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ARTS ESCÈNIQUES 

Dijous a les 20 h

RAMON
21 de gener

FFMM & EÒLIA I+D – teatre
Intèrpret: Francesc Ferrer
El Ramon s’acaba de separar de la Patri i, mentre busca pis, s’instal·la a l’habitació 
d’adolescent de casa dels seus pares.  Allà retroba la guitarra, la bicicleta estàtica i tot 
de cassettes que el transporten als anys 90. No s’imagina que la seva vida està a punt de 
canviar. Una tragicomèdia generacional sobre la por al compromís i la sensació d’eterna 
joventut de la generació dels ‘80.

CENA PARA TRES
11 de febrer

Meraki cia – dansa contemporània i urbana
Intèrprets: Fernando Brignardello, Lucas García, Paula Castañón
La companyia asturiana Meraki presenta un programa de tres peces curtes, Sinfonía de 
Cuerda para Epicuro, Saved or Not i A flor(es) de piel(es), en què fusionen les danses 
urbanes amb la contemporània. Dos duets i un solo amb els què podrem copsar per què 
son una companyia internacional malgrat la joventut dels seus integrants.



Entrada gratuïta. Aforament limitat.
Ús de mascareta obligatori. Es mantindrà distància de seguretat entre localitats.

Reserva a través de casaelizalde.com o per telèfon al 93 488 05 90.
No es permetrà l’entrada un cop començat l’espectacle.

AM I BRUCE LEE
25 de febrer

Kernel Dance Theatre – dansa-teatre
Creació direcció i interpretació: Junyi Sun
“Sabies que Bruce Lee va ser campió de txa-txa-txà?”, així comença Junyi Sun descrivint 
el seu primer projecte en solitari. Una recerca sobre els punts de connexió i paral·lelismes 
que té amb Lee, des de l’origen o el recorregut professional fins als seus ideals o desitjos 
per donar-los cos i vida. Un espectacle a mig camí entre la dansa i les arts marcials.

EL SILENCI DELS TELERS
11 de març

Maria Casellas – teatre
Intèrprets: Maria Casellas, Andrea Portella
La Pilar i la Carme van viure i treballar tota la vida en una de les colònies tèxtils que van florir, 
a finals del segle XIX, a les ribes dels nostres rius. Elles donaran veu a les “petites històries” de 
les diferents generacions de dones que van ser el motor de la vida a les colònies.
En el marc del Dia internacional de les Dones.



ADREÇA HORARI DEL CENTRE

Centre Cultural La Casa Elizalde
València, 302 - 08009 Barcelona
Tel. 93 488 05 90
casaelizalde@casaelizalde.com
casaelizalde.com 
facebook.com/casaelizalde
twitter.com/casaelizalde
instagram.com/casaelizalde

Passeig de Gràcia - L2, L3 i L4
Diagonal- L3 i L5
Provença
Pg. de Gràcia
7, 22, 24, 39,
47, B-24, H10 i V17
    C. Bruc amb C. Aragó
Equipament parcialment accessible

De dilluns a divendres
de 9 a 21h

MAPA

Districte de
l’Eixample


