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Salutació a la Mare de Déu de la Riera

"oh, Sereníssima Senyora! Siau intercessora nostra, vós qui tan potent vos trobau, car
sou feta Mare de Déu e haveu concebut aquell qui és salut e glòria dels àngels e dels
homes! Vós Senyora, sola sou constituïda Mare e Governadora e Advocada nostra: a
vostra clemència tots reclamam!".

Amb aquestes paraules s'adreçava a la mare de Déu Isabel de Villena, religiosa del segle
XV i primera autora de la literatura catalana.
Amb aquestes paraules voldria, jo també, des de la meva condició de dona i catalana,
manifestar-vos, una vegada més, la devoció d'aquest poble que havent-vos erigit en
patrona, any rera any, i dia a dia, us expressa la seva estimació.
Aquesta festa, que avui s'inicia, és una mostra humil de la joia que la vostra presència
aporta als homes i les dones d'aquesta vila, als més joves i als més grans, als que aquí
han nascut i a aquells que provinents d'altres indrets s'hi han sentit acollits i estimats.
Tots junts, amb emoció i il· lusió, us saludem i us donem benvinguda, Mare de Déu de la
Riera.
Una benvinguda de la que, el poble de les Borges del Camp avui me n'ha fet portaveu.
Voldria, davant vostre, expressar a tot aquest poble el meu agraïment per have r-me
atorgat un privilegi que, de ben segur no en sóc mereixedora, però que m'omple
d'alegria perquè tot i la meva condició de forastera no em sento estranya ni aliena a les
emocions i els sentiments d'aquesta gent.
No em sento estranya, perquè aquí predomina un clima de convivència, d'avinença,
d'amistat, d'humanitat, en definitiva, que t'abraça i et fa seu.
No em sento aliena, perquè tots som part d'una terra, d'un país, que al llarg dels segles
s'ha caracteritzat per la seva capacitat de diàleg, pel seu esforç de convivència pacífica i
per la seva obertura al món sense perdre la seva identitat pròpia.
És aquest esperit de convivència, aquest esperit de comunió del que vós en sou la més
clara portadora, el que caldria estendre arreu del món.
perquè tot i que avui és dia de festa, d'alegria, de trobada entre amics i de reunió de
famílies, no podem oblidar a totes aquelles persones, a tots aquells pobles, que massa
sovint es veuen sotragats per la infelicitat, la fam i la violència.
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Persones, famílies i pobles que són víctimes de intolerància, de la prepotència i de la
insolidaritat.
Per a ells i per a nosaltres demanem, Mare de Déu de la Riera, la vostra intercessió,
perquè recuperant paraules de mossèn Cinto Verdaguer:
"si d'enfonsar-te ta nau perilla
en les tempestes d'aquesta vida,
Maria és l'iris que els núvols lliga;
Maria estrella, invoca Maria!".
Us invoquem Maria perquè ens ajudeu a no eludir la nostra responsabilitat en
l'esdevenir de la humanitat.
Perquè siguem capaços de transformar l'individualisme en solidaritat, la incomunicació
en obertura als altres, l'autosuficiència en generositat, l'opulositat en humilitat.
Una transformació que és necessària perquè la pau, la justícia i la igualtat, de les que
Vós en sou portadora, siguin l'eix de relació i convivència entre els homes i les dones,
entre les generacions i entre els pobles d'arreu del món.
Sense perdre de vista aquests valors, que continuï la festa d'aquest poble del que sou
avui Alcaldessa d'Honor i cada dia protectora.
Que les veus s'enlairin amb la Salve; que les carrutxes diables s'encenguin de nou; que
la seva dansa davant vostre sigui símbol de la postergació davant el bé que representeu.
Que aquest poble de les Borges del Camp en el que es combinen tradició i progrés,
esforç i il· lusió, continuï essent una terra de convivència adornada pels flocs del
avellaners.
Mare de Déu de la Riera, sigueu per sempre benvinguda.

Joaquima Alemany i Roca
Diputada al Congrés
Vice-presidenta de l'Institut Català de la Dona
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