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Octubre i novembre de 2021



CLÀSSICS I NO TANT 

Divendres a les 20 h

SZYMANOWSKI I SCHUBERT
8 d’octubre

Duet Piccotti-Puig: Marta Puig · piano, Federico Piccotti · violí

Un grup de cambra multipremiat i amb trajectòria internacional. Amb 
ells descobrirem el compositor polonès més important de principis 
del segle XX, Karol Szymanowski. També gaudirem de la Sonata en 
la major D. 574 del gran Franz Schubert.

CLÀSSICS AFROCUBANS
22 d’octubre
Obdara Trio: Walfrido Domínguez i Elena Zucchini · guitarres, 
Bartolomé García Plata · clarinet

La formació recrea la riquesa dels ritmes populars cubans i afrocu-
bans, interpretats i arranjats d’acord amb les sonoritats i les tècni-
ques pròpies de la música clàssica, i mesclats amb gèneres mo-
derns com el jazz o el blues.

En el marc d’Art Llobet 2021, Festival de les Arts i la Guitarra



ROMÀNTICS I NO TANT
12 de novembre
Intèrpret: Marta Puig · piano

Després d’haver estat en residència a La Casa Elizalde, podrem 
tornar a veure aquesta brillant intèrpret. Un repertori eminentment 
romàntic, amb Schumann i Chopin, i també amb els compositors 
del s. XX K. M. Szymanowski i Nino Rota.

LA MORT I LA DONZELLA
26 de novembre
Nótt Quartet: Christian Torres · violí, Miguel Ángel Castillo · violí, 
Josep Bracero · viola, Irma Bau · violoncel

El Quartet de corda núm. 14 en re menor, D. 810 de Franz Schubert, 
també conegut com La mort i la donzella, és una de les composi-
cions amb més bellesa i dramatisme de l’obra de cambra del com-
positor. El quartet Nótt ens presenta un programa únicament amb 
aquesta peça, per tal de poder aprofundir en el que Schubert va 
voler expressar en cada una de les notes d’aquesta obra colossal.

Entrada gratuïta. Aforament limitat.
Reserva a través de casaelizalde.com  

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



Districte de
l’Eixample

HORARI DEL CENTRE

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem 
que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments, 
locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió 
de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. Podeu exercitar els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: 
Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret RGPD.
L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Calaix de Cultura S.L. i el 
seu Delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura 
c. Diputació 185, pral. 1a 08011 de Barcelona, calaixdecultura@calaixdecultura.cat.

Gestió tècnica: Calaix de Cultura S.L.

Centre Cultural La Casa Elizalde
València, 302 - 08009 Barcelona
Tel. 93 488 05 90
casaelizalde@casaelizalde.com
casaelizalde.com 
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De dilluns a divendres
de 9 a 21 h
Dissabtes de 9 a 14 h 
(a partir d’octubre)

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