
La memòria, individual i col·lecti-
va, és un dels elements claus per
mantenir la tradició. Les diferents
generacions humanes, van seleccio-
nant i transmetent els sabers i les
formes de fer que ens acaben mar-
cant i configurant com a col·lectiu.
En el cas de la Riera (Baix Gaià),
els homes i dones que l’han habita-
da o que s’hi han sentit lligats, han
anat seleccionant permanentment
en la seva memòria i construcció
col·lectiva un fet que a dia d’avui
encara marca, i molt, el devenir
comú en l’àmbit festiu i de cele-
bració local. La Riera, recorda i té
bona memòria d’un fet concret de
l’any 1809, l’adopció,per vot de po-
ble, d’una advocació per mirar de
curar l’epidèmia de còlera que patia
la població. L’advocació escollida,
resultà efectiva i des llavors, la Riera
s’ha fet seva i particular la Festa de
Santa Creu, que se celebra el dia 14
de setembre1, i on s’hi barreja his-
tòria, mite i miracle...

Dos-cents anys donen per molt, i
quan un s’apropa a la festa que es
celebra actualment a la Riera, cos-
ta trobar un punt de vista per
definir-la que sigui igual i comú
per a tothom, excepte, i això sí que
segurament està força clar, la ca-
pacitat simbòlica d’unificació de
bona part de la «comunitat rieren-
ca» i dels que senten que en for-
men part.Aquesta barreja d’inten-
cions, idees i formes de celebrar la
festa ha format part de la seva
història, sempre en una lluita entre
el que podríem dir la vessant més
religiosa i continguda i la més fes-
tiva i popular. El sorgiment de no-
ves festes o celebracions no sempre
ha estat una bona notícia per als
estaments dominants, ja que en

elles, si no es controlaven, podia
donar-se lloc al desordre, en un
allunyament del que aquests hi
voldrien significar, sobre tot si
aquestes festes prenien una vessant
més popular. Els estaments ecle-
siàstics, per exemple, no han vist
sempre amb bons ulls les celebra-
cions populars i les danses tradi-
cionals del poble i en certs mo-
ments, han intentat arraconar-les
de la festa. A la Riera ja tenim un
precedent l’any 1776 quan l’Ar-
quebisbe de Tarragona prohibeix
al seguici popular rierenc entrar a
l’església ballant. Tot i això, no
sempre se’n sortien de frenar les
ànsies de celebració de la gent. En
tot cas, i sigui quin sigui el sentit
que se li doni, els rierencs, autòc-
tons, d’adopció, passavolants, nou-
vinguts, gent que per motius di-
versos ja no viu a la Riera però
que s’hi sent lligada, etc.., celebra

Santa Creu amb una devoció es-
pecial i particular.

A partir d’aquesta diversitat de
visions i repassant la història ens
podem fer vàries preguntes sobre
el sentit o alguns components de
la festa i celebració de Santa Creu:
És una altra festa major? És, fins i
tot, més important que la festa
major2? És una festa estrictament
religiosa? Hi caben actes més enllà
dels religiosos? La festa l’organitza
el poble?  La parròquia?  L’ajunta-
ment?... Segurament totes són,
com a mínim, vàlides en part i
esdevenen una mostra evident,
com s’ha demostrat amb el pas del
temps, de la suma d’interessos i
voluntats a l’hora de fer i entendre
la festa, i que tot i que en diferents
moments de la història hagin de-
sembocat en conflictes, en el re-
cord sempre quedarà el fet que
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tots plegats fem poca cosa més que
mantenir viva la flama i la me-
mòria d’aquesta festa.

En l’any 1809, en el poble 
[de la Riera,

S’hi va presentar una epidèmia
Que tot ell era una llitera
Que segons he trobat escrit i dit 

[per antepassts,
Tot el poble es convertia
En un quadro de calamitats3

Per trobar els fets que donaren ori-
gen a la celebració, ens hem de re-
muntar a principis del segle XIX. La
vigília de Nadal de l’any 1808,
marca un punt important de la
història de la Riera, ja que fou el
dia en què els «francesos» entraren
ala població, no pas en so de pau,
sinó matant alguns veïns, saquejant
les cases i abusant de les dones.
Apart, les tropes invasores, en la seva
entrada, cremaren l’Arxiu Parro-
quial i el Municipal, obligaren a
fugir al capellà i saquejaren l’es-
glésia.La Guerra del Francès, també
portà altres mals a la Riera, ja que
associada a ella arribà la destrucció,
la fam i el terror, a més de malalties
pròpies de la guerra. És en aquest
context que una forta epidèmia de

còlera sacsejà el poble i provocà
centenars de malalts i morts.

Ha de ser aquesta com es veu:
Tres vegades Santa Creu

Finalment, enmig d’aquests tur-
ments, s’acorda realitzar un vot de
poble, votar algun sant perquè
intercedís davant Déu i fes cessar
l’epidèmia. En no haver-hi acord,
posen escrits els noms d’alguns
sants en una bossa i van a la sort.
Segons el Ball de Santa Creu altres
noms que es proposaren foren el
de Sant Roc o Sant Sebastià, advo-
cacions comuns a l’hora de curar
pestes. Diferents testimonis apun-
ten a que surt per tres vegades la
Santa Creu. D’altres cròniques,
com la d’un rector de mitjans del
segle XIX, no ho dona tant per
segur, tot i que és cert que tampoc
nega tal resolució miraculosa del
sorteig. El rector escriu que «va
sortir crec per tres vegades Santa
Creu» referint, això sí, l’exitosa/
miraculosa intervenció de la nova
advocació en la resolució de la
malaltia. La veu i la memòria po-
pular, ens ha transmès que, després
del vot s’organitzà de seguida una
solemne processó, i que en acabar

molts malats sortien guarits al car-
rer. L’epidèmia –que causà més de
150 morts, tota una desgràcia per
al poble– començà a recular i ja no
morí ningú més.

Així doncs trobem l’origen de la
celebració rierenca, en un dels
principis «clàssics» de moltes festes,
el vot de poble, vot on s’hi re-
peteixen diferents elements: la
presència de tot el poble reunit,
una situació desesperada, el vot i
l’exaltació de l’advocació escollida
i un «final feliç» que origina el
record i la gratitud del poble que
perpetua la celebració. En el pro-
cés del vot, que ja tendeix a buscar
un remei sobrenatural, també hi
podem trobar alguns altres ele-
ments que ens encaminen a aques-
ta transcendència i recreació mi-
tològica dels fets: el número tres, o
el requeriment de la presència del
vell Bernat, un dels personatges
que s’ha popularitzat en la festa a
partir de la composició del Ball de
Santa Creu, i que representa un
ancià del poble, un personatge al
qual se li demana consell com a
representant del seny i la saviesa,
però també amb un punt de murri
i que és justament el personatge
que demana incloure Santa Creu a
la votació.

I des d’aquell dictamen
Una professó es va fer,
Que al moment molts malalts
Amb salut ja van sortir al carrer

Si bé segons les primeres dades
que tenim, d’un parell d’anys des-
prés dels fets que l’originaren,
sembla que se celebrà la festa amb
una missa major, al llarg del segle
XIX hi trobem referenciades dife-
rents presències d’elements festius.
A mitjans del segle XIX, se’ns parla
de la celebració de Completes,
missa i processó, però també de la
participació de castells i balls. Jus-
tament, la castellera és una de les
presències més destacades i docu-
mentades, aixecant diferents cons-
truccions i participant en la pro-
cessó. Era l’època daurada dels
Xiquets de Valls i entre els rierencs
n’hi havia molts que els acompa-
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nyaven a actuacions mítiques com

les de Torredembarra. Entre els cas-

tellers hi havia el Bertran, famós

casteller de la colla Vella, de qui

encara s’explica l’anècdota de que

anant ell a segons d’un pilar en

plena processó de la festa va deixar

d’agafar el terç posant els braços en

forma de creu.

Aquesta presència festiva, que com

ja hem comentat no sempre ha

agradat en el marc que ens ocupa,

no s’aconsegueix eradicar de forma

més o menys evident fins l’any

1885.Aquell any la població també

va patir una forta epidèmia de cò-

lera que repetí forts estralls entre la

població4. Se’ns explica que el mos-

sèn feu pressió a la corporació mu-

nicipal per eliminar els actes més

festius i deixar sols els actes reli-

giosos, establint d’alguna manera un

model o idea de festa que més o

menys ha durat fins avui en dia.

Tot i això, en alguns moments sí

que hi ha hagut una presència

destacada d’elements festius, sobre

tot en les celebracions d’aniver-

saris. Cal destacar, per exemple, la

presència d’elements pirotècnics

en la celebració del centenari, amb

tronades i fins i tot un castell de

focs a la plaça, o la presència de

gegants en el 150 i 175è aniversari.

Darrerament, la pròpia dinàmica

festiva ha dut a terme que diferents

elements s’hagin incorporat a la

celebració, com per exemple els

grallers a la processó o el ball de

bastons, instituint la sortida d’ofici

el dia 14.

En tot cas, sí que val la pena

destacar els actes que en l’actualitat

formen l’esquelet bàsic del progra-

ma. En la vessant religiosa, són les

misses i sobre tot l’ofici solemne el

dia 14 al matí, i la Processó el dia

14 a la tarda. Tant un com altre

actes litúrgics són solemnitzats de

forma especial.Així doncs en l’ofi-

ci hi destaca la predicació, normal-

ment a càrrec d’algun mossèn vin-

culat d’alguna manera a la Riera; el

cant amb la interpretació de la

Missa Pontificalis de Perossi5; els

goigs composats en motiu del 150è

aniversari de Santa Creu amb text

de Joan Antonio Guardias, poeta

tarragoní estretament vinculat a la

Riera i amb música popular segons

l’edició del 1959 i del Prevere

Francesc Tàpies i Torres segons la

de 1984; o la veneració de la re-

líquia de la Santa Creu. Per la seva

banda en la Processó, hi participa

una banda, la coral que canta la

missa, la imatge de la Creu, els gra-

llers, persones amb atxes, la corpo-

ració municipal i el mossèn i sovint

el predicador que duen a les mans

el reliquiari de la Veracreu.A part el

poble que acompanya el pas de la

creu amb les seves espelmes i ciris.

Després de donar el tomb al poble,

a l’església es canten els goigs i es

venera la Creu. La darrera incor-

poració a la processó han estat els

Timbalers de la Santa Creu (des

del 2008).

La importància de la festa i la

processó es nota també en l’orna-

mentació dels carrers per on passa,

amb domassos, penjats de finestres

i balcons, il·luminacions i petits

altars. Cal destacar que en els ani-

versaris aquesta ornamentació sols,

ser més «espectacular» i amb un

gran treball veïnal al darrere.

Aquests actes, tot i el seu compo-

nent religiós, són el nucli de la festa

i solen tenir una elevada assistència

i participació, tant de creients

com de no creients, un símptoma

més de la vivència de la festa i de la

devoció particular i popular.

Pel que fa a la resta d’actes podem

dir que bàsicament són actes amb

un marcat to cultural i no pas de

gran disbauxa. La presència d’o-

bres de teatre en els dies propers i

les sardanes el dia de Santa Creu,

segurament serien dels actes amb

més «tradició», tot i que s’hi ha

anat incorporant d’altres elements

i actes festius com la sortida d’ofi-

ci amb el ball de bastons. Cal des-

tacar que en motiu del bicentenari

i des del 14 de setembre del 2008,

s’estan desenvolupant tot un se-

guit d’actes que s’emmarquen en

aquesta commemoració i que han

diversificat l’oferta i la quantitat

d’actes dels que es produïen nor-

malment però sí que sempre man-

tenint la línia que abans ja hem

comentat.

Per acabar, val la pena fer esment

d’un altre dels elements estreta-

ment vinculat a la celebració i que

com ja hem comentat, i a través de

les seves diferents versions, ha aju-

dat a fixar la història i fins a cert

punt, el mite en relació a la festa,

amb la recreació dels fets i la incor-

poració d’un seguit de personatges

«tipus» més enllà de les autoritats:

el Vell Bernat, la Pepa, el Josepò, les

autoritats, etc. Aquest element no

és altre que el Ball de Santa Creu,

ball parlat on s’escenifica els fets i

el vot de poble de l’any 1809.

Sembla que amb anterioritat al ball

que nosaltres coneixem, hi podria

haver hagut alguna representació

al·lusiva als fets, però la versió del

ball que ens ha arribat fins als nos-

tres dies és la de l’any 1909, escrita

per Salvador Solé en motiu de la

celebració del primer centenari

l’epidèmia. En aquesta ocasió es

representà el vespre del diumenge

12 de setembre de 1909.

El 1984, coincidint amb el 175è

aniversari de Santa Creu, es tornà

a representar el ball, a càrrec del

grup escènic de la Riera de Gaià -

Teatre del Pou, alhora que se n’e-

dità el text junta amb els Apunts

històrics de la Riera, de Jaume Rafí

(1985). Aquesta versió del Ball de

Santa Creu es representà l’any

1984 a diferents espais com la

plaça Major, on ja s’havia repre-

sentat el 1909, i l’església. Els ac-

tors també anaren a la processó. El

1989 i 1994 es representà una no-

va versió ampliada i actualitzada

amb la incorporació d’escenes de

caire folklòric sobre la vida i els

costums del camp. Aquesta repre-

sentació a la italiana es feu a la sala

del Casal.

L’any 2004, l’Agrupació de Balls

Populars de la Riera tornà a donar

forma al ball proposant una nova

visió d’aquest ball parlat. En

aquest cas es féu a l’interior l’es-
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glésia amb una concepció escènica
pròpia dels balls parlats, tot afe-
gint-hi elements teatrals nous.
Enguany, l’agrupació durà a terme
de nou la representació a l’església
el proper dia 13 de setembre.

Ens trobem doncs davant d’una
festa matisada, com totes, pel pas
del temps, les vivències i els re-
cords, una festa complexa tant pel
que fa a la relació amb la història
com amb l’element transcendent,
així com també en la seva evolu-
ció, organització o definició, una
festa que ha evolucionat amb el
pas del temps i que ha acabat
tenint un important significat
cohesionador i que es transmet de
generació en generació. En defini-
tiva, sembla que per molts anys la
Riera seguirà tenint bona me-
mòria de l’any 1809:

Gràcies us dono a tots
Per la gran atenció
I que per molts anys 
puguin venir a veure
Aquesta bonica funció

Per més informació sobre la Festa
i el Ball de Creu podeu consultar
les webs:
www.bicentenarisantacre.com
http://larieradegaia.bloc.cat

També podeu llegir el text del Ball a:

RAFÍ I BLANCH, Jaume, Apunts

Històrics de la Riera amb el Ball de

Santa Creu, Ajuntament de la
Riera, La Riera de Gaià, 1985.

TEATRE DEL POU – GRUP ESCÈNIC

DE LA RIERA, Ball de la Santa Creu

de la Riera de Gaià. Nova Versió

revisada i ampliada en tres actes a càr-

rec de Teatre del Pou – Grup Escènic

de la Riera.La Riera de Gaià,1989.

Notes

1. L’Exaltació de la Santa Creu (14 de
setembre) té l’origen en la presentació de
la creu a la veneració pública  l’endemà de
la dedicació de les basíliques constantini-
anes de Jerusalem, el 13 de setembre de
l’any 335. Festa assenyalada a l’Orient, fou
relacionada a l’Occident amb el troba-
ment de la creu per Helena.

2. La Festa Major de la Riera s’escau el dia
20 de juliol, per Santa Margarida. Una de
les diferències substancials entre les dues
festes és que la festa major ha anat perdent

els elements clarament religiosos com la
priocessó, restant sols l’ofici del dia de
Santa Margarida, a diferència de Santa
Creu on aquests actes són reforçats.

3. Aquest text, com els altres que podeu
trobar referenciats en cursiva al mig de
l’article, així com el títol, són fragments
del Ball de Santa Creu.

4. El 1911 encara hi haurà una nova
epidèmia. Si bé en els tres casos s’advocà a
Santa Creu per resoldre la malaltia, els
avanços en la medicina també hi jugaren
un paper important. Cal destacar en aque-
sta darrera de les epidèmies la intervenció
del Doctor Pittaluga.

5. Lorenzo Perosi (1872-1956) - Clergue i
compositor italià de gran fama i popularitat
en el pas del segle XIX al XX.Va compondre
La Missa Pontificalis l’any 1897. Ajudaren a
popularitzar Perosi, entre d’altres, els
mestres de capella de les parròquies. En el
cas del Camp de Tarragona, fou prou
conegut el mestre Josep Gols qui dirigí la
Missa Pontificalis en diverses poblacions
tarragonines els anys vint i trenta del
segle XX. A la Riera, en motiu del cente-
nari de la festa de la Santa Creu (1909),
actuà l’esmentada capella amb el  Mestre
Gols, però no sabem amb certesa quines
peces va interpretar. No trobem documen-
tada la Missa Pontificalis de Perosi a la Riera
fins l’any 1931, en motiu de la Festa Major
i cantada per la coral parroquial i dirigida
pel director de l’Orfeó Rierenc Jaume
Sordé. Actualment, la missa es cantada per
una coral que es forma especialment per
solemnitzar l’ofici.
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