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MÚSIQUES EN FEMENÍ
De gener a març de 2021



MÚSIQUES EN FEMENÍ 

Divendres a les 20 h

LUCIA FUMERO
22 de gener
Intèrprets: Lucia Fumero · piano i veu, Martín Leiton · contrabaix i leona,
Juan Rodríguez Berbín · bateria
Interessada tant en les cançons amb veu i lletra com en la música instrumental, Lucia 
Fumero s’expressa amb un ritme marcat de carisma i personalitat. Escoltarem el seu nou 
disc, Universo normal, amb temes originals amb arrels al folklore, al jazz i a la clàssica. Una 
música plena de vitalitat i aire fresc.

CARLOTA FLÂNEUR
5 de febrer
Intèrprets: Carlota Flâneur · veu i guitarra, Vera Sillero · bateria,
Marcel Lucas · teclats, Jordi Rissech · baix
Pop, rock, folk, una mica de tot o tot a la vegada, al cap i a la fi música amb una personali-
tat inqüestionable. Pel moment tan sols ha publicat Brains, un Ep debut que ens aproxima 
al seu univers. Per a la producció del treball, ha comptat amb Ferran Palau i Ildefonso 
Alonso (El Petit de Cal Eril, Valentina & The Electric Post). Amb aquestes credencials, amb 
temes nous i de l’Ep, i amb una banda acabada d’estrenar, Flâneur ens presentarà el seu 
directe.



ESAS
19 de febrer
Intèrprets: Clara Rueda · veu i harmonizer, Tricia Prades · teclat i samplers, Lídia 
Baskompta · baix elèctric
Música afro, hip-hop, R&B, jazz. En el repertori d’aquest trio de dones hi trobem moltes 
versions. Però no es limiten a fer una bona còpia de l’original, sinó que cerquen una 
nova sonoritat, convertint així cada tema en una (re)creació. S’inspiren en músics com 
Erykah Badu, Jorja Smith, Robert Glasper, Ben l’Oncle Soul, Amy Winehouse o Mahalia. 
No us perdeu el que serà una bona vetllada de soul íntim i elegant.

PAULA PESO
12 de març
Intèrprets: Paula Peso · veu, Ferran Pegenaute · guitarra elèctrica, Matt Devillers · 
bateria i veus, Pau Garcia – teclats i sintetitzador, Alberto López · baix
Després de gravar el seu primer EP l’any 2017 dins del projecte Cabal Musical, el pas-
sat 2020 va publicar el seu primer disc Teach You Right. Un treball fresc i dinàmic que 
beu del funk, el soul, la música urbana… amb un groove molt personal. La mà del Lalo 
López (Fundación Tony Manero), com a productor musical del disc, està present en les 
cançons donant un toc funk i personal molt especial.

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 934880590.
No es permetrà l’entrada un cop començat l’espectacle.



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


