AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP

Festa Major
en honor de la
Mare de Déu de la Riera
1992

Salutació
Parlament de benvinguda
Josep Raventós i Giralt
Vicari Episcopal – Baix Camp

© Text: Josep Raventós i Giralt
© Edició: Ajuntament de les Borges del Camp

Salutació a la Mare de Déu de la Riera

"Sou beneï da entre totes les dones i és beneï t el fruit del vostre ventre!" (Lc 1: 43)
Tal com us saludava Elisabet en la vostra visitació, avui, us ho repetim, en el moment
d'entrar la vostra Imatge a Les Borges del Camp. Quan visitàreu la casa de Zacaries i
Elisabet, iniciàveu una visita del major abast, en emprendre el camí que s'obre a tots els
camins per fer arribar la salvació de Déu pertot arreu.
Us heu adonat que, enguany, no és la veu d'un borgenc, la que us dóna la benvinguda;
ells em fan el seu portaveu o, més ben dit, com el profeta que parla en nom d'altri. Si no
es tractés de Vós, Santa Maria de la Riera, fóra ben arriscat, això d'intentar assumir en
un soliloqui la immensa polifonia de tantes veus com té un poble!
En aquest cas, profetessa de la Paraula divina, tant com de dir-vos, és més cosa de rebre
i acollir la vostra presència, de mirar-vos contemplativament, i, sobretot, es tracta
d'escoltar.
No necessitaríeu que us digués res, puix que Vós ho sabeu tot de nosaltres i d'aquest
poble i de l'Església i del món. Vós ho contempleu tot amb la mirada d'amor
entranyable de la Nova Eva. Vós ho veieu tot en la mirada de Déu!
Tanmateix pensem que us plau la veu humana i esteu avesada destriar-ne el sentit; res
del que diem no us és indiferent. Us agrada que fem nostra la salutació angèlica i ens
acompanyeu quan ens apropiem el vostre cant de lloança a Déu. Us són ben patents el
murmuri dels anhels profunds, el balboteig dels infants i la cridòria dels joves, la súplica
silenciosa o l'esgarrifança de la blasfèmia, el gemec adolorit, la pregària confiada...
l'espetec vibrant i festiu dels coets, d'aquest vespre.
Avui, com tantes vegades, Les Borges del Camp, en constant creixement i afany
renovador, surt a trobar-vos per rebre la vostra visita. Segur que els nostres temps no
són pas òptims, tampoc no són els pitjors. Són dies de treball i de lluita, temps de tardor,
en general, i, per a la gent del camp, amb molts neguits i preocupacions. Sabem, però,
que el millor temps, el més propici, és el de què disposem. Us rebem, doncs, tal com
som, desitjosos de deixar-nos influir per la vostra amable presència.
Vós vau entreveure, sota l'impuls de l'Esperit Sant, que totes les generacions us
proclamarien benaurada. Una munió de santuaris i ermites, escampades ça i lla, us fan
ben propera a cada indret tot manifestant el vostre gust de conviure amb la multitud dels
redimits; llocs atractius i acollidors per a l'home atrafegat que el conviden a descobrir la
transcendència de la vida i a rebre en la intimitat del cor el favor de la vostra visita.
Feliç aquest poble, afavorit d’antic amb la vostra devota imatge i l’ermita de la Riera.
Són un regal ple de gràcia que amplien el servei de la Parròquia i fomenten la vida
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sacramental. Feliços el fills d’aquest poble per la vostra presència, Santa Maria de la
Riera. Especialment sortosos cada any per aquesta festa i per obrir-vos la porta de bat a
bat.
Sou beneï da, Santa Maria, plena de la benedicció de Déu!
Com Elisabet, reconeixem que sou portadora de la benedicció de Déu; és beneï t el fruit
del vostre ventre, Mare de Déu. Elisabet s'admirava de la visita de la Mare del Senyor i
s’entusiasmà per la presència del vostre Fill.
Vós no veniu mai sola, vós ens porteu l'Evangeli. La vostra venerada Imatge, seu de la
saviesa, ens mostra Jesús, "el Camí, la Veritat i la Vida" (Jo 14,6).
L'acolliment que ens reclameu ens fa, a semblança vostra, acollidors, acollidors dels
altres i de Déu. Vós dèieu sí, a Déu, amb fermesa i sense condicions, i, immediatament,
empreníeu el camí de la muntanya de Judà per posar-vos al servei de la vostra cosina.
Receptiva a la iniciativa de Déu, tot just esdevinguda mare del mateix Fill de Déu, us
fèieu portadora de Déu, talment l'Arca de la Nova Aliança.
Avui, veniu a nosaltres i visiteu aquest poble per desvetllar els nostres cors en el
seguiment de Jesús, el vostre fill. Sou evangelitzadora i ens voleu evangelitzadors.
Vós, receptiva al do diví i generosament portadora de la gràcia, sou per a nosaltres
imatge de l'Església i model dels cristians. Tota l'Església s'emmiralla en vós perquè,
plena de l'Esperit Sant, s'apropi decidida i joiosa a tots els pobles per tal que reconeguin
el vostre fill, com el Salvador del món.
Els qui us troben, a Vós, com succeí als pastors de Betlem, es converteixen en
testimonis de l'Evangeli; ells, després de fiar-se de l'àngel, foren els primers a rebre amb
goig la Bona Nova, i, havent-ho vist amb els propis ulls, van contar el que els havien dit
d'aquell infant, i tothom qui ho sentia es meravella del que deien els pastors.
Vós ho conservàveu tot en el vostre cor i ho meditàveu. Obra predilecta de l'Esperit
Sant, vau sostenir la pregària unànime dels deixebles, fins a l'efusió de l'Esperit, i, reina
dels apòstols, ens predisposeu a escoltar la Paraula i encoratgeu els cristians perquè,
amb respecte i llibertat de cor, portem a als germans la bona nova de la salvació.
A l'hora d'escoltar-vos, fóra un atreviment, per part meva, que intentés fer-vos dir el que
vós voleu; la vostra paraula no pot ésser altra que la que vau dir a Canà, diàfana i breu:
"Feu tot el que ell us digui" (Jo 2,5). Fidel deixebla del vostre Fill, sabeu que els elogis
ben intencionats d'aquella dona anònima que proclamava la vostra benaurança per
l'infantament i criança de Jesús, tenien el contrapunt del "més aviat sortosos els qui
escolten la paraula de Déu i la guarden" (Lc 11, 27-28).
La vostra saludable presència enmig nostre muda la fesomia de la vida quotidiana en
dies de festa; com a les noces de Canà, per la vostra intercessió, l'aigua es converteix en
el vi millor, gràcies a la novetat de Jesús. Per Vós, evangeli vivent, maduren els fruits
de la gràcia. Amb la vostra companyia i exemple, l'oració esdevé més confiada i serena.
Vós conduï u els fills a la mútua reconciliació, animeu la convivència amb l'interès pel
bé col· lectiu, inclineu les voluntats a servir-vos en els germans. Vós ens recordeu que
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Déu dispersa els homes de cor altiu, derroca els poderosos del soli i exalça els humils.
Vós aixequeu de la cendra el desvalgut i revifeu l'esperança.
Sigueu benvinguda al vostre poble, Mare de Déu de la Riera. Perquè "sou beneï da entre
totes les dones i és beneï t el fruit del vostre ventre", ompliu-nos de la vostra benedicció.
Amén.
Josep Raventós i Giralt
Vicari Episcopal
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