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HORARI DEL CENTRE

Centre Cultural La Casa Elizalde
València, 302 - 08009 Barcelona
Tel. 93 488 05 90

De dilluns a divendres

casaelizalde@casaelizalde.com
casaelizalde.com
casaelizalde
casaelizalde
casaelizalde

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
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.

Districte de
l’Eixample

bcn.cat/cccasaelizalde
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Divendres a les 20 h

RAQUEL HERREROS

CAROLINA ALABAU & ÈLIA BASTIDA
18 de març
Intèrprets: Carolina Alabau · piano, veu, darbukka i bodhran, Èlia
Bastida · violí i veus, Marc López · guitarra

4 de març
Intèrprets: Raquel Herreros · veu i composició, Alfredo Giménez ·
baix elèctric, Dani Ferruz · piano, Adrià Claramunt · bateria

Alabau i Bastida presentaran el seu treball de debut, Meraki. Un projecte que recull composicions pròpies i versions de cançons tradicionals, música mediterrània, jazz, música brasilera i bossa nova,
entre altres. En el seu directe, el duet compta amb la col·laboració
del guitarrista flamenc Marc López.
Sota l’escorça és el nom del treball de debut de la cantant i compositora Raquel Herreros que, motivada pel desig de posar banda
sonora a poemes de Màrius Torres, presenta un recull de composicions pròpies. Sense més pretensió que la de vestir les paraules
del poeta, l’artista es deixa portar per estils com el jazz, el pop i el
so mediterrani.

ELLE LEÓN
25 de març
Intèrprets: Dani Arias · bateria, Narr Eph · baix i veus, Guillem Torà
· guitarra elèctrica i veus, Albert Lax · guitarra acústica i teclats, Elle
León · veu principal, guitarra elèctrica i teclats

VORAIGUA
11 de març
Intèrprets: Paul Perera · piano, Muntsa Moral · veu

Dos músics amb dilatada experiència per separat, tant en música
clàssica com d’arrel tradicional, s’han trobat per crear aquest duet.
Al gener de 2022 debutaran amb l’àlbum Meandres, un treball de
cançons pròpies carregat de personalitat, poesia, virtuosisme i sensibilitat. Les peces són el resultat d’una font emocional en què les
tradicions orals, improvisacions i poesies han anat brollant i prenent
forma de cançó, com el curs vital d’un riu.

El passat 2020 va aparèixer Heart to Hearts, el primer treball de la
cantautora irlandesa Elle León. A la nostra sala presentarà el seu
primer LP, The Musical. Influenciada per grans de la música com David Bowie, Kate Bush, Stevie Nicks o Laura Marling, l’univers musical d’Elle desemboca en un pop tendre i càlid, amb melodies suaus
però on es pot sentir la força de la seva personalitat.

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.

