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Es fa esperar, però peta fort!
Un Mercadal ple de gom a gom gaudeix dels actes finals de la Festa Major de
Reus d'enguany

L'Àliga, davant del patró Sant Pere | Reus Cultura

Ha costat, però ha arribat. Després de dos anys de restriccions per la pandèmia, Sant Pere s'ha
viscut enguany amb normalitat, a Reus. La Festa Major ha fet sortir el veïnat al carrer per viure
els actes tradicionals i lúdics d'una llarga jornada que s'ha tancat amb la Tronada al
Mercadal, la sisena d'aquest 2022. Això sí, el patró s'ha fet de pregar, perquè l'anada a l'Ofici i la
posterior Professó s'han allargat més del previst. Cap a dos quarts de 10, però, la plaça ha esclatat
d'eufòria i joia.
Sis Tronades sis
Tot plegat, en aquesta tarda de Sant Pere, ha arrencat amb l'anada a l'Ofici de les autoritats,
acompanyades del Seguici. La Missa, a la Prioral, ha donat pas a la sortida de la imatge del
Sant del temple, justament quan l'Àliga ha fet el seu ball solemne curt entre l'admiració dels
presents. Quant a la Professó, aquesta ha fet el recorregut pels carrers del nucli antic i del centre,
amb el Mercadal com a final.

L'anada a l'Ofici de #SANTPERE2022? pic.twitter.com/1QOl4ZEmSk
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Mentre a plaça s'hi ha anat aplegant cada cop més gent, qui més qui menys s'ha fet passar calor
amb el vano dels Guardadors de la Tronada, o amb el diari. Mentre, els elements del Seguici
Festiu han fet les delícies dels petits (i grans) reusencs, així com dels visitants i turistes que s'han
vist sorpresos en trobar-se una festa com la nostra.
Per la llengua
Un cop la imatge s'ha situat a l'entrada de l'Ajuntament de Reus s'ha procedit a encendre
l'última Tronada de Sant Pere 2022. L'honor l'han tingut els representants dels grups festius
de la ciutat i, com en altres anys anteriors, hi ha hagut reivindicació independentista. En
aquesta ocasió, per fer una crida a la preservació de la llengua.

Per endavant, la nit encara tindrà altres moments de celebració. La imatge serà tornada a la
Prioral, hi haurà una última ballada i la carretillada del Ball de Diables. I qui vulgui remenar una
mica, ho podrà fer a la plaça de la Llibertat, al ritme de la Fundación Tony Manero i dels Plombiers.
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