
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 exercir 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
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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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Setembre i octubre de 2022



CLÀSSICS I NO TANT

Divendres a les 19.30 h

RESONANCE

30 de setembre

Intèrpret: Meritxell Noguer · piano

Resonance és el nom del primer àlbum de Noguer, un treball que 
escoltarem en directe amb obres de Beethoven, Shumann i Ravel. La 
sensibilitat de la pianista ha estat sempre lligada a aquest repertori 
i ara ha decidit presentar al públic una nova versió d’aquestes tres 
obres que sempre han ressonat dins seu. 

MÀSCARES DE CARNAVAL

7 d’octubre

Intèrpret: Clara Santacana · piano

Un repertori ple de màscares que amaguen l’essència de tres grans 
compositors. La perfecta estructura arquitectònica de Bach, la gràcia 
i subtilesa de Schumann i la claredat expressiva de Brotons es fonen 
en una sola atmosfera.

Entrada gratuïta. Aforament limitat.
Reserva a través de casaelizalde.com o per telèfon al 93 488 05 90.  

S’aplicarà la normativa de seguretat i prevenció que les autoritats sanitàries 
indiquin en cada moment.

No es permetrà l’entrada un cop començat el concert.

ELS VESSANTS DE L’AMOR

14 d’octubre

Intèrprets: Mariel Aguilar · mezzosoprano, Astrid Steinschaden · piano

Chanson francesa, Lied alemany i un breu pas per la cançó russa, 
des de finals del 1700 a mitjans del 1900. Una successió d’obres que 
evoquen situacions i sentiments enllaçats o inherents a l’amor o a 
la seva absència. Amb composicions de Fauré, Viardot, Schumann i 
Rakhmàninov entre d’altres.

LA SONATA EN FA DE GARRETA

21 d’octubre

Intèrprets: Mariona Camats · violoncel, Eudald Buch · piano

Un concert que recupera i posa en valor la sonata que Juli Garreta va 
escriure i dedicar al seu amic Pau Casals. Una composició equipa-
rable a obres d’altres grans músics del seu temps com són Kodály i 
Janácek, compositors que també escoltarem en el repertori. Camats 
i Buch volen contribuir, amb aquest programa, a fer que la sonata 
torni a ser habitual a les sales de concert.


