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Les Tres Gràcies ja és festa patrimonial d'interès nacional

També ha rebut aquesta distinció el Cós de Sant Antoni, de Vila-seca

El Govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts la declaració de les Tres
Gràcies com a Festa Patrimonial d'Interès Nacional de Catalunya, després d'un
procés de mesos per validar la candidatura. Aquest és l'últim pas de l'acte més
tradicional de la Setmana Santa per obtenir el distintiu de protecció institucional més

important a nivell català, després que el passat agost el Consell de Cultura Popular i
Tradicional donés el seu vistiplau, tal i com va avançar Reusdigital.cat. El Govern
també ha declarat d'interès nacional les curses de cavall o el Cós de Vila-seca,
documentat des de finals del segle XIX.

Les Tres Gràcies es converteixen en la segona festa popular

que es converteix d'interès nacional a la ciutat, després de la

Festa Major de Sant Pere, declarada el passat mes de maig.

D'acord amb el decret que regula el patrimoni festiu de

Catalunya, es considera festa 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".

A la declaració s'inclouen tots els actes que se celebren el

Divendres Sant al migdia. 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 anomenada '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 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 vegada el portador de la imatge

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

El clavari de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist, Josep Altés,

ha declarat sentit-se "molt satisfet i orgullós" per aquest reconeixement, després d'un procés que

s'ha allargat més del previst. "A nivell de promoció de la ciutat, és molt important", ha destacat

Altés. Els components de la congregació tenen previst de celebrar públicament el distintiu de les

Tres Gràcies, tot i que encara no saben com.

D'altra banda, el Govern també ha declarat com a Festa Patrimonial d'Interès Nacional de

Catalunya les curses de cavall o el Cós de Vila-seca, documentat des de finals del segle XIX, a

través d'un pregó de l'any 1876. Les curses es realitzen en el marc de la Festa Major de

Vila-seca, que se celebra el 17 de gener, dia de Sant Antoni Abat, copatró de la ciutat, juntament

amb Sant Esteve. Les curses es duen a terme el diumenge més proper al 17 de gener i,

Reus Digital - Les Tres Gràcies ja és festa patrimonial d'interès nacional http://www.reusdigital.cat/index.php?command=show_news&news_id...

1 de 2 30/10/2011 18:07



actualment, s'han professionalitzat, amb diverses modalitats de galop i trotadors.
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