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Salutació a la Mare de Déu de la Riera

“Mare de Déu de la Riera. Estel de l'Alba matinera...”. Així diuen els Goigs en el teu
honor; perquè ets com el primer sospir de llum que tot ho alegra, com una parpella
immensa que s’obre al fons d'una llunyana negror, de la que surt un blau brodat
d'estrelles, i neix l’harmonia i neix el color empenyent les tenebres que s’allunyen
difuminant-se.
Davant la teva bellesa, les cordes del cor s'aturen per un moment per batre més
tremoloses, i l'ànima, per mirar-te, s’atansa a les portelles dels ulls i contempla
embadalida la daurada polsina que, amb les ales, deixaren damunt teu els àngels al
passar ran de la terra.
La teva contemplació, regala el fons del pensament i omple els ulls de delicada alegria,
és l'encís que per un moment ens transporta a una vida espiritual, que fa néixer oracions
i oblidar problemes terrenals.
Però... sempre hi ha un però en la vida dels homes, aquesta idíl· lica contemplació de la
teva grandesa, que ens desplaça per uns instants de la nostra diària activitat, no em fa
descuidar del compromís que vaig acceptar, amb la teva advocació, d'entregar-me a la
tasca de presidir el poble que viu sota el mantell de la celestial protecció que ens
ofereixes.
Malgrat no veure les primeres llums arran teu, sóc un Borgenc més. Aquí he passat la
millor part de la meva vida, aquí m’he fet home, aquí he tingut l'enorme satisfacció de
poder contribuir a l’afany generós de fer, al teu entorn, un poble cada vegada més
pròsper i més unit en l'esforç comú; aquí hi reposa el fruit més preuat de la meva
existència i aquí espero un dia descansar del meu romiatge per la vida.
Aquest afany que abans he esmentat, potser m’ha traït alguna vegada, tu saps, però,
Mare De Déu De la Riera, que la gent d aquestes terres som gent del camp i som gent
del llamp. Aquesta expressió defineix el nostre apassionament en el treball, l'ardor de
les nostres decisions, l'entusiasme que posem en resoldre les diferències i dificultats que
sorgeixen en el quefer diari.
Aquest ímpetu del que et parlo, si bé pot haver posat un contrapès a la balança que
sospesa la tasca feta, ha donat també el contrapunt precís per a fer realitat els
ambiciosos projectes que hem dut a terme: vam començar inaugurant l’ampliació de les
Escoles, de la que guardem un grat record amb l'ofrena que va fer el President Pujol,
com a fruit del nostre treball de cada dia; vam continuar amb la construcció del
Dispensari, amb tot el passeig que l'envolta i li dóna relleu; el nou dipòsit d'aigua, amb
la posterior xarxa de repartiment, que ens ha permès calmar la gran sequera que patim,
aquesta sequera de la que et vull demanar, amb cristiana devoció, no ens deixis de la
teva mà: ajuda'ns; com ho has fet en altres històriques ocasions, a posar-hi fi,
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contribuint així a allunyar aquesta plaga en forma de foc que darrerament ens aclapara, i
arriba fins al mateix cor de la nostra estimada Catalunya.
L’últim d'aquests anhelats projectes de què et parlava, ha estat la compra d'un reducte,
antic convent i col· legi de monges, des d'on tant s'ha fet en el teu honor i en la teva
Glòria i des del que esperem el teu ajut celestial per a continuar servint al poble que el
va crear.
Aquestes obres no obstant, ni ens enlluernen, ni ens fan deixar de veure allò que també
és fonamental en la vida d'un poble, com és el treball diari per a aconseguir una bona
convivència entre tots els braços socials de la Vila i ajudar a millorar el nivell cultural i
de tot ordre, per tal d'assolir una cota de creativitat cada vegada més alta.
Mare de Déu de la Riera, avui, davant teu, amb el cap molt alt i la mirada serena, et vull
donar les gràcies per tot allò que m'has ajudat a realitzar. Demà... quan un nou Batlle t'
imposi el seu bastó de comandament com a Alcaldessa d'honor, dóna-li, com a mi, la
teva Celestial protecció, il· lumina'l en el seu caminar al capdavant de la Vila, fes sàvies
les seves decisions per a aconseguir de dirigir al nostre poble, fins on el nostre
pensament i el nostre cor desitgen.

Xavier Rofes i Batista
Alcalde de Les Borges del Camp
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