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

No es permetrà l’entrada un cop començat l’espectacle.

L’HORA QUE VULL

23 de març

Cia. La Justa – teatre de text i música en directe   

Interpretació: Lia Sampai i Gerard Medina, Carlo Fidel · 
músic

Una festa on el públic sou els convidats imprescindibles per 
tal que la voluntat de Lily es compleixi. Un rellotge que avan-
ça, irreversible. Una culminació. Un comiat. Un clam a la vida 
en una societat sorda. Un recorregut pels pensaments, re-
cords, metges i amors de Lily, la protagonista, que ens porta 
des de la festa més sonada fins als racons més ombrívols de 
la consciència a través de la paraula i de la música. La seva 
història és una renúncia al dolor, un clam a la vida i a l’amor. 
Un salt decisiu i lliure que ens colpeja a tots. Junts, farem que 
Lily pugui alliberar el seu patiment tot dotant de sentit la seva 
existència fins al final. Una obra sobre el suïcidi i el trastorn 
mental, el silenci i la voluntat de trencar-lo. 
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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 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
    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
#lacasaelizalde



DANSA I MOVIMENT

Dijous a les 19.30 h

22 PECES, 44 MINUTS

2 de febrer 

Zoe Balasch – dansa contemporània i música en directe

Creació i interpretació: Zoe Balasch · dansa, Jordi Pallarès 
Barberà · músic

Un tribut a la trajectòria de Balasch com a performer de dansa i 
creadora escènica durant els darrers catorze anys. Una selecció 
de 22 performances del seu repertori, en què la veurem ballar dos 
minuts condensats de cada una. La peça, molt íntima, introdueix 
el ritual com a pràctica artística, simbòlica, corporal i grupal.

Zoe Balasch ha estat en residència a La Casa Elizalde els mesos 
de desembre i gener.

ABOVE

9 de febrer

Gastón Core – a partir de la dansa kathak

Interpretació: Shreyashee Nag

Un spin-off de la peça col·lectiva Chorus de la mateixa compa-
nyia, en la qual la intèrpret projecta la imatge d’una líder que guia 
un grup de dones que fugen a la recerca de refugi polític. Above 
ens situa en el moment del viatge, l’oració abans de la batalla: 
aquell moment de transició en què l’ésser humà va a la recerca 
d’algun element superior.

VALKIRIAS

9 de març

Cia. La Súbita & Mari Zaunka – dansa contemporània

Interpretació: Emma Riba, Oihana Vesga i Nerea Gurrutxaga

Un petit relat que ironitza sobre la professió de la dansa i els 
cossos estereotipats, i que sobretot vol celebrar la fortalesa que 
caracteritza totes les dones dins d’aquest univers. Ho fa des de 
l’humor, el moviment i la construcció de potents imatges estèti-
ques que evoquen aquestes reflexions. Una reivindicació des de 
la celebració; una oda a la fortalesa de totes les dones que posa 
en valor la duresa de la dansa.

En el marc del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

TEATRE

Dijous a les 19.30 h

TEATRE DE PAPER

23 de febrer

Rauxa Cia. – teatre físic i de titelles

Interpretació: Xavi Sánchez

Un espectacle de circ contemporani que, a través de la ma-
nipulació d’objectes, el clown, el teatre físic i un bagatge de 
titelles extraordinaris, busca reivindicar el poder de la imagi-
nació. Una persona en la seva solitud; una festa sense festeig 
on la imaginació alleugera el pes de la soledat per donar pas 
a un món poètic i oníric. 

CÀNDID O L’OPTIMISME

16 de març

De Miquel Mas Fiol – teatre de text

Interpretació: Lluís Oliver

El Lluís sap que ha fet un bon càsting. Té l’energia i l’empenta 
i compleix el perfil del paper de Càndid en aquesta adaptació 
de la novel·la de Voltaire. Què pot sortir malament? Un es-
pectacle de creació volgudament irreverent, al voltant de la 
fatiga mil·lennial, el fals optimisme i la perversió del món de 
l’entreteniment. Des de quan s’ha convertit la felicitat en una 
imposició?


