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VILAFRANCA - KUBRICK

Hasta el cielo 19.45 19.30 19.15 -- TANCAT 19.45 TANCAT

Mi amigo Pony 17.30 17.00 11.30 / 16.45 -- TANCAT 17.30 TANCAT

Manon Lescaut (òpera) -- -- -- 18.00 TANCAT -- TANCAT

CINECLUB VILAFRANCA

Perfumes -- -- -- -- -- 20.15 18.00

Ondina: un amor para siempre 20.15 (VOS) -- -- -- -- -- --

Hope 17.45 17.00 (VOS) / 19.45 17.00 / 19.30 -- -- 17.45 --

LA CARTELLERA DEL CINEMA DEL 22 AL 28 DE GENER
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Una de les peces que es 
poden veure a la sala dels 
Trinitaris | 3D8

NOTA D’ACTE

Roda de Teatre a Olesa de Bonesvalls

La companyia MaGret de Vilafranca presen-
ta La deessa de les pells dins de la 30a Roda de 
Teatre Amateur de l’Alt Penedès. Aforament 
reduït. Invitacions al 674 95 34 87

A les 18 h, al Centre Cívic

DS
23

Música

‘Manon Lescaut’, una òpera de Puccini dilluns 
al Kubrick dins els Continguts Alternatius

El cinema Kubrick de Vi-
lafranca projectarà dilluns 
(18h) l’òpera de Giacomo Puc-
cini Manon Lescaut, un drama 
líric enregistrat a la Royal 
Opera House de Londres amb 

una durada de dues hores i 
mitja i amb un repartiment 
de primera categoria mundial. 
Una òpera que inclou algunes 
de les més memorables melo-
dies del compositor. 

Between Worlds, tema inclòs 
dins el disc “XII (2013)”, del 
compositor vilafranquí Ro-
ger Subirana, va aparèixer 
a la pel·lícula Forever Young 
(2018), dirigida pel xinès Li 
Fangfang, un dels films més 
taquillers d’aquell any a la 
Xina. Precisament aquesta 
cançó va ser una de les més 
escoltades a NetEase Music 
Cloud (l’equivalent a Spo-
tify però exclusiu només la 
Xina), acumulant més de 12 
milions d’escoltes en el pe-

ríode comprès entre el març 
de 2019 fins l’abril del 2020. 
Between Worlds ja va estar 
nominada als Hollywood 
Music in Media Awards 
l’any 2015 en la categoria de 
Contemporary Classical / 
Instrumental. Ara, Subirana 
vol agrair el suport de tots 
els seus seguidors xinesos 
amb el llançament de Red 
Dragon.

Més d’un centenar de 
pistes d’instruments

La composició ha estat pro-
duïda durant quatre mesos 
i presenta una banda sonora 
híbrida que fa de pont entre 
l’estil occidental i l’oriental 

barrejant diferents instru-
ments tradicionals xinesos 
com l’erhu, guzheng o morin 
khuur. La composició pre-
senta una orquestració molt 
elaborada que arriba a acu-
mular més d’un centenar de 
pistes d’instruments. I ara 
Roger Subirana farà l’estrena 
principal a través del seu ca-
nal ofi cial a YouTube aquest 
proper diumenge a partir de 
les sis de la tarda.
La presentació d’aquesta 
estrena anirà a càrrec de la 
productora de documentals, 
presentadora i best-seller 
Tingting Yu, que ha presen-
tat fa poc el llibre Inner Ele-
gance of Independent Women. 

///// Música |  Estrena ofi cial ///////////////////////////////////////////////

Roger Subirana estrena 
‘Red Dragon’, una 
banda sonora híbrida
// YOUTUBE El compositor vilafranquí l’emetrà en 
directe aquest diumenge a través del seu canal ofi cial
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Cartell publicitari de l’estrena de Roger Subirana | 3D8

Avui, a les 5 de la tarda, la 
sala dels Trinitaris posa en 
marxa la seva programació 
d’art contemporani 2021, 
amb la mostra de gravats “A-
Llum”, de l’artista Josep Pérez 
González, dibuixant, pintor 
i gravador de Sant Joan de 
Mediona. Serà l’encarregat 
d’obrir el nou any de pro-
gramació de les arts visuals 
contemporànies a la Sala dels 
Trinitaris.
Amb el títol “A-Llum”, l’expo-
sició, que es podrà visitar fi ns 
al 28 de febrer, és un elogi a 
la natura i a la llum. Les obres 
que l’artista ha seleccionat 
per aquesta exposició tenen 
una estreta relació amb l’in-
terès de l’autor per la natura, 
pels paisatges a contraclaror i 
les formes translúcides.
Josep Pérez González sent 
molt d’afecte per la terra i 
el bosc. Quan surt a cami-
nar el sorprenen els petits 
canvis de la natura, observa 
com canvien els colors dels 
arbres, de les vinyes i del 
paisatge de ribera depenent 
de la llum del dia i de l’època 
de l’any. Sobre el terreny, fa 
fotografi es i apunts que uti-
litza després per treballar al 
seu estudi, l’Espai Tarlatana. 
Aquests mitjans gràfi cs són 
el preludi per iniciar el pro-

cés del gravat litogràfi c, con-
sistent a transferir les imat-
ges i les grafi es a les planxes 
fotosensibles d’alumini. 
Aquests materials metàŀlics 
seran les matrius, entinta-
des prèviament amb rodets, 
que utilitzarà per estampar 
les composicions gràfiques 
sobre el paper amb l’ajut del 
tòrcul o premsa. En el cas 
dels grofats utilitza el mate-
rial trobats del bosc o mate-
rials additius, per poder im-
primir relleus directament 
sense entintar.

43 obres i un muntatge de 
llums cilíndriques

43 obres de 50x70 i un mun-
tatge de llums cilíndriques 
són les peces que es presen-
ten en aquesta exposició. Són 
peces de tiratges curts, prin-
cipalment de variants d’estat 
de colors o bé de monotípies. 
També hi són presents els lli-
bres d’artista i els muntatges 
de llum.
Josep Pérez González treba-
lla a l’estudi Espai Tarlatana 
de Sant Joan de Mediona, 
dedicat a l’estampació del 
gravat, experimentant amb 
diferents tècniques calco-
gràfiques i litogràfiques. És 
llicenciat en Belles Arts, en 
l’especialitat de pintura i lli-
cenciat en Filosofi a i Lletres 
per la Universitat de Barce-
lona.
Ha estat professor de dibuix 
i catedràtic d’Ensenyament 

de Secundària. També ha par-
ticipat en més de seixanta 
exposicions individuals, col-
lectives i fi res d’art. Al Pene-
dès, ha participat en diverses 
edicions de Firart de Vila-
franca i Glops d’Art del ter-
ritori Mediona-Riudebitlles. 
Recentment ha estat guar-
donat amb el primer premi 
de dibuix i gravat del concurs 
V Premi de pintura, dibuix i 
gravat 2020, patrocinat per la 
Fundació Privada Mútua Ca-
talana. És membre del gruat 
d’art ART-TRA de Barcelona.
L’exposició es podrà visitar 
a partir d’avui, a les 17h, i ro-
mandrà oberta al públic fi ns 
al diumenge 28 de febrer.  Els 
horaris de visita són de dime-
cres a divendres de 17 a 20h; 
dissabtes de 18 a 20h i diu-
menges de 12 a 14h.

///// Arts plàstiques |  Exposició a Vilafranca ////////////////////////////////

Josep Pérez presenta a 
la Sala dels Trinitaris 
una mostra de gravats
// PROGRAMACIÓ D’ART CONTEMPORANI L’artista de 
Sant Joan de Mediona fa un elogi a la natura i la llum


