Article d’opinió
Tema: La Setmana Santa al segle XXI
Tot seguit teniu dos textos per tal que us permetin situar-vos dins del
context.
Podeu escriure l’article d’opinió al full següent. Mínim 200 paraules.

Menys dies de vacances, més a prop i més barates.
Les vacances de Setmana Santa d'aquest any no s'escapen de la tendència
general de contenció en el consum i s'espera que siguin una mica més
modestes que en l'exercici anterior.
Sobretot es contracten viatges de curta i mitjana distància, amb estades breus i
sortides cap a les capitals d'Europa i cap a Nova York.

La Setmana Santa a Reus
La Setmana Santa és un cicle festiu que commemora la passió i mort de
Jesucrist i culmina en el Diumenge i Dilluns de Pasqua.
La Setmana Santa a Reus, avui, és la suma d’elements ben diversos que
expliquen la seva riquesa. Processons, actes litúrgics i costums exterioritzen la
religiositat que durant segles va caracteritzar majoritàriament els reusencs i que
una part continua vivint en l’actualitat. Però, a més, la Setmana Santa ha
generat un patrimoni material format, sobretot, per passos de professó i un
patrimoni immaterial que aplega costums i actes. Tot plegat no seria possible
sense el teixit associatiu en què les persones s’apleguen per tal de definir i
organitzar els actes.
Dit d’una altra manera, si preguntéssiu els motius de les persones que se
senten partícips de la Setmana Santa reusenca, veuríeu que són força
diversos. Uns us parlarien de religió i creences: les Tres Gràcies, la processó
del Silenci, una imatge... Altres, del costum d’anar a beneir la palma o d’anar a
la processó amb un pom de flors en memòria d’algun avantpassat. Uns tercers,
de la voluntat de participar activament en una confraria per tal de contribuir al
seu funcionament. Uns quarts, d’aquell acte al qual assisteixen perquè el
consideren un component més de la seva vida com a reusencs.

