
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
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CLÀSSICS I NO TANT

Divendres a les 19.30 h

MÚSICA DE QUARS

20 de gener

Intèrprets: Moisés Maroto · flauta de bec, Darío Tamayo · clave

El duet se submergeix 
en els haikus del po-
eta Casiano Maroto, 
que es relacionen 
amb una idea musi-
cal barroca i fan que 
les emocions musi-
cals i prosòdiques es 
potenciïn entre elles. 
Amb obres de Corelli, 
Telemann i J. S. Bach, 
entre altres. 

EL QUINTET DE VENT AMB PIANO

27 de gener

Intèrprets: Natalia Arroyo · clarinet, Ferran Anglí · oboè, Pau Valls · 
trompa, Meritxell Ferrer · fagot, Ana Carro · piano

Una formació poc 
habitual i dues grans 
obres, els quintets 
per a vent i piano 
de dos grans com-
positors: Wolfgang 
Amadeus Mozart 
amb el Quintet en mi 
bemoll major KV 452, 
i Ludwig van Beetho-
ven amb el Quintet 
en mi bemoll op. 16.

LA GRAN DIVA MARIA MALIBRAN

3 de febrer

Intèrprets: Mireia Latorre · soprano, Raúl Sandin Bañuelos · guitarra

Un homenatge a Malibran, 
considerada una de les millors 
cantants de tots els temps i 
injustament oblidada per la 
història pel simple fet de ser 
dona. Grans compositors co-
etanis a ella, tals com Rossi-
ni, Donizetti, Bellini, Chopin o 
Mendelssohn no van dubtar 
a dedicar-li tant òperes com 
lieder. Ella mateixa també va 
compondre pàgines de gran 
bellesa.

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 el concert.

RICERCARE

10 de febrer
Intèrpret: Víctor Braojos · piano

A través de grans obres 
per a piano de Grana-
dos, Franck i Beethoven, 
Braojos ens proposa vi-
sitar els escenaris idíl-
lics i alliberadors pro-
posats per aquests tres 
compositors colossals, 
a la recerca de la pau i 
la serenor. 

LIED I ÒPERA

17 de febrer
Intèrprets: Sabrina Gárdez · soprano, Soojeong Joo · piano

Gárdez, guanyadora del prestigiós 
V Concurs de Cant Josep Palet de 
Martorell, presenta un programa 
amb una primera part postromàn-
tica íntegrament de lied alemany, 
amb obres excepcionals de Mahler 
i R. Strauss. A la segona part gau-
direm de tocs francesos amb òpera 
de Rossini i Offenbach.

Hi col·labora el Concurs de Cant 
Josep Palet, organitzat per l’Ajun-
tament de Martorell i per Joventuts 
Musicals de  la mateixa vila.

“TO TWO TOO” DUO 

24 de febrer
Intèrprets: Jonathan Camps · contrabaix, Joan Ignasi Ferrer · viola

Mai s’han explicat tants 
acudits sobre cap instru-
ment com sobre la viola i el 
contrabaix, possiblement 
els més ridiculitzats de 
tota la història de la músi-
ca. Camps i Ferrer oferiran 
un recital amb obres ori-
ginals escrites per a viola 
i contrabaix, així com ar-
ranjaments i versions d’al-
tres peces en un concert 
didàctic, divertit i amè.


