El Correaigua de Manresa
Carles Jódar i Jerez
El Correaigua és l'activitat amb la qual es dona inici a la Festa Major
de Manresa. El Correaigua sempre se celebra el penúltim dissabte del
mes d’agost. S'estructura a través d'un recorregut per places i carrers
del barri vell de Manresa, on l'element principal i imprescindible és
l'aigua. Amb els anys s'han anat introduint altres elements i
substàncies, aromes i colors, mànegues pròpies i la grata
col·laboració dels ADF's i dels veïns del barri que llencen aigua dels
dels balcons a tots els participants, aconseguint entre tots que
tothom gaudeixi de la festa.
Per fer el Correaigua s'elabora un pressupost de les despeses que
poden ocasionar la seva organització: compra bàsicament de material
com per exemple: la farina (apta per a cel·líacs), la terra, els ous, els
olorants i colorants, la contractació de l'escuma, etc.
Quant a l'equip organitzador, hi ha bàsicament la participació de
nombroses persones, entre 30 ó 40 col·laboradors, que fan realitat
les il·lusions de petits, grans, i en definitiva de tots els Manresans.
El Correaigua se celebra a la ciutat de Manresa des de l’any 1989. Pot
semblar curiós, però l’origen del Correaigua de Manresa cal cercar-lo
en el Correfoc de la ciutat que se celebra des de l’any 1982. En les
primeres edicions del Correfoc molts veïns llençaven aigua des dels
balcons mentre passava la cercavila de foc, això va provocava que la
pirotècnia es mullés i també provocava un altre gran perill. El cartró
dels petards i l’aigua feien una pasta que relliscava molt i feia que
molta gent caigués durant el recorregut.
Alguns membres de Xàldiga, entitat que organitza el Correfoc i el
Correaigua, van pensar -després de demanar als veïns que no tiressin
aigua durant el Correfoc- que es podria fer una festa similar a la del
Correfoc, però amb el líquid element. El Correaigua ha arrelat tant a
la ciutat que actualment s’assegura que la Festa Major de Manresa
passa entre el Correaigua i el Correfoc que són els actes que obren i
tanquen la festa grossa de la ciutat.
El Correaigua s’ha celebrat ininterrompudament des de l’any 1989,
tot i que alguns anys ha variat ostensiblement la seva estructura
coincidint amb anys d’incendis o de sequera, ja que s’ha reduït
ostensiblement el número de litres d’aigua que s’utilitzen –uns
15.000 aproximadament- com a mesura cautelar i de conscienciació
entre la població.
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