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Jubileu de la Mercè
Xavier Novell, bisbe de Solsona

El passat 17 de gener, a Sant Pere del Vaticà, es van iniciar les celebracions dels 800 anys de la fundació de l'Orde
de Nostra Senyora de la Mercè. El 10 d'agost de 2018 es
compliran vuit segles del naixement de la família mercedària. El Sant Pare ha concedit a tots els temples mercedaris la gràcia jubilar de la indulgència plenària.

La Santíssima Verge, la nit de l'1 al 2 d'agost, li va transmetre l'encàrrec de la Santíssima Trinitat que s'institucionalitzés el que venia fent. El rei i el bisbe patrocinaren
la iniciativa, dotant a l'Orde amb l'Hospital de Santa Eulàlia i una part del Palau Reial, condecorant-la amb l'escut catedralici i la insígnia reial.

Pere Nolasc, amb el patronat del rei Jaume el Conqueridor i el bisbe Berenguer de Palou, a la catedral de Barcelona, davant l'altar de santa Eulàlia, l'any 1218, va procedir a instituir una Orde extremadament innovadora:
redemptora de captius. Hi havia milers de cristians que
patint esclavatge en terra de "moros", perdien la dignitat
i abandonaven la seva fe.

Pere Nolasc va assumir aquesta missió que Déu li demanà
fins al punt d'establir un quart vot: disponibilitat dels frares
de quedar captius i fins i tot morir enlloc dels captius. Això
va produir nombrosos martiris i innombrables patiments. El
nostre sant Ramon Nonat és exemple típic d'aquest carisma
martirial: quatre vegades redemptor, dues vegades turmentat
com a ostatge, un cop turmentat amb l'atroç perforació dels
llavis. L'Orde de la Mercè va arribar a redimir 80.000 esclaus.

Pere Nolasc era mercader i fou sensible a aquest greu
problema social i espiritual. L'any 1203, va viatjar a
València, musulmana encara, i va comprar tres-cents
captius. Va invertir en aquest alliberament tot el que
tenia. D'aleshores ençà no va dedicar-se a altra cosa
que crear llibertat i retornar la dignitat. Se li va unir
un voluntariat amb el qual anualment feia una redempció organitzada.

La Mercè, orgull de Catalunya, gesta dels catalans de
l'època medieval, fou clau en l'evangelització d’Amèrica
perquè es dedicà, des de l'inici, a la dignificació de les
presons i a l'atenció als presos i als alliberats de la presó
després de complir les penes. A més, continua en la redempció espiritual dels captius d'avui, especialment a
les presons, amb els marginats en els barris perifèrics.
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