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CULTURA I SOCIETAT 

El periodista Tomàs Alcoverro va pronunciar ahir a la sala d’actes de la
Fundació UdG la conferència Corresponsal entre dos segles al Pròxim Orient:
una lliçó de periodisme, i va presentar el seu nou llibre, La historia desde mi
balcón. Alcoverro és un veterà corresponsal establert a Beirut. 



Girona Tomàs Alcoverro presenta un nou llibre 

MARC MARTÍ

El músic sarrianenc Alfred Be-
rengena es troba en un dels mo-
ments mes actius de la seva tra-
jectòria després d'haver-se traslla-
dat a viure al Pla de l'Estany. Alfred
Berengena ha pogut fer realitat un
dels somnis que perseguia des de
fa temps. Creant un espai on poder
treballar amb la seva bateria ja si-
gui gravant vídeos didàctics, discos
per bandes, desenvolupant el seu
propi mètode de bateria o donant
les seves classes especialitzades
en tècnica sobre la bateria.

D’altra banda, Alfred Berengena
ha finalitzat el que serà el segon disc
de la banda Exquisite Pus, que va
estar tocant a la passada edició
del prestigiós festival de musica
metal Waken Open Air. 

Gravacions
Actualment es prepara per gravar
el segon àlbum de The Murder In-
dustry, que es preveu que surti a la
llum aquest 2012.  Paral·lelament
esta treballant en la gravació i mes-
cla de l'àlbum debut d'Elisma i
preparar també un Clinic master
class de 4 hores que farà el proper
dia 25 a Centre Culturel Albert La-
vigne, Peyrestortes (França), on
entre moltes altres coses demos-
trarà alguns dels conceptes del seu
ultim llibre Advanced Double Bass

Drumming (Carisch 2011).  
També cal afegir les actuacions

que porta a terme amb les bandes
amb les que ha gravat discos ante-
riorment com són els valencians
Profundis Tenebrarum, els gui-
puscoans Numen els lleidatans
Nebulah i ara també amb Baalp-
hegor, amb qui després de 3 anys
d'inactivitat han tornat a donar
guerra.

Alfred Berengena (1978), llicen-
ciat en grau superior de Jazz i mu-
sica moderna amb medalla d’or al
Conservatori de Jazz i Música Mo-
derna de Perpinyà, és el màxim re-

ferent en l’àmbit nacional quant a
bateries de música extrema. Cal afe-
gir que està esponsoritzat per la
prestigiosa marca Californiana de
Bateries DW Drums i per la lle-
gendària marca de plats Zildjian de
Boston. També compta amb el pa-
trocini dels pedaços Evans (EUA)
els pedals Axis (EUA) entre altres
marques. Ha participat en festi-
vals de bateria d’àmbit nternacio-
nal, i ha compartit escenari amb
músics tan destacats com Mike
Terrana, Benny Greb, Dom Famu-
laro, Cindy Blackman o Morgan
Agren entre molts altres.
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El bateria Alfred Berengena
grava diversos discos en un
nou estudi al Pla de l’Estany

El músic sarrianenc treballa en el segon àlbum de la banda Exquisite
Pus i prepara el proper de The Murder Industry, entre altres projectes


El n0u número de la Revista de
Girona dedica la portada i un dos-
sier a dues de les figures més con-
trovertides i exquisides de l’art del
segle XX: els germans portbo-
uencs Sanos Torroella. Amb textos
d’Anna Capella, Josep Casamarti-
na, Jaume Vida, Josep Playà i Ri-
card Mas, es repassa la vida i obra
de la pintora Ángeles (1911), avui
resident a Madrid, i que aquest any
celebrarà el segle de vida; i l’his-
toriador de l’art i poeta Rafael
(1914-2002). Tots dos formen part
d'una generació d'intel·lectuals i ar-
tistes que va conviure perfecta-
ment entre les cultures catalana i

castellana. Aquesta doble ads-
cripció estava reforçada tant per la
genealogia familiar (pare de Sala-
manca i mare de l'Empordà) com
pel fet de viure alternativament en
diversos punts de la península. El
número 270 de la Revista de Giro-
na es presentarà dijous (19h) al
Museu de l’Empordà de Figue-
res. 

Aquest número també parla de
la beca que l’industrial Riera Gu-
bau va llegar per fomentar l’apre-
nentatge de l’anglès, a més d’in-
cloure una entrevista a l’advocat
més gran en actiu a Catalunya, Llu-
ís Armengol, de 94 anys d’edat. 

D’altra part, Joaquim Nadal i Sal-
vador Garcia Arbós firmen una
biografia del malaguanyat Jaume
Curbet, recentment traspassat,
que va ser expert en seguretat ciu-
tadana. Lolita Bosch dedica un
reportatge molt literari a la disco-
teca Marokko de l’Escala. 
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Joaquim Nadal i Salvador
Garcia Arbós firmen la
biografia del malaguanyat
Jaume Curbet



La «Revista de Girona»
dedica un dossier als
germans Santos Torroella

Rihanna és la primera artista 
en vendes digitals de la història

La cantant Rihanna s'ha con-
vertit amb a penes 23 anys en l’ar-
tista número u en vendes digitals
de la història, per davant del grup
Black Eyed Peas i el raper Eminem,
segons dades recopilades per la
consultora Nielsen. Rihanna, nas-
cuda a Barbados, ha acumulat
des d'abril de 2004 un total de
47,5 milions de descàrregues de les

seves cançons, 5,1 milions més que
Black Eyed Peas, segons l'últim in-
forme de Nielsen sobre la indústria
musical. Eminem va obtenir du-
rant el mateix període 42,3 milions
de descàrregues, mentre que Lady
Gaga va ser la quarta classificada
amb una mica més de 42 milions
de senzills i Taylor Swift la cin-
quena amb 41,8 milions dels seus
temes venuts on-line. 
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Alfred Berengena.
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Els actors Núria Espert i Josep
Maria Flotats seran els encarregats
d'evocar l'exili de la intel·lectuali-
tat catalana arran de la Guerra
Civil al muntatge Cartes Lliures. L'e-
xili, que es podrà veure aquest
dimarts al Teatre Lliure de Mont-
juïc.   Al muntatge, dirigit per Pau
Carrió, els dos actors llegiran emo-
tius fragments de la correspon-
dència de Mercè Rodoreda, Ar-

mand Obiols, Carles Pi i Sunyer,
Carles Riba, Joan Oliver, Pompeu
Fabra, Agustí Bartra i Pau Casals,
entre d'altres. Tot i que la factura de
l'obra és senzilla per evidenciar el
pes de la paraula, també hi haurà
videoprojeccions de Marc Per-
manyer per ajudar a contextualit-
zar l'època. «No sé si a Amèrica s'a-
donen del que està passant aquí.
Hi ha una bèstia ferotge que ho
destrossa tot i que, mitjançant el
crim i el terror, pren i esclavitza una
nació darrere l'altra», escrivia Ca-
sals a Boaz Piller. Aquesta i moltes
altres reflexions sonaran per boca
d'Espert i Flotats. Hi assistirà el
conseller de Cultura de la Gene-
ralitat, Ferran Mascarell.
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«Hi ha una bèstia ferotge
que ho destrossa tot i que,
mitjançant el crim i el terror,
pren i esclavitza»



Núria Espert i Josep Maria Flotats
evoquen al Lliure l’exili català del 1939

Núria Espert. 
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