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Música. L’associació ofereix una proposta revisada de les bandes tradicionals amb temes de Beatles, Sau i de pel·lícules

L

a parròquia de Santa Eulàlia
de Provençana ha celebrat
la festivitat de la seva patro
na acollint la presentació de
l’Associació Musical Collblanc-Torrassa Band, una nova proposta musical a L’Hospitalet que ha comptat
amb una bona acollida. “No som
una banda a l’estil clàssic ja que
fusionem instruments de vent amb
una base rítmica moderna, com baix
i guitarra elèctrics, piano, bateria i
sintetitzador”, explica el seu director,
Antoni Santos, que és professor de
la Banda Municipal de Barcelona i

té una àmplia experiència com a pe
dagog i intèrpret.
La Collblanc-Torrassa Band ofereix en el seu repertori “un ventall
de colors musicals per preparar i
fer repertoris més actuals, variats
en estils i més rics en sensacions
musicals, com música de Beatles,
Sau, Jaco Pastorius, John Barri
(Memòries d’Àfrica) o Hans Zimmer
(Pirates del Carib), entre d’altres”,
manifesta Santos.
El grup artístic i humà que a l’ac
tualitat integra l’entitat són unes
20 persones que provenen d’una
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Nova llibreria

L’hospitalenc Pau Barrena,
guanyador d’un premi
World Press Photo
pot veure abans que el seu espòs.
Barrena, fotògraf professional des
de fa tres anys, és també el responsable de comunicació de l’ONGD
AL KARIA. L’any passat va obtenir el
tercer premi de la Casa Àfrica en el
concurs “Àfrica i aigua” amb la foto
Aigua del desert feta mentre col·
laborava en un projecte solidari. y

Re-Read, una
segona vida per
als nostres llibres

Foto cedida per pau barrena

El retrat d’una núvia berber fet a
Tinghir (Marroc) ha fet guanyar a
l’hospitalenc Pau Barrena el tercer
premi World Press Photo en la categoria de retrats observats.
La imatge mostra una núvia amb
el vestit tradicional, les mans tatuades de henna i la cara coberta ja
que, segons la tradició ningú no la

llarga trajectòria de treball conjunt.
“La nostra idea, amb tota la il·lusió
del món, és que l’entitat estigui a
disposició del barri de Collblanc-la
Torrassa i de L’Hospitalet, i ajudi a
difondre aquest tipus de música
més moderna, interessant i alhora
divertida i popular”, diu el director.
L’Associació Musical no té enca
ra seu social però, de moment, as
sagen als locals de la parròquia de
Santa Eulàlia de Provençana tots
els diumenges. Ofereixen la seva
entitat a totes les persones que els
agradi aquest tipus de música, per
aprendre o practicar. y

Al final de febrer va obrir portes al
carrer del Progrés de Collblanc-la
Torrassa Re-Read, una franquícia
d’un nou model de llibreries de vell
que té establiments a Barcelona,
Madrid i Màlaga. Re-Read compra els llibres a 20 cèntims i ven un
exemplar a 3 euros; dos, a 5 euros, i
cinc a 10 euros. La propietària, Ana
Zendrera, afirma que, amb aquest
model baix cost, volen que malgrat la
crisi “el llibre en paper continuï viu”. y

