Centre Cultural
La Casa Elizalde

17 de març
Moya, Fortià i Ribera – poesia, dansa i música en viu
Intèrprets: Sònia Moya · poeta, Manel Fortià · música, Maria
Ribera · cos

ARTS
ESCÈNIQUES

MAPA

Extrets del llibre homònim de Sònia Moya, els poemes de Silur
neixen de la necessitat d’entendre la sacsejada com a possibilitat
per a la transformació. A partir de la figura mitològica del Namazu,
silur gegantí que a l’antic Japó era culpat dels moviments sísmics,
el llibre i l’espectacle fan un recorregut a través d’aire, terra i aigua
per obrir els braços a l’esfondrament com a símbol de la catarsi i,
per tant, del renaixement.

THE VERY LAST NORTHERN WHITE RHINO
24 de març

ADREÇA

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

Gaston Core – dansa urbana contemporània
Intèrpret: Oulouy

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.

Un espectacle basat en l’extinció dels darrers rinoceronts blancs.
El coreògraf Gaston Core busca, a través d’una investigació
formal sobre diferents estils de dansa urbana (krumping, finger
tutting, waving, afro…), oferir la imatge de l’home que balla perquè
ha descobert que, tal com ho expressa Paul Valéry, tenim “massa
energia per als nostres menesters”.
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.

Districte de
l’Eixample

bcn.cat/cccasaelizalde

Portada: The very last northern white rhino / Autora: Alice Brazzit

Febrer i març de 2022

La Casa Elizalde

SILUR

ARTS ESCÈNIQUES

Dijous a les 20h
LA MÀGIA LENTA
3 de febrer

PARADÍS

DFORMADXS

17 de febrer

3 de març

El somni produccions – teatre

Cia. Nishelma – dansa urbana experimental

Intèrpret: Sergio Baos

Intèrprets: Eva Rosinach, Jorge Castro Batista, Bruno Julien
Klewzyc i Nia Torres

Cia. Dau al Sec – teatre
Intèrpret: Marc García Coté

Durant un simposi de psiquiatria, un professional fa una conferència
sobre l’error de diagnòstic. El senyor Llobet, diagnosticat erròniament d’esquizofrènia durant deu anys, anirà descobrint gradualment
qui és i podrà reconciliar-se amb si mateix gràcies al seu nou psiquiatre. Es tracta d’una història atroç i, per tant, simple: la d’un ésser
humà, un nen, víctima d’abusos sexuals.

LA INTÉRPRETE Y LOS INIMITABLES. EL VIAJE DEL
DUENDE
10 de febrer

Escrita i interpretada per Sergio Baos, la peça parla en clau tragicòmica de les persones expulsades del paradís metafòric que és
Mallorca. Els protagonistes són d’aquells que omplen les llistes de
l’atur, que omplen les cues dels bancs d’aliments i que es veuen
obligats a entrar dins el món de la picaresca per poder sobreviure
al paradís.

DESOL(A)DOS

Coneixem realment el nostre cos o en realitat coneixem el cos que
ens imposen al néixer? Les ballarines es presenten com a éssers
dissidents. Prenen consciència de la pressió que exerceix sobre
ells el sistema hegemònic, patriarcal i normatiu, situació des de
la qual s’endinsen en un procés de revisió conscient, deformació
i desconstrucció personal i social que s’expressa en moviment.

24 de febrer

EXABRUPTE

Daniel Rosado & Andrea Jiménez – dansa contemporània

10 de març

Intèrprets: Cecilia Colacrai i Daniel Rosado

Miriam Moukhles – teatre i música en viu

Maria Garriga – dansa i teatre
Creació i interpretació: Maria Garriga

Intèrprets: Miriam Moukhles i Toni Abellán

Un homenatge a l’origen, a allò popular i a l’alegria. El duende,
aquest mite d’arrels àrabs que habita la història i el folklore espanyols, se’ns presentarà a través de la lírica, l’èpica i el drama. La
intèrpret encarnarà tota sola Lorca, Lola Flores i Camarón de la Isla.
Tres grans artistes amb duende, a través dels quals podrà trobar el
seu, aquell que ha crescut en ella i que ara malda per sortir.

Un projecte que uneix dos solos de dansa que existeixen per separat creant una peça inèdita. Per a aquesta ocasió la trobada serà
entre R.A.V.E., de Cecilia Colacrai, i Faralaes, de Daniel Rosado.
Des(o)lados proposa una posada en escena en què els artistes dialogaran des de les seves peces, prenent com a pautes de joc ambdós processos de creació, mitjançat per la ballarina i coreògrafa
Andrea Jiménez.

Una dona absorta, massa cansada i ja trencada, en el periple
de la maternitat. Una maternitat normativa que silencia allò brut
i fràgil. Una dona fragmentada i desorientada, presa de la por, la
culpa i la ràbia. Necessita cridar ben fort i fer visible la soledat de
la criança en una societat que delega les cures a la dona. I darrere
d’aquest precipici, el pols de la vida, la pulsió de l’amor, l’entrega
i la tendresa; cap a ella, cap als fills, cap a la vida!
En el marc de la commemoració del 8 de març

