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Avui festegem Maria sota l’advocació de la Mercè, és a dir, Maria com 

a signe de la gràcia salvadora de Déu envers els pobres, els afligits, 

els oprimits per qualsevol mena d’esclavatge. L’evangeli de les noces 

de Canà ens ajuda a endinsar-nos en aquest misteri que fa de Maria 

un signe de la gràcia alliberadora de Déu. 

Es fàcil d’imaginar l’escena. El cap de taula i els servidors de la fes-

ta de noces devien d’anar d’ací cap allà cercant on trobar vi. Maria se 

n’adona i diu al seu Fill que no tenen vi. La resposta de Jesús és seca i 

tallant. Acostumats com estem a veure en la mateixa Escriptura la figu-

ra de Maria, com una dona dòcil, senzilla, disposada a dir sempre "sí" 

per ajudar els altres i complir la voluntat de Déu, i, el que és més im-

portant disposada a seguir en tot el seu Fill, ara ens sorprèn amb la 

seva actitud decidida.. Com si no hagués sentit res, diu als servidors: 

Feu tot el que ell us digui. Maria havia estat convidada a les noces 

com a la mare d’un jove rabí anomenat Jesús. 

Amb aquesta seva intervenció Maria "dibuixa” amb força claredat la 

nova dimensió, el nou sentit de la seva maternitat, és a dir, es manifes-

ta com una nova maternitat segons l’esperit i no únicament segons la 

carn, o sigui, la sol·licitud de Maria pels homes, anar-los a l’encontre 

en tota la gamma de llurs necessitats. A Canà només es mostra un as-

pecte concret de la indigència humana, aparentment petit i de poca 

importància. Però això té un valor simbòlic. Anar a l’encontre de les 

necessitats humanes significa al mateix temps, la seva introducció en 

el radi d’acció de la missió messiànica del Crist. Maria desitja, tot i la 

resposta encara no és arribada la meva hora que es manifesti el poder 

salvífic del seu Fill, encaminat a socórrer la desventura humana, a alli-

berar l'home del mal que sota diverses formes i mesures pesa sobre la 

vida.  

Parlar de la Mare de Déu de la Mercè, de la Mercè, com diem els 

barcelonins, és sempre molt entranyable. Cada any la ciutat s'engala-

na per celebrar i festejar la seva patrona. 

 


