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Cita’t amb la Mercè!
Serà l'última celebració de l'òrgue de la Basílica, pel qual s'ha convocat el dia 22
una jornada de portes obertes per acomiadar-se
19 Setembre, 2017 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Barcelona es prepara per celebrar la festa la Mercè, la patrona de la ciutat que tindrà lloc
aquest proper diumenge, 24 de setembre. Com cada any, entre totes les activitats
programades al voltant de la festivitat, hi ha una de mil·lenària, com és la missa solemne que
tindrà lloc a la Basílica de la Mercè a les 10.30 h. Una celebració en la qual, enguany,
s’estrenaran els dos nous bisbes auxiliars de la diòcesi: Mons Sergi Gordo, i Mons Antoni
Vadell.
Festa barcelonina
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Ja fa temps que a ciutat celebra la Mercè, després que el Papa Pius IX la declarés patrona de
la ciutat, Barcelona va començar a celebrar festes al setembre. Les primeres festes es van
celebrar en 1871. Amb aquesta ocasió es dóna a la Verge un ceptre d’or i un lliri de plata. En
1902, La Mercè va prendre volada l’any 1902, quan sota l’impuls de Francesc Cambó, es va
celebrar una Festa Major que es va convertir en model de les que encara avui tenen lloc a tot
Catalunya. La Mercè va assolir el caràcter de festa autènticament popular, gràcies a la
col·laboració d’entitats de tota la ciutat. Avui, la Mercè és una festa que ocupa festivament
un gran nombre d’espais públics amb una programació centrada en la cultura mediterrània.
En menys d’una setmana, Barcelona aplega una programació ingent d’arts de carrer,
cercaviles, concerts, balls tradicionals i altres activitats.
Missa tradicional
La Mercè ha arribat a captar l’atenció de tots els Barcelonins que aquest cap de setmana
acudiran als diferents actes programats, sobretot la Missa Soleme en la qual els ciutadans es
reuneixen i poden pregar-li a la Verge i visitar-la al cambril de la Basílica on s’hi troba la seva
imatge.
En acabar la missa com sempre hi haurà la processó en direcció ﬁns a la plaça Sant Jaume
amb els gegants i els capgrossos.
Acomiadem l’antic orgue
Serà la darrera Missa Solemne de l’orgue del Temple, que en breus es canviarà per un de nou
en construcció. Amb motiu d’aquest canvi es convocarà una jornada de portes obertes el dia
22 de 17 h a 20 h per acomiadar l’antic orgue. L’accés serà gratuït i permetrà accedir a un
lloc que no és gens habitual veure: el cor de la Basílica. No cal reserva prèvia, simplement
acostar-se a la Basílica de la Mercè amb ganes de saber més sobre la història de la ciutat i el
futur de l’orgue.

|2

