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Parlament de benvinguda 

Bona nit tingueu Mare de Déu de la Riera.  

Primer que tot el meu agraïment als membres de l’Ajuntament i al nostre alcalde Quim 

Calatayud pel gran honor d’escollir-me per donar-vos la Benvinguda a vós, Senyora, en 

nom de tot el poble de les Borges del Camp, el vostre poble, i poder desitjar-vos una 

feliç estada entre nosaltres com a Alcaldessa d’Honor. 

Els anys van passant però els records queden oh mare nostra, i per allà als anys 40 amb 

6 o 7 anys i de la mà dels meus pares recordo molt bé, gràcies a vós i al vostre fill Jesús, 

que vaig començar a vindre a la vostra arribada i que el Cor Parroquial cantava la vostra 

Salve, aquesta meravellosa Salve que escoltarem dintre d’uns moments. 

També recordo que el meu pare, agafant-me de la mà, hem posava a sota d’aquests 

paraigües de foc del nostre ball de diables. 

Estic segur que no he faltat mai a la vostra arribada excepte l’any 1963, que no hi vaig 

poder ser per coincidir amb el naixement del meu primer fill. 

I els records van venint i sent un adolescent ja em va fascinar el cant de la Salve amb el 

cor parroquial i el Joan Ortiga com a solista, amb aquella veu de tenor que feia tremolar 

tota la plaça i que hem posava la pell de gallina. Era com si cantés el vostre Cor 

d’Àngels. 

Recordareu amb joia l’any 1958, quan l’alcalde Antonio Esquerda Parés va tindre la 

idea que fóssiu nomenada Alcaldessa d’Honor durant l’estada al vostre poble, acte que 

s’ha mantingut i que ara acaba de fer l’actual alcalde, Quim Calatayud. 

I aquell any que vam arribar a aquesta placeta de Sant Antoni i estava plovent, i pujant 

pel corraló vam anar a l’església, on el cor parroquial us va cantar la vostra Salve del 

mestre Sancho Marraco. A la processó de la tarda del dia 8, la vostra festivitat, hi va 

participar el nostre ball de diables, ja que no ho va poder fer el dia abans a l’Arribada 

per culpa de la pluja, cosa que pels meus records era la primera i única vegada que ha 

passat. 

No podem oblidar la gran festa de l’any 1968 de celebració del CINQUANTENARI de 

la vostra coronació canònica, dos anys més tard del que tocava, ja que estaven restaurant 

la vostra preciosa talla. Quants records! 

Us recordeu de l’any 1988 com vam patir amb el Cant de la Salve vós i tot el poble, en 

aquesta mateixa plaça, quan la cobla La principal de Barcelona va quedar en blanc a 

mitja salve fins que van sentir el cop de veu del director del cor parroquial en Càndido 

Guinjoan dient “Cobla endavant” i la cobla va tornar a engegar la música i el cor va 

seguir cantant la vostra Salve fins a acabar-la. Tant vós Mare de Déu de la Riera com 

tots els assistents la vam poder gaudir esclatant amb uns grans aplaudiments. Quin goig 

Mare Nostra! 



O l’any 1989 que estava ploviscant i us vam baixar de l’Ermita tapada amb un plàstic i 

tant la salutació de l’alcalde Robert Ortiga com el cant de la Salve es van fer sota els 

paraigües. 

I la gran alegria va ser l’any 2010, quan la Generalitat de Catalunya després de molts 

mesos de gestions va declarar com a Festa Tradicional d’Interès Nacional l’Arribada 

que estem celebrant en aquests moments i el seu ball de diables com a Element Festiu 

Patrimonial d’Interès Nacional, segur que gràcies a la vostra intercessió. 

Una altra alegria ha sigut aquest 2017, ja que el dia 12 de maig la Generalitat de 

Catalunya va incloure la Vostra Venerable talla del segle XIII (13) al catàleg del 

Patrimoni Cultural Català. 

Aquest any durant la vostra estada “sereu festejada tan bé com sabem” i junts 

recordarem els actes que us vàrem dedicar l’any passat amb motiu de la celebració del 

Centenari de la vostra coronació canònica. 

Quina festassa, amb l’Arribada, la Salve i el dia 8, la vostra gran festa, amb la solemne 

Missa Concelebrada cantant la missa pontificalis de Lorenzo Perosi, presidit tot pel 

nostre arquebisbe Jaume, que va realitzar l’acte d’imposar-vos la centenària corona que 

portaren fins a vós totes les Maria Riera que presidien aquest acte tan emotiu. 

I com a colofó final, dos dies abans de la vostra tornada a l’ermita, l’extraordinari 

concert de l’Escolania de Montserrat amb aquell moment tan emotiu quan tots els 

escolans es giraren de cara a vós i us dedicaren el cant dels vostres goigs i, oh Mare de 

Déu de la Riera a molts de nosaltres, els teus fills, ens van caure algunes llàgrimes de 

tanta emoció. 

Durant els últims 50 anys i per la meva afició a la fotografia us he filmat i fotografiat 

milers de vegades, tant a Vós com a la vostra ermita, i demà dia de la Vostra Festa ho 

continuaré fent, si Déu vol. 

Voldria acabar aquest parlament com comencen les vostres lloances, 

 SOU VÓS DE LES BORGES 

 L’ESTEL MÉS BRILLANT 

 LA VERGE MÉS BELLA 

 DE TOT EL VOLTANT, 

Gràcies Mare de Déu de la Riera, Mare de tots, sigueu Benvinguda una vegada més a la 

vostra festa i a aquest el vostre poble. 

 Antonio Parés i Subietas  

7 de setembre de 2017 


