A la portada:
Mare de Déu de la Mercè (entre 1730-1755).
Oli sobre tela. 112 x 79 cm.

Museu Comarcal de Manresa
Via de Sant Ignasi, 36-40
Més informació: 93 874 11 55 / museu@ajmanresa.cat
Horaris: de dimarts a divendres de 10 a 14 h. Dissabtes
de 10 a 14 h. i de 17 a 20 h. Diumenges i festius
de 10 a 14 h. Dilluns no festius tancat.
Visites en grup cal concertació prèvia.

El Museu Comarcal de Manresa es consolida
en el seu objectiu de ser un referent de l’art
barroc català gràcies al valuós dipòsit de
pintures d’Antoni Viladomat que ha realitzat
el Museu Nacional d’Art de Catalunya. Aquest
fet materialitza la col·laboració institucional
entre museus, i va més enllà d’un acte puntual.
Es tracta d’una cooperació mútua que esdevé
el punt de partida per realitzar futures
activitats conjuntes de difusió patrimonial.

Antoni Viladomat i Manalt
(Barcelona, 1678-1755)

FORMEN PART DE:

El Salvador (entre 1700-1755)
Oli sobre tela. 84 x 64 cm

Antoni Viladomat i Manalt
(Barcelona, 1678-1755)

El contacte amb la cort de l’arxiduc Carles d’Àustria
establerta a Barcelona, la mort en el setge de la ciutat
d’alguns dels pintors més reconeguts d’aquell moment
i les dificultats econòmiques posteriors a la Guerra
de Successió, foren fets determinants per a l’aparició
d’un pintor que es va convertir en el més important
d’aquella època.
Viladomat ha estat, des de sempre, un artista
reconegut. En vida, perquè va tenir una variada
clientela que li encarregava obres (religiosos, gremis,
burgesia, noblesa, ciutadans, pagesia, etc.), perquè
va pintar quasi tot tipus de temàtica (composicions
religioses, retrats, natures mortes, o escenes de gènere),
per l’abast territorial de la seva obra arreu del Principat
de Catalunya, i per la seva gran producció (només
en obres conservades té un catàleg de més de trescentes obres). Els intel·lectuals de la Renaixença el
van assenyalar com l’artista que va conduir la pintura
catalana cap a la modernitat: perquè inicia el camí cap a
una nova concepció de l’art, basada en la liberalització
de l’ofici i la pràctica acadèmica, fet que s’exemplifica
amb les seves lluites contra el col·legi de pintors per
poder exercir lliurement; i avançant-se a les propostes
il·lustrades sobre el profit de l’art per als oficis, exerceix
la pedagogia de l’art del dibuix dins el seu taller, que va
esdevenir una petita acadèmia.
L’art de Viladomat es fonamenta en un profund
coneixement de la tradició artística anterior, i en
l’aprofitament de les lliçons impartides pels artistes
presents a la cort de l’arxiduc. A partir d’aquí, el pintor
realitza una nova proposta estètica que és acceptada per
una societat que, després del sotrac de la guerra, aviat es
recupera i es vol reivindicar a través del seu dinamisme
econòmic, social i cultural.

Les obres exposades al Museu
La tria d’obres de Viladomat que es dipositen al
Museu Comarcal de Manresa són de petit o mitjà
format, i n’hi trobem de tot tipus de temàtica. La

Mare de Déu de la Mercè i la Verge Nena amb sant
Joaquim i santa Anna són representacions religioses
que podrien haver format part d’alguna església,
o potser eren versions de quadres que estaven en
temples. El Salvador, la Dolorosa i la Trinitat són
quadres amb funció devocional d’ús particular.
L’Aparició de Crist a sant Ignasi a Roma, és un sant
molt lligat a la història de la ciutat de Manresa, i del
qual en conservem l’esbós i el quadre final. També
hi trobarem un dels cinc retrats que ens han arribat:
Retrat d’un cavaller santjoanista. I, finalment, el
conjunt excepcional de quatre al·legories de les
estacions, on cadascun dels quadres s’inspira en
una tradició plàstica diferent: la Primavera amb
la pintura galant francesa, l’Estiu amb la pintura
veneciana, la Tardor té un aire flamenc de festa
camperola i a l’Hivern hi ha interiors de cases com es
feien a l’Europa central.

La primavera (entre 1730-1755).
Oli sobre tela. 105 x 184,5 cm.
Aparició de Crist a Sant Ignasi
(entre 1700-1755).
Oli sobre tela. 88,5 x 130 cm.

