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Ja els trobàvem a faltar. Cyclo, la 
gran cita amb la bicicleta 
urbana, torna a la Fàbrica Moritz 
Barcelona gràcies a la 
coŀlaboració de la cervesera i al 
coŀlectiu Enciclika, la botiga 
Barceloneta Bikes i Lucky 
Bastërds.

La cita serà el dilluns 7 i en 
més de tres hores hi trobareu 
xerrades, curtmetratges, 
sortejos i música, però hi ha tres 
participants que destaquen. 
Sergio Layos és un d’ells. És el 
primer cop que un pilot 
acrobàtic de BMX participa a 
Cyclo. Sabreu com viu, com 
s’entrena i com pensa aquest 
corredor de Red Bull. D’altra 
banda, el fotògraf de moda i 
tendències Sebas Romero 
parlarà de la seva altra passió, 
les bicis, mostrarà la seva feina 
i donarà les claus per fer una 
bona foto d’acció sobre les dues 
rodes. 

Però sens dubte, l’heroi serà 
Sergio Arrola. Fotògraf i ciclista 
vocacional, vindrà a parlar del 
seu repte, Across Amèrica, un 
viatge de costa a costa dels 
Estats Units. Per fer-ho encara 
més èpic, vindrà a la Fàbrica des 
de Madrid en bici. 550 
quilòmetres!  

Cyclo es farà el dilluns 7 a les 
19 h a la Fàbrica Moritz. Gratis.

Els actors i un més Viure sobre dues rodes

La improvisació fa acte de 
presencia al Círcol Maldà els 
dilluns del mes d’abril dins de la 
programació de cabaret, que 
patrocina Cerveses Moritz, i de 
la mà d’un important grup de 
dramaturgs catalans 
contemporanis. 

Al ring del Maldà lluitaran 
obres de Guillem Clua, Marc 
Rosich, Albert Tola, Blanca 
Bardagil, Eva Hibernia, Jordi 
Diamant, Jordi Oriol, Laia Martí, 
Laura Freijó, Lluïsa Cunillé, 
Steven Forti i Victòria 
Szpunberg, que es jugaran el 
tipus davant del dit acusador del 
públic de cada sessió.

Rojo o negro són dotze obres 
curtes que agafaran forma a 
través de les decisions dels 
espectadors i amb una mica 
d’ajuda de l’atzar. 

Cada dilluns entraran en joc 
quatre històries i l’últim dia, el 
28 d’abril, es posaran en 
escena tots els textos. La 
mecànica del joc, mai millor dit, 
és la següent: una persona del 
públic jugarà a la ruleta i d’allà 
en sortirà el text a representar. 
L’espai d’interpretació es 
decideix amb una partida als 

dards, i del bingo en sortiran 
els objectius de cada 
personatge. I encara n’hi ha 
més, no us avorrireu pas! El 
públic, vestit de vermell o 
negre, tria, també, els actors 
que sortiran a escena.

Com veieu, si sou del tipus 
d’espectadors que volen seure 
a la butaca i interactuar el mínim 
possible amb l’obra de teatre, 
potser haureu de triar entre les 
altres obres en cartell al Círcol 
Maldà, perquè en aquest cas, el 
públic és un membre més de la 
companyia.

Durant els 75 minuts que, 
aproximadament, dura la 
sessió, podreu assistir a fins a 
set històries, algunes poden 
ser variacions de les quatre 
peces que entren a la ruleta, 
per poder veure aquests textos 
des de diferents perspectives. 

D’altra banda, com ja està 
succeint en altres sales, el 
públic serà qui decideixi el preu 
final segons el grau de 
satisfacció. 

Rojo o negro es representarà 
els dilluns d’abril a les 21 h al 
Círcol Maldà (Pi, 5).
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TAMBÉ A LA CARTELLERA DEL MALDÀ

‘SOLFATARA’ 
La temàtica: una parella que no té 
res a dir-se. L’element diferencial: 
un terrorista casolà que diu el que 

ells callen, molt més que la veu de la 
consciència. Fins al 13 d’abril 

‘JAZZ AL MALDÀ’ 
Es tracta del primer cicle musical del 
Círcol Maldà. El divendres 11 d’abril 
serà el torn de Verd i Blau, presentant 

el seu segon disc, Tocar l’horitzó. 
A les 23 h. 12 euros.

Si la setmana passada ens 
centràvem en 1991 i Fennesz, 
protagonistes de la primera 
jornada del Festival Lapsus, ara 
toca parlar dels artistes que 
passaran pel CCCB el divendres 
5: Dalhous, Etch, Olde Gods, 
Playmodes, Sau Poler, Shape 
Worship, Alba G. Corral, Oscar 
Sol, Mid, Kelpe, Jensen Sportag 
i Kangding Ray,  que quasi tots 
presenten nous treballs.

El festival celebra el 10è 
aniversari del segell Lapsus, i 
com a regal d’aniversari, durant 
el festival podreu comprar, 
abans que es publiqui el 8 

d’abril, Deu, un doble vinil amb 
17 cançons exclusives que 
reflexa l’esperit de Lapsus. A 
més, golafres electrònics, a part 
de ser el patrocinador principal, 
la Fàbrica Moritz Barcelona serà 
l’espai gastronòmic del festival, 
amb una proposta gastronòmica 
especial pel festival. La Sala de 
Tancs estarà reservada per als 
assistents del Lapsus, que 
s’estalviaran les cues.

Lapsus es farà al CCCB el dv. 4 
(20.30 h) i el ds. 5 (a partir de 
les 16.45 h). 
www.lapsusfestival.cat

Cita amb l’electrònica
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