youtube.com/watch?v=U1Z5aYU6x0o&list=PLoQRjc3tMubSmjuxq3XTHvz11jh_tOMK5
http://www.youtube.com/watch?v=tFR4RIyekis&list=PLoQRjc3tMubSmjuxq3XTHvz11jh_tOMK5
http://www.youtube.com/watch?v=tFR4RIyekis&list=PLoQRjc3tMubSmjuxq3XTHvz11jh_tOMK5
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/giiac/documentacion_propia/KAZAN.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/giiac/documentacion_propia/KAZAN.pdf

