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L’art entra a cases amb història de Moià
 El festival Ex Abrupto fusiona demà 18 instal·lacions i 22 accions de creadors contemporanis amb la vida del carrer de Sant Sebastià
PEPA MAÑÉ | MANRESA

Han procurat que no sigui una invasió, però la proposta és volgudament intensa i contundent: un dia artístic, escènic i gastronòmic. Ex Abrupto, col·lectiu nòmada i imprevisible que aglutina l’artista Eudald Van
der Pla, ha tornat a enginyar una «experiència èpica». El resultat es podrà
viure demà al carrer Sant Sebastià de
Moià: les històriques cases d’aquest
carrer acolliran  instal·lacions i 
accions de creadors contemporanis.
«Volem que el públic es vagi movent
i, a més de les exposicions, també es
trobi actuacions a llocs diferents:
jardins, al mateix carrer, a l’auditori
Sant Josep...», explica Van der Pla. Hi
haurà propostes a dojo, perquè en la
programació fins i tot hi ha actes que
se solapen.
El festival d’enguany d’Ex Abrupto s’ha concebut a partir de les oportunitats que ofereix el carrer de Sant
Sebastià, un antic raval que «arquitectònicament té un potencial important». I, per tal que els veïns fossin partícips de l’esdeveniment, es va
fer una convocatòria per als interessats a cedir els seus espais. De fet,
segons l’artista moianès, «és una
festa de barri, però portada a l’art, i
a l’art contemporani. I no només vo-

lem que els veïns cedeixin casa seva,
sinó que ajudin als artistes a muntar
la seva instal·lació i que així hi hagi
una cohesió entre ells».
La història del carrer de Sant Sebastià també nodreix les propostes
de l’esdeveniment. Per subratllar-la,
l’explicarà amb una visita guiada
Ramon Tarter, de l’associació Modilianum. A més, el cobert de Cal Calderó, l’única casa que no es va cremar en la guerra dels Carlins del
, serà l’espai experimental sonor,
amb propostes electròniques com les
de Primo Gabbiano i Visual Pal (del
Konvent de Cal Rosal),  Hombres, Jose + o Miss Q. I, d’altra banda, el restaurant Les Voltes de Sant
Sebastià, situat al mateix carrer, ha
ideat un menú amb un plat que
també fa referència a la guerra dels
Carlins: costelles cremades. Amb
aquesta proposta, ideada pel xef
Eduard Azuaza i el propietari de
l’establiment, Jaume Castany, l’establiment sortirà literalment al carrer amb taules, barres, xef i cambrers
per oferir dinar i sopar.
La selecció d’artistes és «coherent», a parer de Van der Pla, perquè
barreja noms reconeguts a escala internacional (el moianès Marcel·lí
Antúnez) amb artistes emergents

C.

«Sincerament, la proposta
de fer el festival al carrer
de Sant Sebastià va néixer el dia
que vaig sortir al balcó de casa i
em vaig posar a xerrar amb un
veí», explica l’artista Eudald Van
der Pla, que viu al carrer de Sant
Pere, que és a tocar del vial que
protagonitzarà demà el festival
d’art i escena d’Ex Abrupto. La
idea inicial era fer una exposició i
un sopar per les Enramades, i la
va acabar evolucionant amb una
proposta molt més ambiciosa, tal
com ja ho va ser la de l’agost de
l’any passat, que va ocupar durant tres dies la fonda La Masia i
la plaça de Sant Sebastià. Aquest
cop s’ha buscat, a més, la implicació dels veïns, dels propietaris de
les cases, casetes i palauets d’un
carrer ric amb història i arquitectura. L’anomenat Raval de Dalt,
futur carrer de Sant Sebastià, es
va començar a edificar durant la
segona meitat del segle XVI perquè el vell perímetre emmurallat
medieval era incapaç d’encabir el
creixent nombre d’habitants de la
vila. El punt lògic de creixement
era a la vora dels camins, i per això va néixer a tocar del camí que
menava a Manresa, antiga via romana. Al segle XVIII, les cases
van ser ampliades i reformades, i
van donar lloc a alguns grans casals on es van instal·lar moltes de
les famílies benestants de l’època. El carrer, però, es va cremar a
la guerra dels Carlins, el 1839.
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A les 12.00 h, OBERTURA; i a les 21.00 h, TANCAMENT de les instal·lacions artístiques que
s’hauran escampat per les cases, casetes i palauets del carrer Sant Sebastià



ARTISTA

Cal Faroi de dalt ja està identificat amb la X de fusta
 El col·lectiu Ex Abrupto agrupa professionals de l’art, el disseny, l’educació i
la gestió cultural de Moià i de diferents punts del país, s’identifica amb una X
de fusta, que ja presideix el balcó de Cal Faroi de dalt, una de les cases del
carrer de Sant Sebastià. La X de fusta va néixer en la primera acció que va fer
el col·lectiu i, com que és nòmada, «l’arrosseguem sempre amb nosaltres».

«que estan començant i volem impulsar». La mescla també és territorial, amb noms de Moià i el Moianès,
i altres del país i també internacionals. De casa, a més d’Antúnez, hi ha
Marina Berdalet, Ruben Milena, Esther Polo, i Katsue Kusumi i Alex Añó
(instal·lats fa un parell d’anys al car-

rer de Sant Pere, faran un taller de
vidre bufat). En la nòmina de les
actuacions locals, hi ha la cantant
moianesa Namina i l’Orquestra de
Collsuspina. I també hi participen
bagencs: Celeste Alías (veu) i Txema Rico (pintura), i el guitarrista Santi Careta.

 Reconegut internacio-

CASA

nalment com una de les
figures més rellevants de
l’art electrònic i l’experimentació escènica, el
moianès presenta Ultraorbism, basat en Històries Verídiques de Llucià
de Samòsata. A Kal Vineter
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na sobre la identitat de
l’home sol. Crida l’atenció
la seva precisió tècnica i
el joc cromàtic. Cada pintura busca l’instant, gairebé cinematogràfic, que
resumeix una època, un
sentir. A Cal Faroi de dalt
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10.00 h, al Taller Frosum (Sant Pere, 62), taller de vidre bufat (infantil)
12.00 h, a l'auditori Sant Josep, Marco Mezquida
13.00 h, a Cal Joan de la palla, Celeste Alías i Txema Rico
13.00 h, visita històrica i guiada del carrer Sant Sebastià, a càrrec de
Ramon Tarter, de Modilianum. Començarà a la plaça de Sant Sebastià
13.15 h, al cobert de Cal Calderó, Monocrom
13.45 h, al cobert de Cal Calderó, Primo Gabbiano + Visual Pal
14.00 h, a Les Voltes de Sant Sebastià, Dj. Alb
14.20 h, al cobert de Cal Calderó, Dj. Kitx
 L’artista de Saragossa presenta

La boite. Odisea de una cabeza
pensante. Són una multitud de
caps realitzats amb fusta de diverses formes. L’obra tridimensional es fon amb la gràfica
i les peces són una forma
d’explorar, representar i
inventar. A Cal Xamarruc

 EL

CARTELL
El disseny del màrtir
Sant Sebastià és dels
berguedans Marc
Ribera i Sonia Eixiea.
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 L’artista banyolí reflexio-

16.30 h, a Cal Calderó, Jordi Pagès: lectura de Guim Valls
d’El Gos Geomètric
17.00 h, a Cal Montvinet, presentació del llibre Visca el teatre! Més
de 100 anys aixecant el teló (1868-2004) d'Elvira Permanyer
17.00 h, a la porxada del carrer del Salt, Namina amb Agnès Prats
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18.00 h, a Cal Joan de la palla, M.O.K. (Collegecore i paraules en de-funció)
19.00 h, a Cal Basters, Shoeg
19.30 h, al cobert de Cal Calderó, 25Hombres

MÚS

21.00 h, al jardí de Can Fermí, Orquestra de Collsuspina
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21.00 h, a Cal Calderó, Dj. Kitxo
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22.00 h, a Les Voltes de Sant Sebastià, Aloof Proof
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20.00 h, al cobert de Cal Calderó, Jose +

Fotografia del 1948 del darrere de l’antic Raval de Dalt, que es va convertir en carrer de Sant Sebastià
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Carrer de Sant Sebastià
C. de Sant Josep

ENCAIX ARTÍSTIC  Un jardí, l’única casa que encara es conserva de la crema dels Carlins, una porxada, un celler, una antiga cort d’animals... Són els
espais privats que acolliran demà les propostes d’Ex Abrupto. Els responsables de l’esdeveniment artístic han buscat artistes amb propostes que, per
estètica o concepte, tinguessin cabuda al carrer de Sant Sebastià. Per exemple, Marina Rubio, que fa caps de fusta, els exposarà a la fusteria del vial

E
ca
el

00.00 h, al cobert de Cal Calderó, Mixx Q + Mademoiselle Oui Oui
01.00 h, a Kal Vineter, sessió de tatuatges amb Laura Gómez
01.00 h, a Cal Vineter, Kal Vineter Club
01.00 h, a Les Voltes de Sant Sebastià, Dj. Laika

