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‘Envelliment’
és el poema
guanyador de
l’Andreu Trias

Premi Gaudí
a la millor
Banda Sonora
Original
El compositor català resident a
L’Hospitalet Santos Martínez ha
rebut el guardó a la millor banda sonora original en l’última
edició dels Premis Gaudí per
la pel·lícula Trash, dirigida per
Carles Torras.
Santos Martínez ha compost
la música que interpreten els pro tagonistes de la pel·lícula i la banda
sonora de la resta del film. “El premi és un reconeixement del món
del cinema català, que et fa con fiar una mica més en la feina que
fas”, afirma el músic.
Des del seu estudi al barri de
San ta Eulàlia, Santos Martínez expli ca que “quan treballes en una
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Als premis del certamen poètic es van
presentar 53 obres
de l’IES Can Viluma de L’H, per Una
llengua, una lluita. En la categoria
juvenil B el guanyador va ser Gerard
Àlvarez, també de l’IES Can Vilumara,
amb Malgrat tot... una posta de sol.
El segon premi se’l va endur la seva
companya d’institut Laura Tomàs,
amb Negra Ambrosia.
En aquesta edició del certamen
s’hi van presentar 53 obres. La categoria sènior és la que va rebre més
poemes, 31, mentre que la juvenil A
(de 12 a 14 anys) en va rebre 9; 7
la juvenil B (de 15 a 18 anys), i 6, la
infantil (fins a 11 anys).
Les peces van arribar de llocs
ben diferents: 27 de L’Hospitalet, 19
del Baix Llobregat, 3 de Barcelona, 2
del Maresme, 1 del Vallès Occidental i 1 del Garraf.
■ Recital de poesia
Els guanyadors de les categories
sènior es van endur un guardó de ceràmica, obra de Jordi Serra, i un pre mi en metàl·lic, mentre que les cate gories infantil i juvenil van rebre el
guardó i una il·lustració de Sònia Pérez, a més d’un lot de llibres.
El jurat estava format per Jaume
Rocosa, Albert García, Josep M. Va-

Santos Martínez és
guitarrista, professor de
música i dirigeix un cor

GABRIEL CAZADO

Salvador Valiente, amb el poema titulat Envelliment, ha estat
el guardonat amb el primer
premi en la categoria sènior en
la tretzena edició del Certamen
de Poesia Andreu Trias, organitzat pel Col·lectiu Verba i el
Centre Catòlic.
El jurat va premiar vuit de les
53 obres presentades, amb dos
guanyadors en la categoria infantil,
dos en la juvenil i dos en la sènior,
categoria en la qual va quedar en segon lloc Raquel Casas Agustí, amb
el poema Desconeguts.
Envelliment parla de com les
persones afronten el pas dels anys.
Per l’autor, Salvador Valiente, la majoria d’edat s’ha de superar amb op timisme i amb dignitat per poder
tenir una vida més lleugera.
Pel que fa a la resta de guardonats, Marta Corbacho, de l’Escola Vicente Aleixandre de Martorell, es va
emportar el primer premi Infantil pel
poema Sant Jordi. Zinnebb Bakkali,
de la mateixa escola, es va endur el
segon premi per El so de l’amistat.
En la categoria juvenil A, el primer
premi va ser per a Paula García, de
Martorell, per Cançó de bressol per
l’àvia, i el segon, per a Sergi Ili Arroyo,
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Salvador Valiente amb la vídua d’Andreu Trias

A la tretzena edició del
Certamen de Poesia
Andreu Trias s’hi van
presentar 53 obres, vuit
de les quals van ser
premiades a les quatre
categories

lero, Anna Riera, Elena Caparrós, Mi nerva Álvarez i Rosa Morella.
El tinent d’alcalde de Cultura, Mario Sanz, i l’alcaldessa, Núria Marín,
van assistir al lliurament de premis i
l’alcaldessa va animar les escoles a
presentar-se al certamen.
Durant l’acte, celebrat al Centre
Catòlic, es va fer una lectura dels poe mes premiats i una selecció de poe mes d’Andreu Trias i una sessió teatral d’ombres. # REDACCIÓ

pel·lícula estàs al servei del que et
demana el director. No et dediques
a mostrar el que tu penses de la
música sinó que t’adaptes al que
de mana la situació. Jo he de fer
que soni allò que el director vol que
soni”.
Martínez ja havia estat guardonat
a l’edició dels Premis Barcelona 2006
per la banda sonora del film Joves.
Ara treballa en la música de la pròxima pel·lícula de Salomón Shang, La
llegenda de l’imnombrable.
Santos Mar tínez és guitarrista, pro fessor de música i dirigeix
un cor, però el que més li agrada
és com pondre. També pertany a
l’en titat hospitalaenca Bipol.ar t.
# REDACCIÓ

