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Salutació a la Mare de Déu de la Riera

Mare de Déu de la Riera: sigueu benvinguda a les Borges del Camp
Un any més, baixeu a visitar-nos i altra vegada els veïns de les Borges us vénen a rebre
al portal de la vila.
Aquí trobeu els borgencs de naixement i residència, als quals coneixeu més perquè
durant el curs de l’anyada vénen mantes vegades a visitar-vos al vostre Santuari. També
hi són aquells nascuts aquí, als quals els embats de la vida els han portat a viure lluny de
les Borges, però que cada any, per aquesta diada, retornen al poble natal per fer acte de
presència en aquesta festa, amb tant o més de fervor que els que romanen tot l’any aquí.
També vénen a saludar-vos els que havent nascut en terres llunyanes viuen, ara, al
nostre poble, compartint amb nosaltres les penes i treballs de cada dia i que, degut a la
tradicional hospitalitat d’aquesta vila, s’han tornat, també, uns autèntics borgencs.
Tanmateix, hi som aquells que, com jo, si bé no hem nascut ni vivim habitualment a la
vila, hi tenim les arrels dels nostres avantpassats i l’encís de l’indret ens ha robat el cor
de tal manera que ens sentim, també, com a casa.
Finalment, també veureu que us vénen a rebre molts forans, arribats aquí pel ressò que
tenen aquestes festes a tot el Baix Camp i a les comarques properes. Desitjaria que
molts d’ells, davant l’acollida que tots vosaltres els donareu, continuessin venint en
anyades successives i es convertissin en devots vostres, com molts que avui tenim aquí.
He de saludar als sacerdots que han presidit la processó que Us ha portat des de l’Ermita
fins al poble i a la munió d’escolanets que els acompanyen. Els meus respectes a
l’Ajuntament que presideix aquest acte i que acaba de lliurar-vos el símbol del seu
poder temporal: el Bastó de comandament. Felicito la Comissió Organitzadora per l’èxit
que tindrà, sense cap dubte, la Festa Major d’enguany i els agraeixo la deferència, al
meu entendre immerescuda, que sigui jo l’encarregat de donar-vos la Benvinguda.
Tanmateix, he de saludar, i agrair, la seva presència a tota aquesta munió de Diables que
amb les seves rodes de foc van senyalant el camí per on heu de passar des del Santuari
fins a l’Església del poble. A aquests joves, i als altres que no en són tant, però que
continuen amb el cor i l’esperit joves, vestits amb uns “trajos” tradicionals, que
simbolitzen el diable, i que han anat passant de generació en generació fins als nostres
dies, continuant l’antiga costum d’obrir cada any el pas de la processó.
El Ball de Diables és una tradició molt antiga, de la que solament tenim notícia es
continua a les Borges i a la veïna ciutat de Reus, i sempre en ocasió del trasllat de la
Patrona de la població des del seu Santuari fins a l’Església Parroquial, amb la
diferència que a les Borges fem cada anyada el trasllat de la Verge de la Riera i a Reus
solament traslladen la Verge de Misericòrdia cada 25 anys. Simbolitza l’oposició dels
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diables autèntics a què la Verge vingui al poble i per això van cremant les rodes de foc,
acabades en un tro, tractant d’aturar la processó. Però sempre, la Verge pot més que els
diables i, després de l’últim intent de tots ells, concentrats a la plaça de l’Església, la
Verge de la Riera entra al temple i s’acaba el Ball de Diables.
Mare de Déu de la Riera, com a portaveu de tots els aquí presents, desitjo de tot cor que
la vostra estada al poble sigui ben agradable i profitosa i que tots els borgencs, sense
distincions socials, ni polítiques, ni de creences, ens puguem trobar de nou, aquí, l’any
vinent i en molts de successius, per poder-vos donar de nou la Benvinguda.
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