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Salutació a la Mare de Déu de la Riera

El final de l’estiu ve marcat per les festes de les anomenades mares de déu trobades, tant
populars a Catalunya i que a la nostra arxidiòcesi es troba tant ben representada, i en
aquestes mateixes muntanyes on ara ens trobem.

La Mare de Déu de la Riera és un referent de tots els borgencs i borgenques, fins i tot
m’atreviria a dir que dels no creients: ella s’ho mira tot amb uns altres ulls i fa que el
poble se senti agermanat en una mateixa voluntat de fer pinya i de treball, com les
pinyes que hi ha en aquesta mateixa riera d’Alforja i com el treball dels homes quan
conreen aquestes oliveres i avellaners que es troben vora el camí de l’ermita.

Per tot això la festa en honor de la Mare de Déu de la Riera és un referent per a tots,
també els no borgencs, però que la senten com un altre referent comarcal i de cultura de
país. I no puc oblidar que la Mare de Déu és un dels eixos de la fe catòlica, de caràcter
universal, vista pels diferents pobles amb diverses advocacions. Aquí a la nostra
comarca tenim les advocacions de Puigcerver, a Alforja; de la Roca, a Mont-roig; de la
Misericòrdia, a Reus; del Camí, a Cambrils, etc.

Aquesta universalització dels valors i projecció de la Mare de Déu em permet poder
adreçar-me a ella amb major confiança i familiaritat, i fer una pregària per tot el poble
de les Borges i per la comarca.
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A ella m’adreço per demanar que les persones siguem més raonades i que sapiguem
distingir el que és transitori del que és estable. I quan dic raonades vull dir que els
polítics i els gestors socials, sapiguem entendre el que és millor pel poble, i això no
s’aconsegueix sense parlar amb les persones i entendre cadascuna de les seves paraules i
actuacions. Nosaltres no som infal·libles i sense el diàleg no hi ha creixement possible.
A vegades, fins i tot, cal cedir i rectificar, això que tant ens costa a tots plegats.

I en aquesta petició a la Mare de Déu de la Riera vull demanar per un nou poble, on el
poble se senti viu i representat; que tingui treball i prosperitat, però sobretot que aposti
per la cultura. La cultura dels coneixements i la cultura del diàleg; la cultura del treball
col·lectiu i la cultura del treball responsable i enfocat de cara al futur.

M’atreveixo a demanar tot això, que són valors o interessos de caràcter general, però
posat tot en clau local. De la mateixa manera que la Mare de Déu és universal però que
parla a través de cada llengua i poble, com a les Borges del Camp.

I com a punt final, no solament vull adreçar-me a la Mare de Déu de la Riera, sinó
també als vilatans per dir-los que aquesta pregària no serveix de res si ells, vosaltres, no
continueu emmirallant-vos en els valors que ella encarna.

Fem honor a la tradició i cridem fort:
Visca la Mare de Déu de la Riera!

Joan Aregio Navarro
President de la Diputació de Tarragona

3

