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Un Lanchester 10 HP
al Roda Roda
El Roda Roda-Museu de
l’Automoció de Lleida proposa cada quart dissabte
de mes, a les 12.00 h, una
visita guiada per conèixer
els vehicles exposats des
d’un altre punt de vista, a
partir de les anècdotes i
les històries que han viscut
els cotxes i els seus propietaris. El museu, instal•lat
en un antic taller mecànic,
exposa
temporalment
com a peça destacada un
Lanchester 10 HP, que es
va fabricar l’any 1934 i ha
estat cedit al museu pel
seu propietari, Paco Minguell. Aquest vehicle, amb
motor de quatre cilindres
i una cilindrada de 1.203
centímetres cúbics, donava 32 CV a 3.400 rpm.
La seva velocitat màxima s’aproximava als 100
km/h.
Els Lanchester tenien
una gran reputació per la
seva fiabilitat i innovació
i es van convertir en dignes rivals dels Rolls-Royce.
Als voltants de l’any 1920,
Lanchester era la primera
companyia anglesa en exportació de cotxes i tenia
clients de prestigi com el
mateix Henry Ford o els
maharajàs de l’Índia, que
van quedar captivats pel
luxe dels seus vehicles
i van encarregar cotxes
d’Estat. •••
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Una obra de Kafka, a l’Escorxador
La companyia Agrupación Sr. Serrano
posarà en escena “A house in Asia” el dissabte 21 de febrer a les 20.30 h. Per mitjà del seu llenguatge marca registrada
(maquetes, videoprojeccions, manipulació de vídeo en temps real i voluntariosos performers), l’Agrupación Sr. Serrano presenta un western escènic en què
la realitat i les seves còpies es barregen,
dibuixant un retrat despietadament pop
de la dècada que va seguir l’11-S, la llavor del segle XXI.
El dissabte 28 de febrer, a les 20.30
h, es podrà veure “Informe per a una
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acadèmia”, de Franz Kafka. L’obra és un
conte amarg i captivador sobre la vida
del simi de la Costa d’Or que es converteix en humà i triomfa dins del món
de l’espectacle. Un monòleg truculent,
interpretat per Ivan Benet, sobre la decadència de la humanitat a l’Europa del
segle XX. Pere Faura farà gaudir el públic
amb el seu espectacle “Sin baile no hay
paraíso” el dijous 5 de març a les 21.00 h.
Aquest és un projecte de i sobre dansa.
Amb la utilització de 4 coreografies icòniques de la història de la dansa i de la
història personal del creador, es fa una
autocrítica humorística d’aquest món. •••

“ACTIVA’T AL CASAL”
Dins del programa “Activa’t al Casal de la Dona”, el 18 de febrer, a les
18.00 h, tindrà lloc una visita guiada
per la ciutat amb la mirada posada en
el protagonisme i les aportacions de
les dones al llarg de la història. A més,
el dia 23 es desenvoluparà l’activitat
“L’advocada respon...” . •••
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La Lleida Secreta

LA SIMFÒNICA DE BARCELONA I NACIONAL DE CATALUNYA, A LLEIDA
L’Auditori Municipal Enric Granados acollirà el 6 de febrer, a les 20.30
h, l’espectacle “De Josep Teixidor a
Ramon Andreu”, amb el Quartet Teixidor, que compartirà escenari amb el
pianista Jordi Castellà. La companyia
TicoTacoTeca presentarà el dia 7, a les
18.30 h, el show “Arítmia de rumba.
Vine a la festa!”. El dia 8, a les 19.00 h,
l’Orquestra Simfònica del Vallès defensarà un programa que inclou la mística d’Arvo Pärt, l’exuberància urgent
quasi de sirena antiaèria del concert
per a piano i trompeta de Xostakóvitx,
i la màgica i commovedora delicadesa
de “La Patètica” de Txaikovski. El grup
lleidatà Folls i Nocturns, acompanyats
de la Banda Municipal de Lleida, farà

gaudir el dia 15, a les 19.00 h, del
blues, el swing i el pop. El 16 de febrer, a les 20.00 h, actuarà el jove pianista sevillà José María Villegas.
L’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya interpretarà el dia 21, a les 20.30 h, “La
vuitena de Dvorák”, que respon plenament a l’ideal del romanticisme i a
la revaloració de la música popular.
El dia 27, a les 20.30 h, actuarà la Banda Simfònica Unió Musical de Lleida.
Finalment, el dia 28 de febrer, a les
18.30 h, es podrà veure l’espectacle
familiar “El director desconcertat.
Gaudeix amb l’orquestra més esbojarrada!”. •••

Els diumenges de portes obertes
es podran visitar de les 10.30 a les
13.30 h les sales on es conserven
restes arqueològiques de la ciutat
de Lleida: les Adoberies, les muralles d’Anselm Clavé i la casa romana de l’Auditori, i s’ofereixen visites
guiades a l’Arxiu Arqueològic.
L’1 de febrer s’ha programat la visita a la casa romana de l’Auditori;
el dia 8, a les Adoberies de la Rambla de Ferran, 9, i el dia 22, a les muralles feudals d’Anselm Clavé, 47. El
pròxim diumenge dia 15 hi haurà
una jornada de portes obertes al
magatzem de l’arqueologia de
l’Ajuntament de Lleida, per tal de
descobrir els tresors de l’Arxiu Arqueològic de Lleida. Cal inscripció
prèvia al telèfon 973 22 26 41.
El calendari complet de jornades
de portes obertes es pot consultar
al web http://arqueologiaciutatdelleida.blogspot.com.es. •••

TALLERS FAMILIARS ALS MUSEUS
Amb el títol d’“H2O laboratori creatiu”, els dissabtes a
les 11.00 h i a les 18.00 h tota la família pot anar al campament de La Canadiense per descobrir alguns secrets
de l’aigua, consultar contes i llibres molt interessants i
crear ornaments amb materials reciclats per fomentar la
creativitat dels nens i les nenes i aprendre jugant. D’altra
banda, l’espai miniPanera de La Panera es transforma els
dissabtes i els diumenges en una fàbrica de somnis on
els infants poden fabricar el seu propi molinet de vent i
escriure-hi el seu desig. Cal fer reserva al 973 26 21 85. •••
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