La basílica de la Mercè
La plaça

La façana principal de la basílica de la Mare de Déu de la Mercè dóna a la plaça del mateix nom,
oberta fa cosa d’un quart de segle. En un costat de la plaça (al cantó del mar) es veu una altra
façana, amb una porta de marbre, del que va ser antic convent de la Mercè i que avui és la Capitania
General. Al costat oposat a la basílica hi ha una font dedicada al déu Neptú, obra d’Adrià Ferran, el
déu, i Celdoni Guixà, els esfinxs, que primer va estar gairebé un segle a la Barceloneta, i després,
gairebé un segle al parc de Montjuïc.

La tradició

Segons la tradició, la Mare de Déu es va aparèixer en somnis a Pere Nolasc, a qui va inspirar la idea
de crear un ordre monàstic dedicat a la redempció dels nombrosos captius cristians que queien en
mans dels pirates nord-africans, que en aquella època solcaven el mar. Pere Nolasc, assessorat
per Ramon de Penyafort i amb l’ajut del rei Jaume I, va portar a terme aquest projecte.
Així va néixer l’orde de la Mercè. La primera església de l’orde mercedari es va aixecar l’any 1267,
al mateix lloc on hi ha la basílica. Es va reformar durant els segles XIV i XV, i l’any 1775 l’arquitecte
Josep Mas i Dordal va dirigir les obres de l’església que coneixem avui.

Patrona de Barcelona

La tradició també diu que l’any 1637 la Mare de Déu de la Mercè va deslliurar la ciutat d’una plaga
de llagostes i, en agraïment, el Consell de la Ciutat la va nomenar patrona de Barcelona. L’any 1696
el papa Innocenci XII en va fer arribar el culte a tota l’Església, i el 1888, durant l’Exposició Universal, va ser coronada canònicament. El culte a la Mare de Déu de la Mercè, que durant l’edat mitjana
s’havia estès per tota la Mediterrània, als segles XVIII i XIX es va estendre per terres hispàniques
i americanes.
Avui dia, la patrona de Barcelona és objecte de la simpatia dels barcelonins. Ens podem fer una
idea de la seva importància cívica amb el fet que els equips esportius de la ciutat, quan guanyen
algun campionat, van a cantar-li una salve d’agraïment.
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