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PARLAMENT DE BENVINGUDA A LA MARE DE DÉU DE LA RIERA
Les Borges del Camp, 7 de setembre de 2010

Mare de Déu de la Riera, Alcaldessa d’Honor de les Borges del Camp,
benvinguda a aquest que és el vostre poble i la vostra llar, escollida des
de fa segles, i sobre la qual esteneu la vostra estima i la vostra protecció.
Mare de Déu de la Riera, sóc un humil foraster que em dirigeixo a vós
amb timidesa en nom d’aquest poble que us venera any rere any, i que en
generacions successives ha sabut mantenir aquesta tradició de respecte i
de devoció vers la seva Patrona.
El vostre poble escollit, les Borges del Camp, és un poble ferm, arrelat a
aquesta terra però alhora dinàmic i amb iniciativa, que s’esforça cada dia
per ser un poble millor i per oferir més qualitat de vida a tots els borgencs i
borgenques.
Aquest el vostre poble, Senyora, és un poble amb caràcter, amb identitat,
que sap emmotllar-se als canvis sense renunciar a l’essència del seu ésser
com a poble i, per tot això, percebo que us sentiu molt orgullosa
d’aquesta gent i de regnar majestuosa en els seus cors.
En aquesta plaça es respira tot això a l’ambient. Es respira una complicitat
única i envejable, amb uns forts lligams sentimentals, indestructibles. Ben
al contrari, a cada any que passa, a cada generació, s’enforteix el vincle
que uneix les Borges del Camp a la seva Patrona, Senyora i Alcaldessa
d’Honor, Mare de Déu de la Riera.
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Us haig de confessar que no m’ho esperava. Us haig de reconèixer que
m’ha sorprès gratament la força d’aquest acte de benvinguda, eix
principal al voltant del qual cada any els borgencs i les borgenques
celebren que sou la seva Patrona i Alcaldessa d’Honor.
Per això permeteu-me que feliciti els borgencs i les borgenques, que tot
just aquest any han rebut el reconeixement de la Festa Major, i
especialment de l’Arribada, com a Festa Tradicional d’Interès Nacional.
Aquest moment únic, esperat i desitjat, en què deixeu l’Ermita per estarvos durant uns dies més a prop encara dels borgencs i de les borgenques,
no seria complet sense el Ball de Diables.
Els homes i les dones, que voluntàriament, per tradició, per estima al seu
poble, per sentiment profund, vesteixen de diables i fan esclatar milers de
carretilles precedint-vos el pas, figuren una lluita que saben perduda. És,
doncs, aquest un Ball de Diables singular, antic, que ha estat declarat
Element Festiu d’Interès Nacional, i que de nou dóna rellevància a
aquesta Festa amb què els borgencs i les borgenques,
ininterrompudament, cada any des de fa segles, reten homenatge a la
seva Mare de Déu de la Riera.
Jo, que també sóc fill d’un poble una mica més gran, també amb llarga
tradició històrica, entenc perfectament la transcendència d’aquests
reconeixements vers el patrimoni festiu de les Borges del Camp. Ara
l’Arribada, el Ball de Diables, els elements centrals de la vostra Festa
Major, es projecten més enllà dels límits del vostre terme municipal i
prenen rellevància a nivell de tot el país.
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I el mèrit és tot d’aquest el vostre poble, Mare de Déu de la Riera, que ha
sabut traspassar de pares a fills el respecte profund i el compromís envers
l’essència i l’idiosincràsia d’ésser borgenc i borgenca. Invariablement els
borgencs i les borgenques heu sabut preservar la vostra Festa, i ni els
avenços socials, ni els canvis culturals, ni les èpoques històriques més o
menys convulses que han sacsat el nostre país han canviat aquests actes
de Festa Major destinats a glorificar la vostra Alcaldessa d’Honor i a agrair
la seva protecció.
Però Senyora, l’alegria que senten avui els borgencs i les borgenques està
amenaçada pels moments tan difícils que vivim. Entre les persones que
som avui aquí per donar-vos la benvinguda, i per acompanyar-vos fins a la
l’Església de l’Assumpta, hi ha persones amb problemes per la feina, amb
dificultats serioses per tirar endavant, amb greus incògnites sobre el seu
futur personal i professional.
Sabem que en aquestes situacions és quan hem de ser més forts, quan
hem de treure el millor de nosaltres mateixos per sobreposar-nos, per
trobar camins i noves vies de futur. Sabem que aquesta lluita contra les
adversitats ens requereix un gran esforç i una gran capacitat de
resistència. I molta confiança.
Per tot això, Senyora Mare de Déu de la Riera em permeto demanar-vos
la vostra ajuda perquè ens doneu llum quan no trobem sortides. Perquè
tinguem serenitat per actuar amb intel·ligència. Perquè tinguem la
fortalesa i la valentia necessàries per entomar els nous reptes que venen.
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L’esperit borgenc és lluitador, és agosarat, és inconformista, i cada any
amb l’Arribada, amb el Ball de Diables, amb la Festa Major, reneix per
afrontar amb més empenta un nou any de feina, de superació, de treball
diari per fer un poble millor. D’aquí a un any quan ens tornarem a trobar,
Senyora, les Borges del Camp haurà avançat, haurà superat problemes
diversos, haurà plantejat nous projectes de futur perquè tots els borgencs i
totes les borgenques visquin millor.
Aquestes fites s’hauran aconseguit amb la implicació individual i
col·lectiva de tot aquest poble, per l’aportació diària de totes i cadascuna
de les persones que hi viuen, pel seu compromís i per la ferma convicció
en les seves capacitats per tirar endavant, amb decisió.
I d’aquí un any Senyora, Mare de Déu de la Riera, els borgencs i les
borgenques tornaran aquí, a gaudir d’aquest retrobament esperat i
desitjat, a amarar-se de Festa Major i d’olor a pólvora, a recompondre el
seu esperit, un esperit audaç que fa possible que les Borges del Camp
sigui un racó de món absolutament privilegiat.
Moltes gràcies!
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