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● El cant del cigne, d’An-
ton Txèkhov, és la peça
que ha decidit produir
l’Ajuntament de la Selva
del Camp perquè sigui re-
presentada a l’auditori del
castell del Paborde, que es
va inaugurar l’octubre de
l’any passat. L’obra la di-
rigeix el reusenc Francesc
Cerro i la interpreten Josep
M. Puig i Jordi Pàmies.

El muntatge s’estrenarà
el dia de Sant Jordi per a un
públic reduït i, per al pú-
blic en general se’n faran
dues representacions més
els dies 26 i 27 d’abril.
L’espectacle, de petit for-
mat, no necessita grans
muntatges i escenografies,
fet que el fa apte per a l’au-
ditori del castell. El cant
del cigne és un assaig dra-
màtic en un acte, que
Txèkhov va escriure l’any
1886 i que descriu l’apo-
geu, la caiguda i l’oblit de
la vida professional i per-
sonal d’un gran actor de
teatre còmic, Vassil Vassí-
litx. Al costat d’aquest ar-
gument principal, a l’obra
s’incorporen fragments

d’altres peces dramàtiques
de referència per a l’es-
criptor rus, com ara El rei
Lear i Hamlet, de Shakes-
peare; un soliloqui de Bo-
ris Godunov i textos de
Poltava, d’Alexandre
Puixkin, i la referència fi-
nal a l’obra Llàstima de
seny, de Griboiedov. El
cant del cigne és, doncs,
«una obra de teatre que
parla del teatre en primera
persona i, alhora, del seu
devastador, atractiu, emo-
cionant, intens però mal-
auradament punyent i es-
quinçador món efímer»,
segons els promotors del
muntatge.

El dramaturg i director
reusenc Francesc Cerro di-
rigeix l’obra, que és inter-
pretada per dos actors que
durant anys van formar
part del Col·lectiu de Tea-
tre La Vitxeta de Reus: Jo-
sep M. Puig, de la Selva
del Camp, que interpreta
Vassil Vassílitx, i Jordi Pà-
mies, de les Borges, en el
paper de Nikita Ivànitx,
que és l’apuntador de
l’obra que Vassílitx acaba
d’interpretar.

L’Ajuntament de la Selva
produeix un muntatge

teatral basat en «El cant del
cigne» de Txèkhov

N.B. / La Selva del Camp

Villar ha reaparegut amb
un CD de versions on ret
homenatge als mestres de
la distorsió, de Metallica a
Van Halen, de Rammstein
a AC/DC, i en què col·la-
boren diversos vocalistes,
entre els quals hi ha el po-
pular Víctor, un artista sor-
git de la factoria d’Opera-
ción Triunfo. Els Senyors
de les Pedres tornen a pre-
sentar batalla.

Què ha fet Lupe Villar
des que Sangtraït va deci-
dir plegar? Tornar a la seva
feina de sempre. Com la
resta dels seus companys
d’aventura. En el seu cas,
en una empresa de merca-
deries de la Jonquera: «La
música la vaig deixar de
banda. Havien estat molts
anys de gires i discos i ne-
cessitava fer net. Però
sempre et queda algun cu-
quet a dins.»

La idea d’editar en soli-
tari li ronda pel cap des de
fa cinc anys, però fins ara
no l’ha consumada. Dels
cinc components de Sang-
traït, és la segona que s’hi
atreveix: el primer va ser el
cantant i baixista Quim
Mandado, amb Eclosió
(Ariadna Records, 2003).
El disc de Villar, però, serà
molt diferent del treball
experimental del seu com-
pany. No inclou cançons
inèdites sinó que és un tri-
but als grans del rock dur:
de Black Sabbath a Linkin
Park, passant per Metalli-
ca, Rammstein, Scor-
pions, Van Halen o AC/
DC. I, a més a més, en ca-
talà: tot un repte. «Volia
homenatjar els meus mes-
tres, els grups que més he
escoltat i que m’ho han en-

senyat tot: un disc de tribut
que, alhora, mostrés l’evo-
lució que ha fet el rock
més dur les últimes dèca-
des», confessa.

Lupe Villar ha treballat
amb Jordi Armengol, pro-
ductor de capçalera de
Sangtraït, el responsable
del so que la banda de la
Jonquera va patentar en
discos com ara Contes i
llegendes (1993). Segons
Villar, ha estat «un estira i
arronsa constant». El mo-
tiu?: «Jo sóc més pureta i
l’Armengol volia fer molts
canvis a les cançons. Al fi-
nal crec que ha guanyat la
partida, però el resultat és
força equilibrat. Tot i ser
temes d’èpoques molt di-
ferents, tenen un mateix
concepte sonor, aquest era
l’objectiu.» Per dur a ter-
me el projecte, Lupe Villar
s’ha envoltat de tot de mú-

sics de confiança. La for-
mació que l’acompanya és
Dragonslayer, amb qui
l’uneix una forta amistat.
El cantant del grup, Sergio
Márquez, ha posat veu a la
majoria de temes. En la
nòmina de vocalistes tam-
bé hi ha Ramon Ramos,
del grup de Ponent Veneno
Añejo; Bosk, exvocalista
dels empordanesos Áspid,
i una sorpresa, Víctor, co-
negut per haver passat per
l’acadèmia d’Operación
Triunfo i el primer mem-
bre de la factoria GestMu-
sic que ha editat un disc en
català: Busca’t. «Vaig
veure per televisió com
cantava Nothing Else Mat-
ters, de Metallica, i vaig
decidir proposar-li que
col·laborés. De seguida va
dir que sí.»

A Kcor d rock també hi
trobem la col·laboració de

dos antics membres de
Sangtraït: Papa Juls, que
ha adaptat les lletres al ca-
talà, i Martín Rodríguez,
que toca la bateria en al-
gun tema. Així, el disc el
signa com a Lupe Villar &
XII Amc: «Són els dotze
amics que m’han ajudat.»
Villar recorda amb emoció
els anys viscuts amb Sang-
traït –«m’ho han donat
tot»– però veu «molt difí-
cil» un retorn de la banda,
encara que fos puntual.
«Jo no tindria pas cap pro-
blema a fer un concert
–afirma–. Una gira no, pe-
rò un concert... I suposo
que en Papa Juls tampoc,
ell s’apunta al que sigui.
De fet, algun cop n’hem
parlat. Però és molt com-
plicat, perquè Sangtraït
som cinc persones que
hem seguit camins molt
diferents.»

Torna el cor del rock en català
La guitarrista de Sangtraït reapareix amb un tribut als clàssics del «metal»

Lupe Villar, amb el seu nou grup, Dragonslayer. / EL PUNT

● Lupe Villar és un mite vivent del
rock en català. Va ser la guitarrista de
Sangtraït, i amb això ja està dit tot: la
banda de la Jonquera, pionera del

ROGER PALÀ / ENDERROCK / Barcelona rock més dur, va decidir posar fi a la
seva trajectòria de 22 anys als esce-
naris el 20 de desembre del 2001.
Des de llavors, el heavy metal cantat
en llengua catalana ha quedat més

orfe. Després de set anys de silenci,
en què ha col·laborat amb bandes
amigues com Dragonslayer, Villar
surt a la palestra amb el seu primer
disc en solitari: Kcor de rock (Picap).

� Premis literaris a
Reus. El Centre d’Art Cal
Massó dissabte va ser l’es-
cenari de la presentació
dels llibres que recullen
els treballs guardonats en
l’edició del 2006 dels Pre-
mis Literaris Òmnium
Baix Camp: De com la se-
nyoreta M va fugir d’un
quadre de Waterhouse i
altres contes (Premi Anto-
ni de Bofarull de narrati-
va), de Iago Andreu, Èd-
gar Cantero, Irene Rocha,
Vicent Almela i Lluís Ca-
vallé, i Primers auxilis
(Premi Gabriel Ferrater de
poesia), de Marc Artigau i
Pau Vadell. / O. MOLET.

� La Fatarella celebra unes jornades sobre les ordi-
nacions municipals. El president de la Diputació de Tar-
ragona, Josep Poblet, va participar aquest cap de setmana
en unes jornades amb el nom El municipi abans de la No-
va Planta. Aquesta activitat commemorava l’aprovació
d’unes ordinacions municipals de la Universitat de la Fa-
tarella l’abril del 1705, i tenia l’objectiu de conèixer com
s’organitzaven les comunitats veïnals en els territoris im-
mediats a Catalunya. / EL PUNT


