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VALSOS I DANSES
L’Auditori acollirà el Festival
de Valsos i Danses amb l’Orquestra Simfònica del Vallès
i el violinista i director Gilles
Apap (dia 27, a les 19.00 h).
La cita ens porta l’energia
dels valsos i les polques de
la família Strauss i la música popular centreeuropea,
a més de l’encís circular del
vals amb el virtuosisme de
Gilles Apap (foto). •••

ELS PASTORETS

EL RODA RODA EXPOSA UN PEUGEOT 205 TURBO 16
El Museu de l’Automoció de Lleida Roda
Roda exposa com a nova peça del trimestre
un Peugeot 205 Turbo 16 vàlvules. Es tracta
d’un original vehicle Peugeot de l’any 1984
del qual només hi ha actualment 130 unitats
al món.
El vehicle exposat al museu és un cotxe
creat i dissenyat per Jean Todt per participar
en el Campionat del Món de ral·lis i del qual
es van construir prèviament 200 unitats en
versió de carrer per a la seva homologació
en el grup B. Aquest vehicle es va vendre a
un preu de 9 milions de pessetes de l’època,
tot i que sembla ser que el preu de venda era
bastant inferior al del cost real de la fabricació artesanal d’aquest vehicle.

El Peugeot 205 Turbo 16 tenia un motor de
1.775 cc i culata de 16 vàlvules. Donava una
potència de 200 CV a 6.750 rpm i el parell màxim de 26 mkg a 4.000 rpm.
D’altra banda, el Roda Roda ha ampliat
la seva col·lecció de miniatures gràcies a la
cessió per Manel Armillas de més de 400
peces a escala 1:24. D’aquesta manera, el
conjunt de cotxes petits supera les 1.800
unitats a escala 1:43. Les noves miniatures
a escala 1:24 mostren els vehicles amb una
fidelitat extraordinària i uns acabats de molta qualitat, amb peces que van des del 1900
fins a l’actualitat. Com a curiositat és destacable una col·lecció de vehicles de bombers
i de limousines. •••

‘EL ROSTRE, L’INSTANT I EL LLOC’, AL MUSEU MORERA
El Museu Morera presenta fins al 20 de març “El rostre, l’instant i el
lloc”, una exposició que recull una selecció de fotografies que representen un elenc molt variat de rostres, anònims i públics, capturats en
llocs i instants sorgits de l’ull sempre atent i honest de Joana Biarnés
al llarg dels anys 1960 i 1970. Aquest conjunt fotogràfic de rostres polièdrics, d’instants ingenus, enganyosos, condemnats a desaparèixer,
i de llocs inesperats i inversemblants, certifica la capacitat de la seva
autora de registrar la imatge del que s’esvaeix, del que és difícilment
“fotografiable”. Foto: © Joana Biarnés: The Beatles, 1965, Barcelona. •••

Talia Teatre representarà “Els
pastorets”, de Lluís Millà, al
Teatre de l’Escorxador el 26,
27, 28 i 29 de desembre, a
les 18.00 h. AEM-Belles Arts
Teatre també posarà en escena els pastors Borrego i
Carquinyoli l’1, 2 i 3 de gener, a les 18.30 h. •••

SANT SILVESTRE
La XXII Cursa de Sant Silvestre de Lleida se celebrarà el
31 de desembre, amb un recorregut de 3,7 km i un altre
de 10 km pels carrers de la
ciutat. La sortida de la cursa popular curta serà a les
16.15 h i la llarga, a les 17.00
h des de l’avinguda Rambla
d’Aragó. Inscripció: www.
santsilvestrelleida.es.•••
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