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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 
    casaelizalde
    casaelizalde
    casaelizalde

De dilluns a divendres
de 9 a 21 h
Dissabtes de 9 a 14 h

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

MAPA

ADREÇA

Districte de
l’Eixample
bcn.cat/cccasaelizalde
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MÚSICA ANTIGA

Dijous a les 20 h

HAYDN ABARROCADO

4 de febrer

Anacronía Ensemble: Pablo Albarracín · violí, David Gutiérrez 
· flauta travessera, Marc de la Linde · viola de gamba, Marina 
López · clavicèmbal, Luis Manuel Vicente · viola

La segona meitat del segle XVIII va ser una època de transició 
i superposició entre dos estils musicals: el barroc i el classicis-
me. En aquest concert escoltarem instruments més “propis” 
del barroc interpretant obres del primer classicisme, amb pai-
satges sonors i riqueses tímbriques que s’han anat perdent a 
causa dels convencionalismes actuals. Amb obres de Joseph 
Haydn, Johann Christian Bach i Karl Friedrich Abel.

AMORS I MIRADES

11 de febrer

Intèrprets: Montserrat Isanta · cant, Jon Wasserman · guitarra 
barroca

El duet presenta un concert al voltant del tono humano, gène-
re ibèric per excel·lència del segle XVII que musica veritables 
joies literàries del Segle d’Or castellà. Un programa en tres 
parts a mode de plantejament, nus i desenllaç, amb obres 
anònimes i d’altres de grans autors del període tals com José 
Marín, Juan Hidalgo i Santiago de Murcia.

DIFERENCIAS DIFERENTES

18 de febrer

Intèrpret: Edwin García González · guitarra barroca

Un concert que ens aproparà a la pràctica musical de la gui-
tarra en el segle XVII, tot reconstruint l’experiència d’un músic 
que improvisa i crea les seves pròpies diferències sobre els 
sons i les danses més característiques del seu entorn. Un pro-
grama d’improvisació i creació sobre aires i danses del barroc.

CANT A LA VIDA

25 de febrer

Intèrprets: Carla Rovirosa Guals · violoncel històric, Fran Pe-
trac · violone i contrabaix històric

Un homenatge a l’esperança, al naixement i a la mort. Dos ins-
truments profunds i històrics sonaran amb la seva pròpia veu a 
través de melodies del segle XVII. Amb obres de Frescobaldi, 
Vitali, Caldara i Vivaldi.

Entrada gratuïta. Aforament limitat.
S’aplicarà la normativa de seguretat i prevenció que les autoritats sanitàries 

indiquin en cada moment. 
Reserva a través de casaelizalde.com o per telèfon al 93 488 05 90.

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


