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Salutació a la Mare de Déu de la Riera
Déu vós salve, Santa Maria, Mare de Déu de la Riera!

Em sento ple de goig de poder, en nom de la Vila de Les Borges del
Camp, dirigir-vos aquesta salutació i pregària en la vostra arribada, amb motiu
de la festa que la població a Vós dedica, aquest any 2.004, any del centenari de
la construcció de l’Ermita, fruit de la generositat d’una persona, de la qual se’n
guarda agraï da memòria, i any del cinquantenari de la seva reconstrucció
realitzada amb l’esforç col· lectiu de tot el poble, esforç reconegut en la
celebració d’aquesta efemèride.
Cada any, des de en fa sis, durant aquests dies he recordat els diferents
actes de la gran festa, i aquest any fa dies que hi penso i faig memòria dels
diversos actes que aquí he viscut durant quinze anys. Començant per la Tronada
del migdia del dia d’avui fins a la solemne processó de demà.
De manera especial he recordat el camí cap a l’Ermita desgranant les
avemaries dels misteris del Rosari, el cant de pregària a vós dedicat, “Sota la
vostra protecció ens refugiem oh santa Mare de Déu...”, la tornada a la vila
acompanyant la vostra venerada i antiga Imatge, tot cantant les vostres lloances
que comencen dient: “Sou vós de Les Borges l’estel més brillant...” sempre
seguit del reiteratiu “ave, ave, ave Maria”, cant que va acompanyat del soroll de
les carretilles, que els diables van tirant per entorpir la vostra arribada a la Vila,
esforç sempre inútil perquè sempre arribeu a la plaçeta de sant Antoni, on la
resta del poble i molts altres acompanyants us esperen per aclamar-vos amb tota
l’estimació i afecte filial. I encara que ja ho sabeu ho he de dir, no fos cas que
algú de fora vila pensés que els Diables de les Borges del Camp tenen, de
veritat, la intenció d’oposar-se a la vostra vinguda. Res d’això, el que els
Diables de Les Borges fan és honorar-vos a la seva manera, manera que els ve
de molt lluny en el temps, amb el foc i l’espetec de les carretilles que il· luminen
l’avançada de la processó. I, aturats en aquest lloc on es fa la recepció de la
vostra Imatge, hi ha el gest simbòlic de posar als vostres peus la vara de
comandament de batlle de la Vila. La salutació a vós dirigida per algú que ho fa
en nom de tot el poble, i que aquest any m’ho han encomanat a mi, petició que
m’honora i agraeixo de tot cor. I tot seguit el cant de la “Salve Regina”, que si
bé tothom escolta amb molta atenció, convertint-la en lloança i pregària d’un
poble, són molts els qui mentalment la van cantant.
Salutació... Benvinguda...
La millor salutació és la que cada borgenc i borgenca us fa des del fons
del seu cor. Salutació que col· lectivament us fan els fidels en cantar-vos la
“Salve Regina” i els altres cants a Vós dedicats. Salutacions totes elles sinceres i
plenes d’estimació. Ja sabem que els homes i les dones de les Borges del Camp
i de tot arreu, sovint estan més preocupats per les coses materials que no pas per
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manifestar-vos el seu afecte i per això sembla que a vegades us tenen un xic
oblidada. Però Vós sabeu, Santa Maria, Mare de Déu de la Riera, que són
moltes les ocasions en les que, del cor dels borgencs i borgenques, surt una
confiada invocació demanant la vostra ajuda. Quantes vegades he viscut aquesta
experiència aquí, a Les Borges del Camp, en moments de dificultat, individual o
col· lectiva, en situacions de malaltia, i també, especialment, en la malaltia
última. Invocació que surt com un sospir, de Mare de Déu de la Riera, dirigida a
Vós com el crit del fill que demana ajut a la seva Mare! Avui i aquests dies, a
Vós dedicats, volen ser un demanar-vos que no tingueu en compte els nostres
oblits i que ens ajudeu, perquè volem ser més atents i agraï ts a les vostres
benediccions i gràcies, que de moltes maneres aboqueu damunt els vostres fills
de Les Borges del Camp.
Benvinguda! Potser no es pot dir que us donem la benvinguda. Als de
casa no se’ls hi dóna, perquè són de la casa. Les Borges del Camp és casa
vostra. Desitjo amb tot el cor que per les seves virtuts i el seu sentit cristià de la
vida, que han d’aprendre de les vostres virtuts i de la vostra manera de viure,
aquest poble pugui ser sempre anomenat el poble vostre.
Penso, Santa Maria de la Riera, que el cristià, que com tot home i tota
dona, té el perill de mirar sempre el nivell dels seus peus, ha de procurar, sovint,
enlairar la seva mirada i les seves mans camp a més amunt. Amb els seus ulls i
amb els palmells de les mans de cara al cel, amb l’actitud del captaire necessitat,
amb l’actitud de pregària. Per això avui, en nom d’aquest poble que està al
voltant vostre deixeu que us faci alguns precs, a Vós que al cel guieu per la
drecera i així arribem més directament al vostre Fill.
Diu la tradició, que la vostra venerada Imatge fou trobada per un
pastor que buscava l’ovella perduda. Santa Maria de la Riera, que tots sapiguem
reconèixer ser ovelles perdudes i que en Vós trobem el camí de retrobament
amb el vostre Fill, el nostre Bon Pastor.
Santa Maria, la vostra invocació a les Borges del Camp, és la de “Mare
de Déu de la Riera”. Aquesta invocació ens recorda que estem en indret dels
anomenats mancats d’aigua. No tenim riu, sinó riera. Us demanem que no ens
manqui l’aigua que apaga la set del cos, però sobretot que sapiguem aprofitar la
rierada de les vostres gràcies que sempre ens portaran un augment de fe,
d’esperança i d’amor.
Santa Maria de la Riera, Mare de tots els borgencs, que al menys una
vegada a l’any agrupeu els vostres fills entorn de la vostra devoció, concediunos, a tots els qui us invoquem, de manifestar amb obres l’autèntica germandat
i l’autèntica solidaritat.
Santa Maria de la Riera, que sou l’esclat i la manifestació de la Bondat
de Déu, us demanem que ens endolciu el pelegrinatge per aquesta vida,
concedint-nos pau i joia, treball i benestar.
Santa Maria de la Riera, que durant segles heu estat, pels homes i
dones de Les Borges del camp, camí de fe i d’esperança, feu que sentint-nos
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hereus dels avantpassats sapiguem viure i transmetre a les generacions futures
aquesta devoció tant nostra.
Santa Maria de la Riera, vós que ens coneixeu tant bé que sabeu de les
nostres limitacions i defectes, ajudeu-nos a alliberar-nos-en, sobretot d’aquells
que a vegades fan més difícil la convivència.
Santa Maria de la Riera, us preguem pels malalts, pels ancians, pels
infants i joves, pels qui tenen responsabilitats. I finalment us demanem per totes
les institucions i grups que treballen pel millorament de la Vila de Les Borges
del Camp. Animeu els qui estan cansats; estimuleu aquells que se senten poc
compromesos amb el treball comú; i a tots doneu constància en l’esforç. Gràcies
Santa Maria.
I a tots els qui esteu aquí acollint la venerada imatge de la Mare de Déu
de la Riera, us dic aquelles paraules de la litúrgia amb que comença la Missa de
la Nativitat de la Mare de Déu: “Celebrem amb goig el naixement de Santa
Maria, Verge; d’Ella ens ha nascut el sol de Justícia, Crist, Déu nostre.

Les Borges del Camp, set de setembre de dos mil quatre
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