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MARE DE DÉU DE LA MERCÈ  
BARCELONA 

24 de setembre de 2022 

Germans i germanes en el Senyor, 
 

Diu la tradició que fa una mica més de 800 anys la Mare de Déu, 
la nit de l’1 al 2 d’agost del 1218, es va aparèixer al mercader 
Pere Nolasc a qui va demanar que tingués mercè dels captius 
cristians segrestats pels pirates musulmans, allunyats de la seva 
terra i de la seva família.  

I així ho va fer, el 10 d’agost del mateix any, davant l’altar major 
de l’antiga catedral de Barcelona, en presència del rei Jaume I i 
del bisbe Berenguer de Palou, va fundar l’Orde de la Mercè amb 
la voluntat de rescatar els captius cristians. Els mercedaris 
arribaven a oferir-se ells mateixos com a preu de rescat. 
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Amb aquesta preciosa advocació de la Mercè, la Mare de Déu ens 
està recordant la seva exquisida atenció i predilecció per tots 
aquells que pateixen alguna mena de captivitat.  

En la resposta al salm que hem proclamat, Déu Pare diu: «He vist 
la captivitat dels meus fills i de les meves filles i els he deslliurat» 
(Sl 125). Déu escolta les necessitats del seu poble. Maria va veure 
una necessitat a les noces de Canà de Galilea i va demanar ajut al 
seu fill. I Maria això també ho fa a Barcelona quan demana a Pere 
Nolasc que faci alguna cosa per alleujar el sofriment dels captius. 

Avui, al segle XXI, la Mare de Déu ens continua demanant, a tota 
la comunitat cristiana, a tots els homes i dones de bona voluntat, 
que fem alguna cosa per ajudar els que pateixen les captivitats 
d'avui dia.  

¿Quines són aquestes captivitats? Les coneixem perfectament, 
tenen rostres diferents, però els podem reconèixer: 

• El rostre de l’ancià que viu en la soledat i sense els ajuts a la 
dependència que necessitaria.  

• El rostre d’un adult que ha perdut la feina i que difícilment 
en trobarà una altra donada la seva edat. 

• El rostre d’una persona que acaba de sortir de la presó. 

• El rostre d’una dona i d’un infant explotats per les 
organitzacions de tràfic de persones. 

• El rostre del jove desorientat, que pot ser carn de canó de les 
màfies de les drogues o esclau de tantes altres addiccions. 

• El rostre de l’immigrant perdut pels carrers i que no troba 
cap sostre ni feina.  

• El rostre de tantes persones tristes que viuen sense 
esperança dins d’una societat accelerada i sovint indiferent. 
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El Senyor ens ajuda a trencar el jou de les esclavituds que ens 
oprimeixen, tal com ens ha dit avui el profeta Jeremies. I la Mare 
de Déu de la Mercè ens diu a tu i a mi, no tanquis els ulls i estén 
la teva mà, escolta i acompanya el dolor dels qui més pateixen. 
Certament, cal que posem fil a l’agulla... cal que fem alguna cosa. 

La nostra ciutat té molts reptes però, tenint en compte l’especial 
moment que estem vivint, en destacaria alguns: 

• Acompanyar els joves que no troben el sentit a la seva vida, 
donar-los facilitats per treballar, oferir-los la formació i els 
ajuts necessaris perquè tinguin oportunitats per tenir una 
vida digna i formar una família. 

• Fer una clara aposta política per l’estabilitat familiar. Una 
estabilitat que no només beneficia les famílies, sinó que, a 
més a més, esdevé una font de pau i benestar social. Aquesta 
aposta s’ha de traduir en ajuts socials i econòmics, en 
mesures que facin possible la conciliació de la vida laboral i 
familiar, en la promoció d’habitatges socials dignes ...  

• Reduir les cues de la fam i fer tot el possible per donar una 
sortida a les persones que viuen al carrer, molts d’ells 
afectats per malalties mentals i addiccions. 

 

[CASTELLÀ] 

¿Cómo podremos afrontar estos desafíos? Solamente con 
generosidad y si unimos fuerzas, si vamos todos en la misma 
dirección. La unión hace la fuerza. Trabajando todos por el bien 
común y no por el bien partidista o egoísta. 

Por eso me atrevo a decir que santa María nos llama a los fieles, 
pero también a todos los ciudadanos, a todas las instituciones 
civiles, públicas y políticas para que superemos las discrepancias 
ideológicas y podamos dar el paso de trabajar todos juntos y 
unidos. María nos ayuda a superar la división, la diferencia y la 
indiferencia. Como madre de todos los barceloneses y 
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barcelonesas, nos quiere a todos en una misma mesa, trabajando 
juntos por el bien de todos y todo ello a pesar de nuestras 
diferencias, porque siempre es mucho más lo que nos une que lo 
que nos separa. 

María cuenta con nosotros como contó con san Pere Nolasc. Igual 
que él alivió el sufrimiento de muchos hermanos suyos cautivos, 
nos anima a cambiar nuestra realidad. Podemos hacerlo con la 
ayuda del Señor y con la ayuda de Virgen de la Merced. 
Pongámonos en sus manos. 

 

[CATALÀ] 

No voldria acabar aquestes paraules sense agrair tota la labor de 
restauració de la talla de la Mare de Déu de la Mercè i del 
cambril. De fet ahir es culminaven tots aquests treballs amb el 
trasllat fins aquí de la talla original restaurada i la seva col·locació 
al cambril. Vull donar les gràcies a totes les institucions i 
persones particulars que han col·laborat econòmicament per fer-
ho possible.  

Animo a tots els barcelonins a venir a aquesta preciosa basílica 
per visitar la nostra estimada patrona. Que l’estima i devoció a la 
Mare de Déu de la Mercè ens esperoni també a demanar la seva 
intercessió perquè el Senyor restauri els nostres cors.   

Molta gent surt a passejar per la Ciutat per anar a veure amics o 
per fer una mica d'exercici, ¿per què no fem de tant en tant una 
visita a la nostra benvolguda Mare i Patrona? En ella trobarem 
sempre una mirada de misericòrdia, pau i consol per a les nostres 
vides. 

Us desitjo a tots una feliç festa de la Mare de Déu de la Mercè. 

 

† Card. Joan Josep Omella 

Arquebisbe de Barcelona 
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