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Un Sant Jordi de color de rosa
mullada
Tot i els moments de pluja intermitent, la diada de Sant Jordi ha tornat als
carrers de Reus amb molta intensitat
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Hem mort el drac. El drac de les restriccions. Una de les festivitats més importants del país, la
diada de Sant Jordi, ha tornat, per fi, a la normalitat. La plaça del Mercadal ja va dormir el
divendres a la nit amb algunes parades instal·lades, com la de la llibreria Gaudí. A partir de les 7
del matí, han començat a arribar alguns cotxes per tal d'instal·lar la resta de les parades. Vora les
8 han caigut les primeres gotes de pluja. Unes gotes que no han impedit que la jornada perdés
res de color. Perquè després de dues diades absents, Sant Jordi ha tornat als carrers.
La plaça del Mercadal ha estat el punt neuràlgic de la festivitat, amb llibreries i floristeries.
Les parades d'entitats, organitzacions i partits polítics també s'han situat en altres punts del
centre de la ciutat, com la plaça del Prim, el raval Santa Anna, el carrer Major, la plaça de Sant
Pere i la plaça del Castell. En total, hi ha hagut 62 parades d'entitats, 11 de floristeries i 10 de
llibreries. Els actes programats han començat a les 10 del matí a la parada de l'Ajuntament, amb
l'obertura de la Marató de Lectura Gabriel Ferrater. També a les 10 s'ha iniciat el Navàs Market a
Cal Navàs.
A partir de les 11 del matí, reusencs, reusenques i turistes han començat a deixar petita la plaça del
Mercadal. Tothom buscava el seu llibre i la seva rosa, que enguany sí, i com ha de ser, han estat
els protagonistes. Tampoc han faltat les instantànies per recordar un dels dies més bonics de
l'any. Infants, famílies i, com sempre, la Casa Navàs vestida de gala, han estat protagonistes
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d'infinitat de fotografies.
Hi havia ganes de tornar. Moltes ganes. Ho ha comentat l'Heura, veïna de la ciutat: ?Això és molt
emocionant; després del temps que feia que no podíem celebrar la diada a plaça, fa molta il·lusió?.
Els més petits de la casa també estaven desitjant tornar-hi. És el cas del Pol. El seu pare Albert
ha explicat que ?és un goig veure monuments de la ciutat així de bonics com la Casa Navàs?.
Un sentiment que no només hem tingut els veïns de Reus. El Ferran i la Iolanda són de Barcelona
i han volgut celebrar Sant Jordi d'una manera diferent: ?Sempre ho fem a Barcelona i aprofitant
que la setmana que ve fem una representació teatral a Reus, vam decidir venir avui?.
Moltíssima gent, i en conseqüència, moltes roses i molts llibres. Hem volgut saber quin llibre era el
que tenien entre cella i cella algunes de les persones que passejaven per les parades. La Iolanda
el tenia clar: ?Estic buscant el de Jordi Cuixart, però encara no l'he trobat?. ?El meu llibre objectiu
és Operación Bikini, de Júlia Barceló, que tracta sobre l'amor al nostre cos?, ha expressat la Ivet.
La Laia també el tenia molt clar des de fa temps: ?50 palos: ? y sigo soñando, de Pau Donés;
tinc moltes ganes de llegir-lo?.
La jornada ha transcorregut amb normalitat fins que prop de quarts d'1 del migdia ha començat a
ploure de manera intermitent. La gent s'ha refugiat en paraigües, porxos i altres, i el plàstic ha hagut
de protegir els llibres. No obstant això, la pluja no s'ha allargat per molts minuts, i el sol ha tornat a
treure el cap a l'hora de dinar.
I cap a les 5 de la tarda ha tornat l'aigua. Per sort, només han estat vint minuts d'aiguats. Els
carrers del centre han pogut gaudir del ball de la geganta Arlet, de la Colla Gegantera dels
Alegre. A un quart de 7, s'ha realitzat al Mercadal una audició ballada de sardanes, a càrrec de la
Cobla Reus. I tot just 10 minuts després, ha tornat la pluja acompanyada d'alguns ruixats. Però ni
l'aigua intermitent ni els ruixats han fet que la gent marxés. Tothom s'ha refugiat on ha pogut, i
quan ha escampat, el Mercadal s'ha tornat a omplir.
Els més venuts
Ha estat una diada que, malgrat la pluja, ha superat les expectatives. Montsant Fonts, de la
llibreria Gaudí, ha explicat que ?la gent no s'ha espantat i ha comprat molts llibres?. Sergi Garcia,
de la llibreria Galatea, també ha comentat que ?ha anat millor del que s'esperava?. També a
l'Abacus Cooperativa i a la llibreria Roslena, on la Berta i la Rosa han valorat positivament la
diada tot i el mal temps. Els llibres més venuts han estat Benvolguda, d'Empar Moliner i La
vall de la llum de Toni Cruanyes. També s'han venut molt bé Com vas perdre el braç,
Balchowsky?, de Toni Orensanz i El italiano, d'Arturo Pérez-Reverte.
La festa no ha parat
A partir de tres de 8, pels carrers del nucli antic s'ha dut a terme una cercavila per part del Drac,
el Drac petit i la Víbria, amb acompanyament de la Cobla Antiga del Camp. Al punt de les vuit,
s'ha il·luminat de blanc la façana del Gaudí Centre i de cara a un quart de nou, els Xiquets de
Reus han realitzat una exhibició castellera. Les activitats amb motiu de Sant Jordi s'allargaran fins
al pròxim dissabte 30 d'abril.
Sant Jordi ha tornat. Una més. I esperem que cada cop en siguin més les festivitats que tornin a
una plena normalitat. El públic ho agraeix i la ciutat se sent viva. El llibre, la rosa i la gent han
vençut avui l'aigua. S'acaba així una jornada que ha aplegat moltes emocions. Després de dos
anys on hi ha hagut poques coses a celebrar, tot es viu ara amb més intensitat. Bentornat, Sant
Jordi, i fins a l'any que ve.
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