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TANT DE BO FOS BLANC 
6 de maig a les 20 h 

Ricard Boyle i Andrea Bel – teatre
Intèrpret: Ricard Boyle
Un recorregut pels complexos que assetgen les persones negres d’arreu, a través de la 
genealogia dels mètodes d’emblanquiment de la pell. Quines són les conseqüències de 
néixer, créixer i viure amb missatges negatius constants sobre els nostres cossos i les nostres 
capacitats? Quin preu paguen les persones negres per ofegar la seva identitat? Es pot gaudir 
tenint l’autoimatge i l’autoestima devastades? Una peça que posa a la persona espectadora 
davant d’un mirall distorsionat que mostra els horrors que produeix el privilegi blanc.

SERÀ EL NOSTRE SECRET 
20 i 21 de maig a les 19 h 

Sala La Planeta – teatre verbatim
Intèrprets: Marta Montiel i Elies Barberà amb la col·laboració d’Èric Serrano 
Una peça teatral sobre un dels problemes socials més silenciats a la nostra societat: els 
abusos sexuals a menors. Amb una dramatúrgia creada a partir de les experiències i 
reflexions de persones que han passat per aquest tràngol i l’han expressat.
En finalitzar cada funció hi haurà un col·loqui conduït per persones expertes.



ENGINY’O 
3 de juny a les 20 h 

Yldor Llach – circ
Creació direcció i interpretació: Yldor Llach
Heu caçat mai una flor amb forma de 
bicicleta? O encara millor, heu ballat mai 
amb la lluna? El protagonista d’aquesta 
peça està tan meravellat amb tot que no 
es sorprendrà quan l’Enginy’o aparegui i 
li faci propostes extraordinàries. Deixeu-
vos portar per llocs on el Petit Princep no 
va passar, per sort, perquè si hi hagués 
passat, no seriem aquí ara.
L’espectacle es realitzarà al pati de La Casa 
Elizalde.
 

RITMIA 
17 de juny a les 20 h 

Emma Villavecchia – dansa contemporània
Intèrprets: Maria Soberón, Ursa Sekirnik, Emma Villavecchia
A través de la interacció entre percussió i 
dansa, les artistes creen polirritmes multi-
sensorials on el ritme sonor i el ritme visual 
es complementen, es recolzen o es matisen, 
difuminant els límits entre el llenguatge 
musical i el coreogràfic. La peça ens convida 
a sentir el nostre propi ritme intern, bategant 
incansable sota la pell, sota les parpelles, 
sota els peus. 
L’espectacle es realitzarà al pati de La Casa 
Elizalde.

MOLOTOV. Vida i mort de Cipriano Martos Jiménez, militant antifranquista  
18 de juny a les 20 h  

Joan Valentí i David Pintó – teatre
Intèrprets: Joan Valentí Cortès “Nan” i Montse Pelfort Valentí
Fill de camperols pobres andalusos va haver 
d’emigrar a Sabadell. Aquest jove tímid i ple de 
coratge, va acabar escollint el perillós camí del 
compromís polític i va seguir l’itinerari marcat 
pel partit fins anar a parar a Reus on va ser 
salvatgement torturat, cruelment assassinat i 
oblidat.  
En el marc de l’exposició ‘La guerra infinita’ 
del Museu Nacional d’Art de Catalunya. 
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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

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. 


