
Oferir una alternativa a tots els
grups i músics que vulguin auto-
editar-se els seus treballs. Aquest
és l’objectiu de la Plataforma
d’Autoeditors (PAE), una entitat
que vol sumar esforços per ajudar
els músics a emprendre el seu ca-
mí més enllà de la indústria disco-
gràfica tradicional. La Biblioteca
Central d’Igualada és una de les
vint biblioteques de la Xarxa de
la Diputació de Barcelona que
col·labora amb aquesta platafor-
ma per difondre als usuaris la mú-
sica dels seus integrants. 

Actualment, la sala Beatles de la
Biblioteca disposa d’una desena
de treballs que porten el segell de
la PAE, de diversos estils musi-
cals: Ignasi Terraza Trio, Tuco Re-
quena, Esencia de vida, Sin pape-
les, Swann, A l’altra banda, Ed-
gard, Priscilla Hernández, Manu-
el Galán i Tir Terra. D’aquesta
manera, la Biblioteca vol posar el

seu granet de sorra per donar a
conèixer aquesta iniciativa que
pretén retornar al músic la «possi-
bilitat d’autogestió i autoedició, co-
sa que li retorna la llibertat i un
control tan gran com vulgui sobre

la seva obra», segons resa el mani-
fest de la PAE.

Avui formen part de la platafor-
ma una cinquantena d’artistes
com Pau Riba, autor del manifest
fundacional, i Lax’n Busto.

La Biblioteca Central promociona
el treball de músics independents
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El centre igualadí ofereix una desena de treballs amb el segell de la PAE
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Era la primera vegada que pre-
sentaven un espectacle d’una
hora de durada en un teatre i, de
ben segur, que no serà l’última.
El debut de la jove companyia
de teatre amateur Botonverbe-
nero, integrada per les tousen-
ques Esther Benito i Nídia Tu-
sal, ha portat al voltant de 300
persones al Teatre de l’Aurora el
passat cap de setmana. Tot i que
inicialment hi havia previstes
dues funcions, l’èxit en la venda
d’entrades –es van exhaurir les
que es podien reservar amb an-
telació– va portar la sala iguala-
dina a programar una funció ex-
tra el dissabte en sessió golfa.
Totes tres actuacions van ser
molt concorregudes i van diver-
tir de valent el públic, que va
aplaudir amb gran entusiasme. 

«Las negras culonas ‘infragan-
ti’ (o infregganti)» és una conse-

cució d’esquetxos de rumb sur-
realista, absurd i sense lligam
aparent que es basa en la tècni-
ca del playback i beu de les es-
sències de The Chanclettes –les
creadores del turmix-playback–
, la Terremoto de Alcorcón, las
Fellini, Corporación Antiestéti-
ca i Rahab (la prostituta bíbli-
ca). Les protagonistes són tot
glamour amb plomes, pestanyes
i purpurina i, alhora, unes dones
boges, apassionades, despista-
des, provocadores, desordena-
des, maquillades, divertides, in-
correctes i malparlades.

Les Botonverbenero es van
donar a conèixer en l’Operació
Cigró de la Festa Major d’Igua-
lada de l’any passat amb el mun-
tatge «El show de las negras cu-
lonas», encara que abans ja ha-
vien treballat en el món escènic,
en aquest cas adreçat als infants,
sota el nom de Nemdebolus. 

L’èxit de públic porta l’Aurora
a programar una funció extra
de «Las negras culonas»
AURORA

Botonverbenero va estrenar el seu primer espectacle de sala
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Caramelles de Tous a la francesa
El passat mes de maig, aprofitant l’agermanament de Sant
Martí de Tous amb Pisieu Revel i Tourdan (Rhone Alps, Fran-
ça), el Ball de Faixes i els Caramellaires de Tous van actuar a la
preciosa vila francesa dins el programa de la Festa del Mugu-
et. L’actuació va ser tot un èxit. Un cop més, les balladores i
balladors van interpretar a la perfecció la nostrada dansa po-
pular, fent quedar al públic bocabadat, sobretot en el moment
que el capità alçat sobre les faixes va cridar els visques a Sant
Martí i a Catalunya. Un cop acabada aquesta actuació, el grup
va cantar les caramelles que enguany s’han cantat per Pasqua. 
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