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CLÀSSICS 
I NO TANT
Abril i maig de 2022
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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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ROMÀNTICS I NO TANT

Divendres a les 20 h

EL PIANO ROMÀNTIC DE LA PRIMERA MEITAT DEL  
SEGLE XIX

22 d’abril
Intèrpret: Esther Lecha · piano

El romanticisme està considerat com l’etapa daurada del piano, no 
només per la revolució que hi va haver en la seva escriptura, sinó pel 
perfeccionament del mateix instrument. En aquest concert, Lecha 
ens ofereix un programa de compositors cabdals del període tals com  
Chopin, Beethoven, Liszt i Schumann.

DARRERS CLÀSSICS I PRIMERS ROMÀNTICS

29 d’abril
Trio Alsani: Sara Balasch · violí, Albert Romero · viola, Nico Cobo · 
violoncel

Aquest conjunt neix de la relació de tres músics professionals amb pas-
sió i ganes d’aprofundir en el món de la música de cambra. En aquest 
concert presenten un programa amb música de finals del classicisme i 
principis del romanticisme, interpretant autors com Pleyel, Beethoven, 
Schubert o Dohnányi.

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.

ELS PRELUDIS DE CLAUDE DEBUSSY

6 de maig
Intèrpret: Leandro Avalle · piano

Durant la seva estada a París, Avalle es va endinsar en l’obra del brillant 
compositor francès. Amb la pandèmia, l’intèrpret va completar l’estudi 
de totes les peces del Primer llibre de preludis de Debussy. Un repertori 
únic que es caracteritza per la llibertat de composició.

VISTES AL MAR

13 de maig
Quartet Vela: Helena Otero · saxo soprano, Laura Allès · saxo baríton, 
Carla Obach · saxo tenor, Débora Ñancupil · saxo alt

Acabarem la temporada del cicle al pati de La Casa Elizalde amb una 
formació de gran versatilitat expressiva i tímbrica. El quartet presentarà 
el seu primer disc, amb música de terres de parla catalana i de Xile. Vuit 
obres del segle XX que poc o mai ha enregistrat una formació com la 
seva, des del conegut quartet de Toldrà a compositors no tan coneguts 
pel gran públic.


