FESTA MAJOR DE SANT PERE
Reus, del 24 al 29 de juny de 2020
I MALGRAT TOT, ÉS FESTA MAJOR!
Ens espera una festa major atípica, estranya, la menys espectacular de les que segurament hem viscut, sense
aglomeracions de gent esperant el seguici als carrers i amb el Mercadal sense el caliu que fa de la Tronada una densa
explosió de joia compartida. Però serà festa major, una ocasió magnífica per retrobar-nos altre cop malgrat les
distàncies físiques en allò que és també essencial i ens defineix com a ciutadans i ciutadanes del món, amb nom propi i
una manera de fer encarada a la Mediterrània. El que ens agermana en el present i al llarg de la història, generació rere
generació, seguint el fil de les entitats, les associacions i les persones que han contribuït a donar a la festa el lluïment
que la distingeix. El valor intangible que ens la fa nostra i avui ens esperona a viure-la tan intensament com puguem
amb la certesa que l’any vinent serà millor.
Serà també una festa major emocionada, des del record als que ja no hi són i des de l’agraïment als que han fet
possible que els pitjors moments de l’emergència sanitària per la Covid-19 que hem viscut quedin enrere. Serà una
festa major coratjosa per encarar junts el futur i que ningú en quedi exclòs, per agafar forces i fer pinya per tirar
endavant. Una festa major compartida i solidària. El millor regal que ens podem fer els uns als altres, reusenques i
reusencs, recuperant i vivint l’essència d’una festa que és ben nostra i que enguany, potser d’una altra manera,
tornarem a fer gran.
Bona festa major!
Carles Pellicer Punyed
Alcalde de Reus
“Que malentenguin doncs com vulguin,
però no convé que et figuris
que els quarantes vam oblidar
de ser feliços per instants,
com ho som ara, i com ho hem d’ésser
(no cal que toquis fusta) sempre.”
Feliços com ho hem d’ésser sempre, deia Gabriel Ferrater en el seu “Poema inacabat”. Malgrat tot, a canvi de tot,
precisament per tot plegat haurem de ser feliços sempre. Intentar-ho, si més no.
Ens ha tocat de viure un moment que sembla més propi d’un relat de ficció, per força inventat i que és no obstant igual
de cruel com de cert. Hem estat víctimes d’un virus que ens ha confinat a casa, que ens ha arrencat moltes vides —
algunes més llunyanes però d’altres de ben properes— i convertit la quotidianitat en un episodi que comparteix a parts
iguals incertesa i reglamentació extrema.
Som aquí. Petits i grans (recordem-ho) hi som recelosos, prudents, afeblits i privats de tant, però alhora també
esperançats, plens d’il·lusions i assedegats de vida. Encara que sigui adolorits —el procés de dol haurà de durar— ens
mereixem el somriure i el goig de la Festa Major.
Serà un Sant Pere diferent, matisat, repensat, i tots aquests mots que ja ens hem acostumat a repetir un rere l’altre per
obviar que parlen d’abraçades que hauran d’esperar i un gaudi col·lectiu que serà per força a petita escala. Dèiem de
tornar a les revetlles de terrat (bo i sabent que els terrats —com els carrers— sovint són menys a l’abast de tothom del
que sembla) perquè en el fons volem dir tornar a la festa compartida amb la família petita o la família triada que
conformen els amics i les amigues, perquè volem dir la força d’alguns elements que subratllen la memòria i
exemplifiquen el que som, el que volem ser.
I sí, serà un Sant Pere sense Tronada i sense seguici. I tanmateix fem que no sigui una renúncia sinó el mèrit de sabernos responsables, de saber esperar el moment adequat per assaltar, de nou, la ciutat amb les danses, els esclats i tota
la música. Mentrestant, “que malentenguin doncs com vulguin”, no ens oblidem de ser feliços, tampoc ara.
Bona Festa Major!
Daniel Recasens Salvador
Regidor d'Educació, Cultura i Política Lingüística

ANIVERSARIS
Enguany es commemoren els 400 anys de la primera notícia de gegants a Reus, que data del 20 de gener de 1620,
trobada en un memorial conservat a l’Arxiu Municipal, on es descriu la festivitat de Sant Sebastià d’aquell mateix any.

LA FESTA MAJOR RECONVERTIDA
L’Ajuntament de Reus ha treballat paral·lelament amb diversos col·lectius i entitats per a la celebració de la Festa Major
de Sant Pere 2020, reconvertida per preservar la salut i la seguretat de la ciutadania. Ha calgut adaptar la festa a les
circumstàncies actuals i perfilar, per tant, un programa que mantingui l’essència d’aquelles activitats més solemnes i
que formen part de la celebració.

CONVIT AL GUARNIMENT DE LA FESTA
Us convidem a guarnir amb banderes, domassos i altres elements els vostres balcons per viure des dels vostres espais
la festa major d’enguany.

LES XARXES, DE FESTA!

Enginy, música i sàtira al peu del Canó...
El Canó de les Festes us convida a crear les vostres pròpies canonades i a compartir-les. Graveu-vos, en format
horitzontal, cantant-les i feu-nos-les arribar a través de WeTransfer a suport.festes@reuscultura.cat. El recull de les
canonades rebudes fins al 20 de juny es podrà veure, per les xarxes socials de Reus Cultura, el dijous 25 a partir de les
19.00 h.
Aquest Sant Pere, la Cercavila del Masclet, des de casa!
El Col·lectiu El Masclet us proposa una Cercavila del Masclet des de casa! Enregistreu-vos ballant o com vulgueu,
sempre en vertical, i feu arribar el vídeo a l’Instagram @elmascletdereus abans del dia 22. L’entitat sortejarà 10 botes
entre les propostes participants. El vídeo final es podrà visualitzar el dia 24 a les xarxes socials de l’entitat.
Música als Balcons
El 6 de juny, les xarxes socials de Reus Cultura publicaven un recull de partitures i veu per interpretar «El ball de la
Cadeneta» dels nanos amb l’instrument que desitgeu. Us proposem un concert conjunt a l’aire lliure, el dissabte 27 a
les 12.00 h del migdia, des de finestres, balcons i altres espais oberts per omplir de música la ciutat!
Revetlles amb LANOVA
LANOVA Ràdio de Reus recopilarà les cançons que es proposin per a les revetlles de Sant Joan i Sant Pere -a través del
correu santpere2020@lanovaradio.cat- en una llista d’Spotify publicada a www.lanovaradio.cat, perquè puguis gaudirne quan vulguis durant aquesta festa major.
«I quan arriba la festa major...»
La música ens alegra i fa que gaudim plegats de les festes. Us proposem que toqueu o canteu la «Cúmbia de la Festa
Major», la cançó de Canya d’Or que des de fa uns anys omple els dies de Sant Pere. Envieu-nos el vostre vídeo, en
format horitzontal, a través de WeTransfer a suport.festes@reuscultura.cat fins al diumenge 21 de juny, i el dia de Sant
Pere podrem gaudir plegats del muntatge realitzat amb totes les vostres aportacions.

DISSABTE 20

8.00 h, al WEB DEL MUSEU DE REUS, estrena de la guia virtual de l’exposició «Ara toca festa», un recorregut interactiu
per descobrir la mostra permanent sobre les festes majors reusenques, que es pot visitar al Museu d’Art i Història, a la
plaça de la Llibertat.

DIMARTS 23

EL FOC DE SANT JOAN
18.00 h, al CAMPANAR, al punt més alt del pinacle major, hissada de la bandera de Reus.
22.30 h, al CAMPANAR, Il·luminem la festa major!, espectacle de llum i so. Cadascun dels dies de la festa major, a les 22.30
h, el campanar canviarà d’aspecte amb una il·luminació especial al ritme de les músiques dels diversos elements i balls del
seguici festiu.
Seguidament, des de dalt del CAMPANAR, concert de gralles amb Ganxets, grallers del Baix Camp. El so de les gralles i
timbals ens anuncien la festa, tal com feien els ministrers tocant en balcons o campanars per amenitzar actes.
23.45 h, a les CASES, BALCONS i TERRATS, celebració de la revetlla de Sant Joan amb les típiques coques de fruita, pinyons... i
amb una selecció musical festiva a càrrec dels punxadiscos 33 Revolucions & Percepcions de LANOVA Ràdio de Reus, que
inclourà algunes de les peticions que es facin arribar a santpere2020@lanovaradio.cat. Segueix la revetlla participativa a
www.lanovaradio.cat/directe i no deixis de ballar!

DIMECRES 24

EL PREGÓ
19.30 h, al CANAL REUS TV i a les XARXES SOCIALS de Reus Cultura, concert dels Ministrers de Reus, des de la Galeria de
Fills Il·lustres i com a preàmbul del pregó.
20.00 h, al CANAL REUS TV i a les XARXES SOCIALS de Reus Cultura, Pregó de la Festa Major, a càrrec de la periodista Coia
Ballesté Brumós, des del Saló de Plens de l’Ajuntament. En finalitzar, lliurament del Tro de Festa 2020. Tot seguit, emissió de la
TRONADA de l’any passat.
En finalitzar, a les XARXES SOCIALS de Reus Cultura, presentació de la postal de la Festa Major, número 44, protagonitzada
en aquesta ocasió pel castell de focs al Mercadal.
Seguidament, des del campanar, Toc General de Festa que anuncia l’inici de la Festa Major.
21.30 h, al CANAL REUS TV i a les XARXES SOCIALS de Reus Cultura i de l’Orfeó Reusenc, tradicional concert de Festa
Major de l’Orfeó Reusenc, que ens oferirà un repertori de diferents estils i autors amb el Cor Jove i la massa coral de
l’Orfeó Reusenc, dirigits per Albert Galcerà.
21.45 h, a les XARXES SOCIALS del Col·lectiu El Masclet, Cercavila del Masclet des de casa. Emissió del vídeo amb les
aportacions rebudes.
22.30 h, al CAMPANAR, Il·luminem la festa major!, espectacle de llum i so.

DIJOUS 25
18.00 h, al CANAL REUS TV i a les XARXES SOCIALS de Reus Cultura, espectacle de titelles amb La sirena hidràulica, de
la Companyia Matito. La Greta va cada dia a cosir a la platja. Té una cistella plena de trastos, però n’acaricia un amb
especial il·lusió: té forma de sirena i li recorda l’estiu que va conèixer el Matito.
19.00 h, a les XARXES SOCIALS de Reus Cultura, el Canó de les Festes. Mostra de les canonades rebudes per la ciutadania,
amb versos, música i sàtira.
22.30 h, al CAMPANAR, Il·luminem la festa major!, espectacle de llum i so.

DIVENDRES 26

ELS CÓSSOS

18.00 h, al CANAL REUS TV i a les XARXES SOCIALS de Reus Cultura, espectacle infantil amb 25 anys de Picarols, a
càrrec de la companyia homònima. El grup celebra l’aniversari amb un recull de les cançons més emblemàtiques que
l’ha acompanyat durant tot aquest temps.
19.00 h, a les XARXES SOCIALS de Reus Cultura, els Cóssos, novè torneig de jocs tradicionals, entre equips dels elements
festius de la ciutat.
22.30 h, des del CAMPANAR, Il·luminem la festa major!, espectacle de llum i so.

DISSABTE 27

12.00 h, a les XARXES SOCIALS de Reus Cultura, Música als Balcons. Interpretació conjunta del «Ballet de la Cadena» dels nanos de
Reus des de balcons, terrats o altres espais per tal d’omplir de música la ciutat.
17.00 h, a les XARXES SOCIALS de Reus Cultura, taller de gastronomia Aprèn a fer bou i arròs, el plat tradicional de la Festa Major de
Sant Pere, tal com recullen diversos folkloristes amb la frase “A Reus per Sant Pere, bou i arròs”. Mariona Quadrada ens ensenya una
senzilla recepta tradicional, que podeu fer a casa, dins el cicle GastroCultura.
18.00 h, al CANAL REUS TV i a les XARXES SOCIALS de Reus Cultura, espectacle infantil amb Mare Terra, a càrrec de la Companyia del
Príncep Totilau. Un espectacle d’actors i titelles per a infants sobre l’aparició de la vida a la Terra.
18.30 h, al balcó de la CASA RULL, penjada de la bandera de l’arc de Sant Martí amb motiu del Dia per l’Alliberament
de Lesbianes, Gais, Homes i Dones Transsexuals i Bisexuals.
20.00 h, al CARRER DE MARTÍ NAPOLITÀ 7, tradicional bou i arròs a casa. Podeu passar a buscar el vostre bou i arròs
per menjar-vos-el a casa vostra. Venda de tiquets anticipats a la Taverna Despertaferro, Colmado Baró, Cristalleria
Marsal i Llibreria Gaudí, i per Internet a http://ves.cat/eusx. Organitza: el Bou de Reus i Casal Despertaferro. Col·labora:
Arròs Montsià, Casa Borrull, Cal Pere Fruites i Verdures i Forn Cabré.
22.30 h, des del CAMPANAR, Il·luminem la festa major!, espectacle de llum i so.

DIUMENGE 28

LA VIGÍLIA / LES COMPLETES
9.00 h, des del CAMPANAR, Toc de Festa.
12.00 h, des del CAMPANAR, Toc de Festa, que ens anuncia la vigília de la festivitat.
13.00 h, al CANAL REUS TV i a les XARXES SOCIALS de Reus Cultura, concert vermut amb la Banda de la Festa Major. Versions
de les peces musicals del seguici portades a l’escenari amb una orquestra de músics locals i una posada en escena
original i despreocupada.
17.00 h, des del CAMPANAR, Toc de Festa.
18.00 h, des de les XARXES SOCIALS de la Coordinadora de Danses Tradicionals, parlaments del Ball de Gitanes i el
Ball de Pastorets.
21.00 h, des del CAMPANAR, Toc General de Festa.
21.10 h, al peu del CAMPANAR, encesa de la Teiera, antic costum que ha perdurat fins a l’actualitat en record del foc de
les teieres en dies de festa.
21.15 h, al CANAL REUS TV i a les XARXES SOCIALS de Reus Cultura, SOLEMNE OFICI DE COMPLETES, des de la PRIORAL DE
SANT PERE. Enguany presidit per Mn. Víctor Mosquera Ramos, vicari de la prioral i la Puríssima Sang, i rector de la parròquia
de l’Assumpció d’Alcover, amb l’antiga capa pluvial, peça reservada per a aquest acte, confeccionada i regalada a la prioral
durant la primera meitat del s. XX per Marià Fortuny Madrazo, fill de l’il·lustre pintor reusenc Marià Fortuny. Obertura de
l’arca de l’altar major, on es guarda durant tot l’any el bust reliquiari de la imatge de Sant Pere, amb tres panys. Les
claus que obren l’urna són custodiades pel prior, l’alcalde i un dels preveres de l’Arxiprestat, tot i que antigament era
guardada pel síndic de la Comunitat de Preveres. Durant la celebració es podran escoltar els goigs i l’himne de Sant
Pere, amb l’acompanyament musical de l’orgue de la prioral. Tot seguit, Toc General de Festa.
Seguidament, al CANAL REUS TV, reemissió de la tornada del seguici, pilar caminant, ballades dels gegants, la TRONADA i
castell de focs.
22.30 h, des del CAMPANAR, Il·luminem la festa major!, espectacle de llum i so.
22.45 h a les CASES, BALCONS i TERRATS, celebració de la revetlla de festa major al ritme de la música festiva i ballable, per a
tots els gustos, que punxaran 33 Revolucions & Percepcions de LANOVA Ràdio de Reus. Una selecció que inclourà algunes de
les peticions que es facin al correu santpere2020@lanovaradio.cat. Entra a www.lanovaradio.cat/directe i deixa’t endur!

DILLUNS 29

SANT PERE
8.00 h, al CAMPANAR, tradicionals matinades, a càrrec del grup de grallers Xalocs.
9.00 h, des de l’AJUNTAMENT, 29 avisos pirotècnics, per despertar Reus.
9.00 h, des del CAMPANAR, Toc de Festa.
De 9.30 a 14.00 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, veneració, devoció i pregària del bust reliquiari de Sant Pere, llevat
de les hores de culte.
10.00 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, celebració de la missa.
10.30 h, a les XARXES SOCIALS de Reus Cultura, estrena del muntatge de la «Cúmbia de la Festa Major», realitzat a partir de totes
les aportacions rebudes.
11.00 h, al CANAL REUS TV, reemissió de la TRONADA i de l’actuació de lluïment dels grups festius de la ciutat, amb
imatges de l’any passat.
12.30 h, a la PRIORAL DE SANT PERE, celebració de la missa.
18.15 h, des del CAMPANAR, Toc de Festa.
18.30 h, al CANAL REUS TV i a les XARXES SOCIALS de Reus Cultura, solemne ofici concelebrat, des de la PRIORAL DE SANT
PERE, presidit per l’arquebisbe, Mons. Joan Planellas i Barnussell. Seguidament, PROFESSÓ SOLEMNE amb la imatge
de Sant Pere, que recorrerà la nau central amb l’acompanyament musical d’una formació tradicional i l’orgue, que
interpretarà una suite amb les melodies del toc de professó i de diferents elements del seguici festiu; una nova

composició d’Albert Galcerà. Durant la professó, repic de les campanes amb el Toc General de Festa. Quan Sant Pere
arribi a l’altar major, es procedirà a guardar la imatge a l’urna amb les tres claus que custodien l’alcalde, el prior i un
dels preveres, fins a l’any vinent.
Tot seguit, i per concloure l’acte, mostra pirotècnica i interpretació dels goigs de Sant Pere a càrrec de l’Orfeó
Reusenc.
En acabar, al CANAL REUS TV, reemissió del final de festa del 2019.
22.30 h, des del CAMPANAR, Il·luminem la festa major!, espectacle de llum i so.
Seguidament, des de dalt del CAMPANAR, ball de gralles amb Canya d’Or. El so dels instruments tradicionals d’aquest grup
reusenc posaran el ritme i les darreres notes a la Festa Major de Sant Pere 2020.

ALTRES ACTIVITATS
A partir del 20 de juny, venda de tiquets del tradicional bou i arròs a la Taverna Despertaferro, Colmado Baró,
Cristalleria Marsal i Llibreria Gaudí, i per Internet a http://ves.cat/eusx. Podreu passar a buscar aquest plat típic de la
festa major al carrer de Martí Napolità 7 i gaudir-lo a casa vostra.
54è Concurs Fotogràfic Aplec Baix Camp per a fotografies en blanc i negre o color no premiades en altres certàmens,
que tractin un d’aquests dos temes: “Aplec Baix Camp” i “Costums tradicionals dels Països Catalans”. Presentació
d’obres fins al 31 d’octubre de 2020. Hi ha 600 euros en premis i trofeus per a cada un dels temes. Organitza: Colla
Sardanista Rosa de Reus. Podeu consultar les bases a: http://webfacil.tinet.cat/rosareus

EXPOSICIONS
A partir del 20 de juny,
https://www.museudereus.cat
Guia virtual de l’exposició «Ara toca festa»,
Visitable, també, al Museu d’Art i Història, a la plaça de la Llibertat.
Exposició virtual de fotografies relacionades amb la festa major
“Nosaltres som festa“
Mostra d’obres de l’arxiu fotogràfic de la Colla Sardanista Rosa de Reus, que corresponen a les presentades al Concurs
Fotogràfic Aplec Baix Camp, iniciat el 1967. Enllaç: https://issuu.com/csrosadereus/docs/nosaltres_som_festa

El menjar de les festes

BOU I ARRÒS
Recepta per a 4 persones:
Ingredients: 700 g de jarret de bou o de vedella a daus, 2 cebes, 2 pastanagues, 1 tomaca petita, 1 cabeça d’alls, 2
fulles de llorer, 2 culleradetes d’herbes seques: orenga, sajolida, farigola, sàlvia, 1 polsim de canyella, 20 g de farina,
100 cc de vi ranci, oli, sal, pebre, 300 g d’arròs, sal, oli i les mateixes herbes de la carn.
Preparació: Enrossiu la carn amb oli fins que faci crosta. Afegiu-hi una juliana de cebes i pastanagues i deixeu que agafi
color. Poseu-hi la cabeça d’alls, la tomaca ratllada i les herbes. Quan la tomaca estigui integrada al sofregit, tireu-hi la
canyella i la farina i remeneu per repartir-la bé. Immediatament, afegiu-hi el vi ranci i deixeu-li fer un bull. Seguidament,
mig cobriu-ho d’aigua i tapeu la cassola. Feu-ho coure a foc lent fins que la carn sigui tova, unes dues hores, depenent
de la qualitat de la carn. Si, en acabar, hi ha massa suc, poseu el foc ben fort fins que es vegi lluent i acaramel·lat.
Bulliu l’arròs amb aigua i sal. Escorreu-lo, passeu-lo per aigua freda i condimenteu-lo amb oli i herbes. Acompanyeu el
plat amb aquest arròs.
“A Reus per Sant Pere, bou i arròs”
Aquesta és una frase recollida per diversos autors folkloristes, però poc sentida actualment. L’etnògraf Ramon Violant i
Simorra, a Etnografia de Reus i la seva comarca, ens diu literalment: "Al matí es tenia un plat a taula amb avellanes
torrades i coca per convidar els visitants a la casa. El dinar clàssic era el bou i arròs. Això és, arròs a la cassola per primer
plat i bou rostit per entrant." Altres fonts consultades diuen que el bou i arròs era una menja que es repartia de franc a
tots aquells que n’anaven a buscar a la Casa de la Vila.

Des del punt de vista actual i tenint en compte les tradicions gastronòmiques, no només de Reus sinó de les nostres
comarques, el bou rostit era i és un plat de festa major. Molts hem vist com en diades especials apareixia a la taula allò
que anomenem tall rodó rostit a la cassola, amb ceba, alls, en algunes ocasions tomaca, herbes i vi ranci. D’altra banda,
podem dir que les persones més grans encara anomenen bou a la carn, que ara acostuma a ser de vedella. Pel que fa a
l’arròs, és sabut per tothom que sempre ha estat un plat de reunió, un plat per compartir.
La recepta que es proposa és fidel a la tradició quant a ingredients, però en forma d’estofat, és a dir, en lloc del tall
sencer, es talla a daus, ja que és més repartidor. S’hi inclou l’arròs com a acompanyament per obtenir un plat complet.
Que provi el nostre bou i arròs. Bona Festa Major!
Mariona Quadrada

PER BEURE...
El Masclet, la beguda de les festes
La beguda de la Festa Major de Reus, el Masclet: un combinat a parts iguals de Fantasia de fruites i vermut Miró de
Reus, tot i que sempre està obert al toc personal de cadascú. Aquesta beguda s’assaboreix especialment en la Cercavila
del Masclet i en diferents establiments durant tots els dies de la festa.

Actes i acompanyaments musicals tradicionals:
El concert des del campanar, amb Ganxets, grallers del Baix Camp.
El Pregó, amb els Ministrers de Reus.
Les Solemnes Completes i el solemne ofici de Sant Pere, amb l’orgue de la prioral i els cants dels fidels.
Les matinades des del campanar, amb el grup de grallers Xalocs.
La Professó de Sant Pere per l’interior del temple, amb una formació de música tradicional i l’orgue de la prioral.
El ball de gralles des del campanar, amb Canya d’Or.

Telèfons d’interès
Emergències 112
Guàrdia Urbana: 092
Atenció centralitzada: 977 010 010
Última hora Covid-19: reus.cat/coronavirus
Aquest és el programa oficial de la Festa Major de Sant Pere 2020, elaborat i coordinat per l'Institut Municipal Reus
Cultura. L’organització es reserva el dret a modificar aquest programa si per causes de darrera hora ho considerés
convenient, fet que s'anunciaria a les xarxes socials, i en cas que fos possible, als mitjans de comunicació.
Agraïm la col·laboració de totes les persones i entitats que han fet possible la Festa Major de Sant Pere 2020.
Edita: Institut Municipal Reus Cultura
Cartell de la festa: Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Reus
Disseny de programes: OVNI
Fotografies: Niepce / Arxiu IMRC

