
Les joves de Sant Martí de Tous
Esther Benito i Nídia Tusal –més
conegudes per las negras culonas
o per la companyia Botonverbe-
nero– seran aquest cap de setma-
na al Teatre de l’Aurora per pre-
sentar el seu primer espectacle de
sala: «Las negras culonas “infra-
ganti” (o infregganti)». Després
d’esdevenir l’actuació revelació
de l’Operació Cigró en els actes
de la Coll@nada de la Festa Ma-
jor d’Igualada del 2007 amb el
muntatge «El show de las negras
culonas», les actrius han treballat
de valent per oferir una obra ple-
na de diversió, basada en la tècni-
ca del playback, on cada escena té
un rumb surrealista, absurd i sen-
se lligam aparent. Elles són així,
boges, apassionades, despistades,
provocadores, desordenades, ma-
quillades, divertides, incorrectes,
malparlades, glamuroses... En la
seva primera funció en un teatre
–al Teatre de l’Aurora–, les podran
veure en l’àmbit més íntim, i com-
partireu les seves baralles domès-
tiques, les discussions quotidia-
nes, els malentesos i també les se-
ves mostres recíproques d’afecte.
Escoltar-les entre Raffaella Car-
rà, Raquel Winchester, Aretha
Franklin, María Jiménez i d’altres

artistes d’aquesta línia, us demos-
trarà que el glamur amb plomes,
pestanyes i purpurina no sempre
l’han de fer transvestits fibrats, es-
quelètics i amanerats.

La companyia de teatre ama-
teur Botonverbenero va iniciar-
se en el món de l’animació infan-
til fa vuit anys amb el nom de
companyia Nemdebolus. De se-
guida van trobar més interessant
entretenir els pares que no pas els
nens. Van anar fent tastets pel ca-
baret, el teatre i la música, fins

trobar la llum en el KGB: Kutre-
glam-body. El seu esperit incon-
formista i el desig uterí de fer el
que realment els vingués de gust
les va portar a parir la companyia
Botonverbenero a mitjan febrer
del 2007. Un llenguatge per a pú-
blic adult que beu de les essències
de The Chanclettes–creadores del
túrmix-playback.

Les representacions de «Las ne-
gras culonas “infraganti” (o in-
fregganti)» tindran lloc demà i
dissabte a les 10 de la nit. 

Les tousenques Botonverbenero
s’estrenen a la sala de l’Aurora
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‘Las negras culonas’ van ser l’actuació revelació de l’Operació Cigró 2007
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Els alumnes d’òpera passen l’examen
Els alumnes del taller d’òpera de l’Escola de Música d’Igualada

van representar dimarts, a l’escenari de l’Ateneu, tres bells clàssics
d’aquesta disciplina musical: «L’elisir d’amore», de Donizetti; «Le
nozze di Figaro», de Mozart; i «La Cenerentola», de Rossini. El grup,
format per estudiants de l’aula de cant, va mostrar l’excel·lent resul-
tat del seu treball en diversos aspectes vocals i teatrals.

MANUEL HIDALGO

Demà, a partir de les 10 de la
nit, el pati de l’escola Serra de
Coll Bas, de Carme, es transfor-
marà en escenari per acollir el
concert de Petit Comité. Aquest
és un grup mixt de música que
interpreta a cappella un reper-
tori ple de temes de diversos au-
tors i estils amb un punt en co-
mú: són melodies que han estat i

seran sempre grans èxits. A això
s’afegeix una excel·lent posada
en escena, adaptacions originals,
coreografies diverses i unes pin-
zellades d’humor. Entre d’altres
s’interpretaran temes inoblida-
bles de Stevie Wonder, Sopa de
Cabra, Sting, Lluís Llach i Bob
Marley. En cas de mal temps, el
concert tindrà lloc dins el recinte
del teatre.

Petit Comité aterra a Carme
amb els seus èxits a cappella
REDACCIÓ/Carme


