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Salutació a la Mare de Déu de la Riera

SENYORA! VERGE DE LA RIERA!
Heus ací, Senyora, que al mig d’aquest món d’avui, d’aquest món tan complicat (i que
ho és de complex, tant en una gran ciutat com en un poble), heus ací que un home
dirigeix la paraula a una imatge. He de començar per donar-vos la benvinguda, i us la
dóna, amb mi, tot el poble. Però després, què es pot fer sinó pregar-vos? I pregar-vos
públicament. Això és molt fort, Senyora! Fins i tot, jo diria molt perillós, perquè em
sembla que estic fent el contrari d’aquell consell que el vostre Fill donà als seus
deixebles quan els digué que no preguessin al mig de les places, sinó que ho fessin
tancats a dins de la cambra…
Ara, jo crec que el primer que us he de demanar, Senyora, és que pregueu a Déu perquè
ens augmenti a tots la caritat. Que ens augmenti l’amor. L’Amor, així, amb lletra
majúscula. Per què, ¿què seria el progrés, Senyora, què serien l’economia, la tècnica, la
cultura; què seria la llibertat mateixa, si no anés prèviament impregnada per l’Amor?
Així, doncs, en aquesta nit de benvinguda i de joia, us demano, Verge de la Riera, que
pregueu per a que es vagin millorant, sense sang, les estructures del món i les del nostre
país.
Us demano també, Senyora, que pregueu pels vells i pels joves, tant de tot el món com
també a nivell del nostre poble; perquè els vells saben moltes coses que no s’aprenen
amb els llibres i només s’aprenen amb els anys. I els joves, a cada nova generació de la
Història, porten amb ells el seu corresponent carisma de justícia.
I una tercera cosa us demanaria, Senyora. Us demanaria que pregueu per la tècnica al
servei de l’Amor. Els homes, avui, han allargat la mà de la seva tècnica fins a la Lluna i
fins als astres. Però, ¿on és la tècnica, on és l’electrònica que faci arribar el blat sobrer
(el del Canadà, per exemple) fins a l’Àfrica o fins a la Índia? ¿On són aquestes
meravelloses computadores de possibilitats i d’interessos, per a evitar que hi hagi qui
mor de fam perquè no té menjar i també qui mor intoxicat perquè menja?
I per tantes coses podria pregar-vos, Senyora… Però m’han posat la por al cos. M’han
advertit que aquest discurs no ha d’ésser massa llarg, i no ho serà. Només voldria
comunicar-vos, digníssimes Autoritats, digníssim senyor Rector, i poble de les Borges,
voldria comunicar-vos un petit record personal meu i de la meva esposa.
Ja fa molts anys, en tals dies com aquestos (i els que sou més grans us en recordareu), el
pare de la meva dona, el Baltasar, un home bo, un home cordial, estava aquí, al mig de
vosaltres. Era fill de les Borges i estimava tant les vostres tradicions, que complia amb
l’estil romànic i medieval de la nostra Verge de la Riera, anava per enmig de vosaltres
en la commemoració del “Ball de Diables”. Ell li donava, com jo li dono, la benvinguda
a la imatge de la Verge, perquè nosaltres, i tot el poble, no som idòlatres, sabem veure
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més enllà de la imatge a la Verge del Cel, i per això se’ns humitegen els ulls quan la
mirem. Un record, doncs, per a tot això i per a vosaltres, autoritats i poble. Moltes
gràcies per l’honor que m’heu fet de prendre la paraula en aquest acte.
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