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Les Tres Gràcies, a prop de ser nova Festa Patrimonial d'Interès
Nacional de Catalunya

S'inclouen en la declaració, tots els actes que se celebren el Divendres Sant al migdia

Les Tres Gràcies es troben a prop de ser declarades per la Generalitat, Festa
Patrimonial d'Interès Nacional de Catalunya. Segons ha pogut saber Reusdigital.cat,
l'acte més tradicional de la Setmana Santa reusenca ha passat el tràmit més
important per assolir aquesta declaració, l'aprovació per part del Consell de Cultura

Popular i Tradicional, una mena de comitè científic del Govern. Ara, la Congregació de
la Sang ha de continuar amb els tràmits purament administratius, que es podrien
allargar diversos mesos, a causa de l'existència d'eleccions el proper mes d'octubre.

En qualsevol cas, fonts properes a Cultura de la Generalitat han

explicat a Reusdigital.cat que és molt difícil que la declaració es

tiri enrere després de passar la primera fase del procés, ja que

no contradiu cap normativa vigent. L'estatus de festa patrimonial

no tan sols es donarà a l'acte propiament dit, de les Tres

Gràcies, sinó també a tots els actes del Divendres Sant al

migdia, com són la processó de l'Agonia, la funció de les Set

Paraules i el retorn del Sant Crist cap a la l'església de la Sang.

En cas que les Tres Gràcies aconsegueixi aquesta declaració,

seria la segona festa reusenca en obtenir-la, després de la Festa Major de Sant Pere, i suposaria

donar-li el grau màxim de protecció institucional. D'acord amb el decret que regula el patrimoni

festiu de Catalunya, es considera Festa Patrimonial d'Interès Nacional "la celebració d'origen

remot, estructurada a partir de seqüències rituals basades en costums i manifestacions

simbòliques de caràcter identitari, que té una projecció nacional".

Segons s'explica a festesreus.cat, en acabar la funció de les Set Paraules, cap a dos quarts de 3

de la tarda, s'inicia la professó popularment anomenda 'de les Tres Gràcies', per tornar el Sant

Crist a la seva església. Quan la imatge arriba davant del temple, portada pel clavari de la Sang i

amb un silenci absolut, és girada cap a tots els cantons de la plaça per ser observada des de tots

els angles. Posteriorment, el silenci és trencat per un crit de 'Visca Crist Rei', que dóna per

acabat l'acte.

Abans, però, en el moment de girar la imatge, els presents a la plaça de la Sang li demanen al

crist les les Tres Gràcies, una mena de peticions de caràcter personal. Des d'un punt de vista

històric, aquest acte és "relativament recent en la seva forma actual", tal i com s'explica a

festesreus.cat, tot i que sembla que fou el 1907 quan per primer cop el portador de la imatge la

va girar cap al poble perquè aquest pogués demanar les Tres Gràcies.
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