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Antoni Pont demana que les Tres Gràcies sigui declarada festa d'interès
nacional

El president d'honor de Borges pronuncia el pregó que inicia la Setmana Santa

El president d'honor del Grup Borges, Antoni Pont i Amenós, ha fet una crida perquè
les Tres Gràcies de Reus sigui declarada festa d'interès nacional. Pont ha pronunciat,
la nit de divendres, el pregó de la Setmana Santa fent un recorregut virtual per
Jerusalem i Terra Santa.

Amb paraules dedicades a l'esperit emprenedor de la ciutat i

amb un record especial per a la Reial Congregació de la Sang,

Pont ha subratllat els valors de la família i la societat, tot

emmarcant-ho en un missatge què ha volgut transmetre pau

per superar els conflictes bèl�lics, mentre ha animat a superar la

crisi econòmica.

L'Auditori Higini Anglès del Palau Bofarull s'ha omplert a vessar

en un acte multitudinari on el missatge transmès per Pont ha

satisfet de tal manera el públic que en acabar el seu parlament,

ha estat premiat amb una llarga ovació.

Pont ha començat el pregó recordant els actes més tradicionals

de la Setmana Santa reusenca, però també s'ha referit a un

llibre del reusenc Pere Martorell Jareño on es repassen tots els

pregons de la Setmana Santa de la ciutat.

En l'era de la informàtica i internet, Pont ha proposat un

recorregut virtual per Terra Santa i especialment per Jerusalem,

punt de trobada de les tres grans religions monoteistes: "En cap

lloc del planeta no s'ha resat més" com en Terra Santa, ha

recordat. De Jerusalem, ha aportat una frase del vescomte de

Chateaubriand: "Sembla que tot ha de ser extraordinari en

aquesta ciutat extraordinària".

Pont s'ha referit també a Reus, una ciutat en la que en paraules

de l'alcalde, Lluís Miquel Pérez, Pont hi ha aportat molt. "Reus,

ciutat inquieta i vital", on al segle XVI es va crear la Reial

Congregació de la Sang i que va ser pionera en celebracions de

la Setmana Santa abans que ho fessin Castella o Andalusia.

El pregó de Pont, que enceta oficialment la setmana de passió

reusenca, ha comptat també amb les aportacions de l'alcalde, el

prior, Creu Saiz; el clavari de la Sang, Joan Marsal, i el

vice-president de la Diputació, Miquel Angel López Mallol.

L'anècdota de la jornada s'ha viscut gairebé al final, quan un dels dos armats que custodiaven la

taula presidencial s'ha desmaiat. Ha estat atès per l'ex clavari de la Sang, metge de professió, a

més dels presents. Enmig de la preocupació general pel seu estat de salut, l'armat ha lamentat el

fet dient als qui l'ajudaven: "He interromput l'acte". Sortosament, el desmai no ha passat d'un

ensurt.
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