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Tot un orgull ser Festa Patrimonial d'Interès Nacional

Les Tres Gràcies captiven, un any més, els devots reusencs. Aquest vespre, com a
nucli central dels actes, se celebrarà la processó del Sant Enterrament.

Entre altres actes de Setmana Santa, aquest Divendres Sant ha tingut lloc la processó
de retorn del Sant Crist de la Sang, des de la Prioral de Sant Pere, on s'ha celebrat la
tradicional Funció de l'Agonia, més coneguda per 'les Set Paraules', malgrat el

plovisqueig constant. Al vespre, tindrà lloc la processó del Sant Enterrament,
organitzada per la Reial Congregació de NSJ de la Puríssima Sang, realitzada des de
temps immemorials, amb la participació de disset congregacions, confraries i
germandats de la Setmana Santa de Reus.

Al migdia, després del trasllat en processó del Sant Crist de la Sang a la

Prioral de Sant Pere, on té lloc la Funció de l'Agonia (les darreres set

paraules de Crist, enguany predicades per mossèn Jordi Vilà, rector de Sant

Esteve de Vila-seca i delegat d'Apostolat Seglar de l'Arxidiocèsi de Tarragona)

es va celebrar, un any més, l'acte de les Tres Gràcies. Aquest tradicional

moment constitueix una de les celebracions més importants de la Setmana

Santa reusenca, i no només pel seu caràcter religiós sinó també tradicional.

En acabar la Funció de l'Agonia, el Sant Crist de la Sang torna al seu temple

titular des del segle XVI. L'arribada de la imatge és un moment emotiu i

solemne. Quan els armats entren a la plaça de la Sang, es produeix un

silenci, que és trencat pel so de les seves llances picant amb força a terra i

fent el tradicional pas de la cadena.

El capità manaies pica tres cops amb la llança a la porta de

l'església i s'obren les portes. Quan el Sant Crist entra a la plaça

els armats deixen de picar, després de sentir les ordres de la

corneta i l'escolania i capella del Sant Crist entonen el 'Vexilla

Regis', cant religiós d'origen medieval que només és interpretat

en presència del Crist de la Sang, a la ciutat de Reus i al Vaticà.

A l'entrada de l'església, el Sant Crist es gira cara als tres

vessants de la plaça, i coincidint amb aquest moment, els

devots li fan tres peticions que són les "Tres Gràcies". Quan

acaba de girar-se per últim cop i procedeix a entrar, una

persona entre els assistents crida 'Visca Crist Rei' i els assistents responen amb un 'Visca'. Tot

seguit es canta el Credo litúrgic.

Sembla ser que aquest acte té el seu origen el Divendres Sant de 1907, quan el Clavari Josep

Colom Marca va aturar-se i va anar girant el Sant Crist perquè els reusencs concentrats a la

plaça el poguessin veure. L'any passat, les Tres Gràcies reusenques reberen el reconeixement

per part del Govern de la Generalitat, de Festa Patrimonial d'Interès Nacional. Més de cent anys

de tradició viscuda i reconeguda.
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