Art i Festa

Els cartells de Les Santes de Mataró
SINOPSI
A Mataró, la Festa Major es celebra en honor de dues joves,
santa Juliana i santa Semproniana, que segons la tradició van
néixer a l’antiga Iluro romana i van ser martiritzades a causa
de la seva fe cristiana. L’arribada, l’any 1772, de les primeres
relíquies de les Santes des de Sant Cugat del Vallès propicià el
seu culte i en despertà el fervor popular.
Arrencava així una festa de nova creació que, amb el pas
del temps i en la seva dualitat religiosa i profana, va esdevenir
la màxima expressió de la identitat mataronina, a més de ser
declarada Festa Patrimonial d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya.
El Museu Arxiu de Santa Maria atresora una gran col·lecció
de cartells anunciadors de la festa de Les Santes, la més completa
que es conserva, amb exemplars únics del tombant del segle xix
al segle xx. Els treballs de documentació entorn de la iconografia, l’autoria i el context històric de cada cartell, han permès
redescobrir un conjunt documental excepcional, que relliga
història, cultura popular, esperit festiu i experiència artística.
Art i Festa. Els cartells de Les Santes de Mataró convida a
explorar l’empremta poderosa dels cartells de la Festa Major
mataronina, els quals, amb el seu llenguatge, la seva plasticitat i
la mirada de cada artista, han esdevingut un element fonamental de la celebració festiva, a més de projectar-la a peu de carrer.
Tot un recorregut per la història i l’art gràfic de la ciutat al llarg
de més de cent anys.

El Museu Arxiu de Santa Maria
Institució que des de 1946 gestiona el ric patrimoni
artístic i documental de la parròquia de Santa Maria de
Mataró, la més antiga del terme, i contribueix a preservar
i estudiar el patrimoni històric de la ciutat. Compta amb
quatre seccions museístiques, distribuïdes per diferents
espais de la basílica, i amb un important arxiu, que conserva documentació des de finals de l’Edat Mitjana fins a
l’actualitat; hi destaquen, a banda dels fons propis de l’església, els fons patrimonials, els fotogràfics, els musicals,
els genealògics i les col·leccions de pergamins i cartells.
En tant que Centre d’Estudis Locals, promou la
investigació i la difusió, organitza conferències i exposicions, publica la revista Fulls del Museu Arxiu de Santa
Maria i els volums de les Sessions d’Estudis Mataronins.
Disposa d’una biblioteca especialitzada i d’una hemeroteca de gran interès. Amb més de 75 anys de trajectòria, ha
esdevingut un centre cultural de primer nivell al servei de
la història local de Mataró i el Maresme.
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