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LA FESTA MAJOR
La Festa Major és la festa més significativa i important d’un poble o ciutat, generalment associada a un patró local o al final de les collites i que
es celebra en una època de l’any de
bon temps. Com que és la festa més
important de la ciutat o poble és en
la que es fan més actes, la majoria
oberts al públic i en els espais centrals de la ciutat: plaça Major, passeig...
Tota festa és un acte social i comunitari, no s’entén una festa sense la participació i implicació de la
gent i la Festa Major és l’exemple
més significatiu d’aquesta socialització. És la festa per excel·lència
d’una comunitat. On es reforcen els
llaços familiars -era tradició que els
parents que no vivien a Manresa
vinguessin per Festa Major i fossin
aixoplugats a la casa dels familiars on anaven- i de trobar-se amb
amics i coneguts.
A Manresa la Festa Major es celebrava, des de feia molt temps, els
dies 30 i 31 d’agost en commemoració del trasllat dels Cossos Sants
des de Sant Fruitós a la ciutat. Amb
la proclamació de la República va
desaparèixer del programa oficial
tota referència a actes religiosos, tot
i que, al primer any encara s’esmenten els oficis religiosos a la Seu -pels
catòlics de debò- i la processó pels
carrers dels Cossos Sants. Referències que van desaparèixer en els
anys posteriors.
Així mateix s’intentava -no sempre
amb èxit- que l’organització dels actes i esdeveniments tradicionals de
la festa (tronada, imatgeria, castell

de focs, concerts, sardanes, balls,
etc.,) i altres de nous, com l’Exposició d’Artistes Manresans fossin organitzats des de la societat civil i no,
com fins aleshores, des de l’Ajuntament.
Francesc Comas Closas

LA SEGONA EXPOSICIÓ
D’ARTISTES MANRESANS
Enguany, per Festa Major, el Museu
de Manresa i l’Associació per al Museu de Manresa presenten com a
“Descoberta” el cartell de la Festa
Major del 1931 i exposen una mostra d’altres cartells anunciadors de
les festes majors de l’època republicana.
El 1931 es va organitzar per segona
vegada l’Exposició d’Artistes Manresans; una mostra de pintura que
no ha faltat mai en les nostres festes
majors; ja que aquest 2021 se celebrarà per noranta-una vegada.
La comissió organitzadora de la
mostra foren en Josep Padró, que
aleshores tenia vint-i-set anys i que
tenim ben representat al nostre museu, sobretot amb una vista de la
Via de Sant Ignasi, quan encara el
torrent era descobert; l’Anselm Corrons que en tenia vint-i-nou i l’Evarist Basiana que en comptava trenta-vuit i que, ambdós, formaven un
bon tàndem als Arts i Oficis com a
professors de dibuix i de pintura.
L’exposició es va celebrar als locals
del que avui ha esdevingut l’Institut
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Lluís de Peguera; i hi van participar
prop d’una vintena d’artistes, amb
més d’un centenar d’obres exposades; i, segons consta en la història,
l’esdeveniment va ser tot un èxit.
Una ullada als participants més coneguts, ens indiquen una varietat
d’estils. Una línia influïda pel romanticisme paisatgístic de Joaquim
Vayreda (1843-1894) i el naturalisme
de Ramon Martí Alsina (1826-1894),
en pintors com Josep Padró i Lluís
Torras Farell, que aleshores tenia
seixanta-quatre anys. Una altra d’un
academicisme d’influència castellana, representada pel pintor Joaquim
Talaveron (vint-i-sis anys), del qual el
museu compta amb uns bodegons
i una magnífica col·lecció de dibuixos. Lluís Uró, que tenia vint-i-vuit
anys dels tan sols trenta-cinc que
va viure, i que era un dels artistes
de més pes en aquells moments, el
qual seguia, meravellosament bé,
els postulats del Noucentisme de
Joaquim Sunyer (1874-1956) o de
l’època classicista d’en Joaquim Torres Garcia (1874-1949).
Per altra banda hi devien destacar,
com a més aventurers i trencadors,
l’Alfred Figueras (trenta-un anys) i
l’Evarist Basiana. Recalcaria la presencia de dues dones, Rosa Calveras que va ser guardonada, i, sobretot la Maria Noguera (tenia vint-i-cinc
anys), que, iniciada com alumne d’en
Basiana, va fer una llarga i excel·lent
carrera com esmaltadora, sobretot.
Els pintors que, a posteriori, formarien el Grup del Remei, aquell any
només tenien deu anys: Vila Closes,
Salisi i Estrada, i en Gregori Garcia
vuit. Dels del Gremi de Sant Lluc, per
exemple, en Joan Vilanova en tenia

vint-i-tres i l’Estanislau Vilajosana
divuit. I els que, cap a la dècada
dels cinquanta seixanta, inundarien
les mostres de les festes majors de
“pebrots i tomàquets”, com definia
Joan Vilaró (1918-1976) l’explosió
del fauvisme i l’impressionisme a
les nostres sales: Joan Sallent tenia
cinc anys i l’Antoni Sala, per exemple, va néixer aquell mateix any; en
Pere Blasco Echagüe tenia vint-i-sis
anys, però no va venir a la nostra
ciutat fins acabada la Guerra Incivil.
Pensem que seria molt interessant
i lloable, organitzar una mostra en
homenatge als iniciadors d’aquesta tradicional Exposició d’Artistes
Manresans.
Josep Ma. Massegú i Bruguera

