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■ Judi Dench, Jude Law i Radcliffe,
companyia de teatre al West End

El director Michael Grandage, anterior director ar-
tístic d’un dels principals centres de producció tea-
tral de Londres, la Donmar Warehouse, s’ha em-
barcat en un nou projecte privat: la fundació d’una
companyia d’actors que actuarà al West End i amb
qui ja té lligada una temporada de 15 mesos i 5
obres (de Shakespeare a Martin McDonagh). El re-
partiment és estel·lar: Daniel Radcliffe, Judi Dench
i Jude Law, entre d’altres. A més, cada nit posaran
a la venda 200 entrades per només 12 euros.

■ Es desploma l’escenari on havia
d’actuar Radiohead a Toronto

Els britànics Radiohead van suspendre el concert
que havien de fer dissabte en un parc proper a To-
ronto després que caigués el sostre de l’escenari
on havien de tocar només una hora abans d’obrir el
recinte al públic. Va morir un tècnic i tres més van
resultar ferits. Radiohead clausurava la gira ameri-
cana. El 13 de juliol actuaran a Bilbao.

■ Javier Garcés guanya el premi
d’escultura de la Fundació Vila Casas

El saragossà Javier Gracés ha guanyat el premi
d’escultura Fundació Vila Casas 2012, dotat amb
15.000 euros, amb l’obra titulada Mare i filla.
L’obra es podrà veure en una exposició monogràfi-
ca que es dedicarà a l’artista a la sala temporal del
Museu Can Framis, a Barcelona.

■ ‘Versus’, un combat de guitarra
per acostar la clàssica amb humor

Quatre dels millors intèr-
prets de guitarra espa-
nyola d’àmbit internacio-
nal (Manuel González,
Xavier Coll, Ekaterina
Záytseva i Belisana Ruiz)
oferiran un concert de
música clàssica amb tocs
d’humor. El Palau de la
Música acollirà Versus
diumenge a les 21 h.

✔ ELS MILLORS GRATACELS DEL 2012
Un consell internacional ha escollit les
millors torres aixecades aquest any en tots
els continents: eficiència i estètica al poder.

✔ MADONNA Podeu escalfar motors pels
concerts que la Reina del Pop farà al Palau
Sant Jordi a la gira MDNA havent vist l’actuació
de grans èxits que va fer a la Super Bowl.

✔ IMATGES DEL SÓNAR Després de tres dies
de música electrònica, vegeu les millors
imatges que ens ha deixat el festival.
Música, llum i 98.000 persones.
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JUAN CARLOS OLIVARES
LONDRES

La gent sembla relaxada
repartida per la gespa.
Gaudeixen del seu pícnic
mentre esgoten un cap-
vespre daurat. Per con-

trast, un verd intens parla de com
n’és d’excepcional un dia així: sec,
càlid, assolellat. L’estiu s’ha avan-
çat al Queen Mary’s Gardens. El
paisatge més civilitzat del Regent’s
Park de Londres. Aquest prat és el
foyer de l’Open Air Theatre i els
personatges anònims d’aquesta es-
tampa bucòlica són el públic que
després, sense presses i amb la co-
pa a la mà, ocuparà els desmanegats
seients de l’amfiteatre. Els espera la
nova producció de Timothy Shea-
der, director especialitzat a encai-
xar amb èxit en aquest exigu esce-
nari musicals com Crazy for you,
Hello, Dolly! i Into the woods [Bos-
cos endins]. Un exercici d’imagina-
ció sempre premiat amb un Lau-
rence Olivier. A aquesta nòmina de
títols populars hi incorpora ara
Ragtime, un ambiciós musical de
Stephen Flaherty, Lynn Ahrens i
Terrence McNally basat en la no-
vel·la d’E.L. Doctorow, que té cert
pedigrí de qualité des que es va es-
trenar a Toronto el 1996.

Les boques d’accés permeten en-
treveure la solució escenogràfica es-
collida per Jon Bausor. I el públic
canvia de cara. Deixen enrere un
amable parc anglès i al davant els es-
pera una muntanya de runa. L’abo-
cador dels símbols del somni ame-
ricà. Sobre les ruïnes s’alça una grua
i una atrotinada tanca electoral
d’Obama. Mig estripada, anuncia
Dare to dream . Vulgars personatges
suburbials deambulen entre runa i
objectes caducs amuntegats, orfes
de sentit com el cementiri de neons
de Las Vegas. Ni rastre del món or-
denat d’un New Rochelle de finals
del segle XIX.

Timothy Sheader considera
aquesta època com el moment crí-
tic de la història dels Estats Units. El
naixement del primer estil musical
transversal d’una cultura nord-ame-
ricana genuïna, i una cruïlla per a
l’èxit i el fracàs d’un somni col·lectiu.
La possibilitat de l’esperança quan
tot està per fer. Un esforç conjunt
dels col·lectius reunits en aquesta
terra promesa: els descendents dels
pioners anglosaxons i holandesos, la
comunitat negra i la nova immigra-
ció vinguda d’Europa, representada
per una família jueva. Doctorow hi
aporta el final tràgic i Sheader ho
sentencia amb una serena visió apo-

ARTS ESCÈNIQUES

‘Ragtime’ destrueix el somni
americà sota el cel olímpic

calíptica. La producció està pensada
com el relat del que hauria pogut ser.
Un conte trist explicat a un nen que
es pregunta què ha passat per estar
envoltat de ruïnes.

Els adults li responen amb un vi-
atge al passat. La màquina del
temps gira personatge a personat-
ge, fins que tots es troben al 1900.
El primer cop al somni comú, la
primera mort provocada per l’odi
i els prejudicis, els retornarà un a
un al present-futur. Sheader esqui-
va tant com pot l’èpica tràgica que
tenyeix la partitura i el llibret. El to

és de resignació. Gairebé no hi ha
comparsa: són un repartiment de
protagonistes. No hi ha maquinà-
ria escènica que faciliti gestos
grandiloqüents. La màgia apareix
quan s’activa la grua, al servei de
l’escapista Harry Houdini. Un
muntatge que converteix un gran
musical en una brillant miniatura
plena de detalls, com la subtil in-
corporació del llenguatge cinema-
togràfic quan el nou entreteniment
popular irromp en la trama. El ci-
nema, l’únic refugi que queda per
al somni americà. És el que creu

Sheader i l’elabora en una metàfo-
ra final senzilla i poètica.

Un espectacle nu d’efectes fàcils
requereix tenir un elenc sense fissu-
res. Ragtime permet, amb els seus
personatges en permanent tensió
(tots s’enfronten a importants dile-
mes vitals), que Sheader treballi a
fons una de les seves característi-
ques com a director: posar en pri-
mer pla l’essència del treball acto-
ral. A l’Open Air Theatre no hi ha
cap més possibilitat que ser bon in-
tèrpret per omplir un escenari que
permet poques fantasies. Una limi-
tació que en aquest muntatge allibe-
ra actuacions tan intenses com les
de Rosalie Craig, esglaiadora en
Back to before. És el seu moment: un
poderós al·legat a favor de la força
transformadora de la humanitat des
de la mirada d’una mare convencio-
nal que decideix no tornar enrere
després d’haver obert la porta a
grans canvis en la seva vida. O les de
John Marquez, Tateh, l’emigrant
jueu que aconsegueix triomfar quan
trenca amb tots els ponts que l’uni-
en als seus orígens; o les de Tamsin
Carroll, excel·lent agitadora políti-
ca; o Harry Heppel, el jove acomo-
dat que traeix els de la seva classe
per un ideal, o Rolan Bell, Coalhou-
se Walker, el pianista de Harlem
que amb el seu radical sentit de la
justícia desencadena el drama i la
sospita que el somni americà és una
venerable ruïna.e

Entre la runa i les promeses esquinçades d’Obama, els personatges fan
un viatge al segle passat i veuen com es desfà el somni americà. JOHAN PERSSON

Timothy Sheader munta una brillant versió del musical a Londres

El que hauria pogut ser
Sheader considera el 1900
com el moment crític de la
història dels Estats Units
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