
Centre Cultural
La Casa Elizalde

ART  
CONTEMPORANI
D’abril a juliol de 2022
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iaHORARI 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



FINESTRES DE LA MEMÒRIA

DESCONCERT. CIUTAT, SOROLL I MÀQUINA, 1890 - 1990

De l’11 de maig al 22 de juliol 

A cura d’Alexandra Laudo

L’exposició es construeix com una partitura, a partir d’una se-
lecció de fotografies i filmacions provinents del fons fotogràfic 
de Finestres de la memòria i altres arxius de la ciutat. L’ex-
posició ens proposa un exercici sinestèsic: imaginar, a partir 
de documents visuals, la història sonora de l’Eixample i de 
Barcelona al llarg del segle passat, especialment aquella vin-
culada als sons i els sorolls generats per les màquines i els 
aparells que van anar transformant el paisatge sonor de la ciu-
tat: cotxes, tramvies, maquinària industrial, ràdios, televisors i 
telèfons, entre molts d’altres. 

A l’exposició participen també quatre artistes contemporanis 
–Eulàlia Garcia Valls, Laura Ginès, Martí Madaula i Xavi 
Rodríguez Martín–, cada un dels quals ha desenvolupat una 
obra nova a partir d’una o diverses imatges incloses a l’ex-
posició. 

Finestres de la Memòria és un fons fotogràfic impulsat per 
La Casa Elizalde que es va construint a partir de la digitalitza-
ció de fotografies i registres fílmics i videogràfics dels arxius 
familiars de veïnes i veïns de l’Eixample. El fons, en permanent 
creixement, va conformant una memòria col·lectiva i veïnal 
d’aquest barri i, per extensió, de la ciutat de Barcelona. 

Inauguració: Dimecres 11 de maig a les 19 h

Consulta la programació d’activitats de l’exposició al web 
finestresdelamemoria.org 

ART CONTEMPORANI

SURTS D’UNA GORGA NEGRA O DAVALLES DELS 
ASTRES

Del 20 d’abril al 20 de maig

Tura Sanglas

L’exposició parteix de les preguntes formulades per Baude-
laire al seu poema Himne a la Bellesa: “Surts de l’abisme o 
véns d’aquest cel insondable? [...] Surts d’una gorga negra o 
davalles dels astres?”  “Tant és”, conclou. 

L’artista juga a relacionar aquests dos elements, el “cel inson-
dable” i la “gorga negra”, contraposant-los i fent servir figures 
que els podrien representar, com la serp i els astres, per final-
ment procurar mirar cap a la bellesa. 

Inauguració: Dimecres 20 d’abril a les 19 h

ACTIVITATS DE L’EXPOSICIÓ

Dimecres 4 de maig a les 19 h 

Trobada a l’exposició amb l’artista

Tura Sanglas ens explicarà el seu procés de creació i el vin-
cle que desenvolupa amb la poesia, motor d’inspiració pel 
seu treball.

Dilluns 16 de maig a les 19 h  

Recital de poesia amb Roger Fortea i Sebastià Jovani 

Els dos poetes s’aproximen a l’exposició de Tura Sanglas, sota 
la mirada de Baudelaire, per improvisar un himne a la bellesa. 

En el marc del Festival Barcelona Poesia 2022.

Activitats gratuïtes amb reserva prèvia al web casaelizalde.com
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Centre Cultural
La Casa Elizalde

ARTS
ESCÈNIQUES
Maig i juny de 2022

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.

ARRIBA!!!

16 de juny 

José Luis Redondo – circ

Creació i interpretació: José Luis Redondo

“Si tot quadra, us deixaré de quadres.” Això ens diu Redondo, que 
planteja una situació còmica amb desequilibris i equilibris , ampo-
lles de vidre, ball, habilitats i accions maldestres. Un espectacle de 
circ amb text i sense música en directe, per a tots els públics. Una 
reivindicació del gaudi en escena i també de l’humor com a arma 
de comunicació massiva, de destrucció de prejudicis i de cons-
trucció de llibertats. 

Aquest espectacle es representarà al pati de La Casa Elizalde

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
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ARTS ESCÈNIQUES

Dijous a les 20 h

MUTA I ALTRES HISTÒRIES

5 de maig 

FRE3 BODIES – dansa contemporània

Intèrprets: 15 ballarines de FRE3 BODIES i la cia. convidada DROP

FRE3 BODIES torna per presentar el seu site-specific i la seva crea-
ció de carrer, aquest any a càrrec d’Ombline Huvelle i Nadine Gers-
pacher. Explotant la talentosa fisicalitat i captant la teatralitat de les 
intèrprets, les dues creadores envairan el pati de la Casa Elizalde 
per convertir-lo un cop més en un escenari on tot és possible.

GUARET

12 de maig 

Colectivo Banana-Ros – teatre

Intèrprets: Pedro Mas i Joana Castell

Un viatge teatral a la recerca de la identitat del protagonista, acom-
panyat en escena per la dramaturga de l’obra. En aquest viatge és 
possible ballar Elvis Presley, fer un trempó, enfrontar-se als fantas-
mes familiars, gaudir de la força de la poesia d’en Damià Huguet, 
riure’s dels coales i expiar malsons turístics. 

Espectacle guanyador del Premi Ciutat de Palma 2020 a les Arts 
Escèniques

FAKING AUDITION

19 de maig 

Col·lectiu #H2O – dansa teatre

Creació i interpretació: Helena Canas, Omar Puga, Olga Lladó

Una crítica social sobre els diferents tipus d’assetjament psicològic 
en les arts escèniques: abús de poder, manipulació, etc. Una peça 
que busca reflexionar sobre el que significa exposar-se al món del 
càsting, el fet de sentir-se jutjat una vegada i una altra. Inspirada en 
històries verídiques de testimonis que es van relacionant a través de 
tres personatges.

MISERIA

2 de juny 

Sala Fènix – teatre

Intèrpret: Felipe Cabezas

Escrita per Queralt Riera i dirigida per Sergi Pompermayer. Barcelo-
na, amb el seu paisatge marí i urbà, pot ser un paradís i també pot 
ser l’infern. La misèria és com un desert que avança implacable i ero-
siona la vida de tothom. Aquesta peça és la crònica d’un suïcidi. Un 
cant a la vida i a l’amor, però sobretot una crítica social aguda i fina.

CONTEMPLANT HOWL: LES MILLORS MENTS DE LA 
MEVA GENERACIÓ 

9 de juny 

Matrimonio Moukhles & Sentís – teatre

Interpretació: Joan Sentís · actor,  Guillem Codern i Cesc Morell · 
músics en directe

A partir d’entrevistes, poemes, diaris i cançons d’Allen Ginsberg. 
Un espectacle de creació multidisciplinar que té com a epicentre 
l’escenificació del poema Howl d’Allen Ginsberg i tot l’univers de 
l’escriptor nord-americà impulsor de la Beat Generation. Una pro-
posta híbrida a cavall entre la performance, el concert de música 
en viu i el teatre documental. 



Centre Cultural
La Casa Elizalde

CINEMA
D’abril a juny 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
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DOCS DEL MES

Dimarts a les 19 h

ROCK PER MIL

19 d’abril 
Anita Rivaroli
Itàlia | 2020 | 78 min | VOSC

Fabio vol convèncer la 
seva banda de rock pre-
ferida, els Foo Fighters, 
perquè actuïn a Cesena, 
el seu petit poble natal 
situat al nord d’Itàlia. 
Per aconseguir-ho, es 
proposa una fita gaire-
bé inassolible: reunir mil 
músics per tocar junts i 

en sincronia la seva cançó Learn to fly. Serà capaç d’aconseguir-ho? 
La missió sembla impossible. 

FE I LLIBERTAT

17 de maig 
Ivana Marinic Kragic
Croàcia | 2021 | 71 min | VOSC
Què passa quan un 
amor prohibit floreix en 
un convent de clausu-
ra? Com s’encaixa una 
crisi d’identitat en una 
vida devota?. Dues joves 
monges ens narren en 
primera persona la seva 
història d’amor en comú. 
Viuen en dos convents 
separats a Croàcia, però els espais que un cop van considerar refu-
gis espirituals resulten més terrenals del que s’esperaven.

MIL INCENDIS

21 de juny
Saeed Taji Farouky
França, Suïssa, Països Baixos i Palestina, Estat de Birmà | 2021 | 
90 min | VOSC

El cineasta Saeed Taji 
Farouky es va inspi-
rar amb There will be 
blood de Paul Thomas 
Anderson per capturar 
un món marcat pels 
pous de petroli en ple 
segle XXI. La força de 
les imatges i un treball 
sonor immersiu acon-

segueix capturar l’atmosfera mitològica de la cultura popular de 
Myanmar (Birmània). El xoc generacional i l’explotació dels recursos 
naturals es barreja amb l’astrologia, les vides passades i els cicles 
de mort i renaixement.

MIRADES. CICLE DE CINEMA DOCUMENTAL I D’AUTOR

Dimarts a les 19 h

IMAGINAR L’ENDEMÀ: CINEMA I FUTUR

BARAKA

31 de maig
Ron Fricke 
Estats Units | 1992 | 100 min | VOSE

Documental filmat en 
24 països que ens expli-
ca, amb termes visuals i 
musicals, l’evolució de 
la Terra i la Humanitat, al 
mateix temps que senya-
la les formes en què l’és-
ser humà s’ha relacionat 
amb el medi ambient.

ADOPTAR A UNA ESPOSA

7 de juny
Bryan Forbes 
Estats Units | 1975 |110 min | VOSE

Primera adaptació al ci-
nema de la novel·la “The 
Stepford Wives” d’Ira Le-
vin, autor de La semilla 
del Diablo. El film és una 
“cult-movie” de ciència 
ficció terrorífica en clau fe-
minista. Joanna Eberhart, 
una jove fotògrafa casada 

i mare de dos fills, es trasllada amb la seva família a Stepford. Allà 
descobrirà una cosa sinistra: totes les dones són mestresses de 
casa “perfectes” i viuen sotmeses als seus marits.

HIJOS DE LOS HOMBRES

14 de juny 
Alfonso Cuarón 
Regne Unit | 2006 | 105 min | VOSE 

La pel·lícula situa l’especta-
dor al cor d’una distopia el 
marc de la qual és el Reg-
ne Unit que es troba sota el 
caos. En aquest món des-
trossat per les pandèmies, 
les guerres i el terrorisme, la 
totalitat de les dones s’han 
convertit en estèrils, portant 
la humanitat a l’extinció.

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 començada la projecció.



Centre Cultural
La Casa Elizalde

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
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Diagonal- L3 i L5
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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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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.



Centre Cultural
La Casa Elizalde
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Maig i juny 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 
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    casaelizalde
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    C. Bruc amb C. Aragó
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COINCIDENTS

Divendres a les 20 h

JORGE DA ROCHA

20  maig
Intèrpret: Jorge da Rocha · Contrabaix, veu, guitarra i loop

Músic portuguès establert a Catalunya, presenta el seu nou àlbum, 
BLAU (Being Lost As Usual), en solitari. Després de publicar dos tre-
balls amb veu i contrabaix, Da Rocha incorpora altres instruments i 
influències que obren el camí a noves textures i paisatges sonors. El 
músic amplia el seu original univers expressiu, inquiet i emotiu, marcat 
per la seva trajectòria jazzística, les arrels portugueses i una forta pas-
sió vers la música moderna, l’electrònica i la cançó. 

MOON VISION

3 de juny
Intèrprets: Albert Pardo · teclats i veu, Xevi Collado · guitarra, baix i 
veu, Júlia Collado · veu, Pau Schultz · bateria

Hi ha una cosa etèria en la música de Moon Vision, un pla irreal i abs-
tracte, un llenguatge propi i una manera d’expressar-se que els fa es-
pecials. Presentaran Instinct, el seu segon treball. Cançons que acon-
segueixen mantenir el segell electrònic tan característic de la banda 
però que han viatjat cap a horitzons més humans. Temes que parlen 
d’un estiu a Londres, del buit, de superar una malaltia i de rebel·lia. Un 
quadre impressionista, en el qual tot no es veu però cobra sentit.

CARLA

10 de juny
Intèrprets: Carla Serrat · veu i teclats, Joan Solana · teclats i sintetitza-
dors, Toni Serrat · bateria 

CARLA és l’alter ego musical de Carla Serrat, originària de Vic (Barcelo-
na). Des del seu debut discogràfic el 2015, Serrat dona ritme als batecs 
d’aquest projecte personal escrit amb majúscules, que es mou entre 
els més moderns estils del pop i l’electrònica més suggerent. En aquest 
concert presentarà els temes del seu nou treball Reflection, un recull de 
cançons que parlen de la necessitat d’introspecció, de connectar amb 
un mateix, de la solitud com a espai per a la reflexió.

GERMÀ AIRE

17 de juny
Intèrprets: Luca Masseroni · guitarra i veu, Andreu Ribas · bateria i 
veus, Joan Godayol · guitarra, Joan Paré · teclats 

Una de les bandes amb més projecció del panorama pop català. Lidera-
da pels vigatans Luca Masseroni i Andreu Ribas, continuen el seu camí 
iniciat el 2012 després de la dissolució de Mates Mates. El seu segon 
treball, Sempre, va ser produït per Joan Pons (Petit de Cal Eril). Amb 
aquestes credencials i amb molts concerts a les esquenes a festivals 
com el Primavera Sound o el Vida, presentaran la seva música en el que 
serà el concert de cloenda de la temporada de Coincidents.

Aquest concert es celebrarà al pati de La Casa Elizalde

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.


