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Ahir al matí va morir als  anys,
víctima d’un càncer, Estanislau
de Balanzó, el pare Lau, que durant
vuit anys va ser superior i director
de la Cova de Sant Ignasi de Man-
resa. A la missa de les  del mig-
dia que tindrà lloc demà al santuari
de la Cova, se’l recordarà.

Francesc Riera, que el  va
substituir Balanzó com a superior
i director de la Cova, el recordava
ahir com un «home de gran ànim
i magnanimitat» i «una persona
molt creativa i estimada a Manre-
sa», que «pilotà un nou estil de la
Cova, amb un especial interès per
la col·laboració de jesuïtes i laics;
maldà per acollir noves formes per
a un Centre Internacional d’Espi-
ritualitat que mira més enllà del Ba-
ges, però que al mateix temps està
amatent als moviments religiosos
i ciutadans de la ciutat i de la Ca-
talunya Central, amb un especial
interès a obrir la Cova a la ciutat i al
nostre barri de les Escodines». 

D’ençà que va deixar Manresa,
el pare Lau vivia a Sant Cugat del
Vallès, on avui es farà el seu comiat,
a / de  de la tarda, al Centre Bor-
ja, on va ser director de la Infer-
meria Provincial des del .

Com a exemple de l’impuls do-
nat pel pare Lau a la Cova, Riera
ressaltava ahir que «entre les múl-

tiples iniciatives que li agrairem
sempre hi ha la creació del Casal
Lluís Espinal, amb la seva Sala
Flors Sirera, espai adreçat a oferir
als nostres adolescents i joves pe-
dagogies per conrear la interiori-
tat enmig d’un món tan sovint
abocat a l’exterioritat». A més a
més, amb ell com a superior va co-
mençar a prendre forma el camí ig-

nasià entre el País Basc i Manresa,
que aleshores era conegut com la
ruta Ignatius. En una entrevista a
Regió l’any  va dir que «viu-
re a Manresa és una alegria». 

El pare Estanislau de Balanzó i
Solà va néixer a Barcelona el 
i el  va ingressar al noviciat de
Roquetes. Va estudiar Humani-
tats a Lleida i Biscaia, i Filosofia i
Teologia a Sant Cugat del Vallès. Va
ser ordenat el  a Barcelona.
Abans de Manresa va ser superior
a la residència Sant Ignasi de Llei-
da i a la d’Hostafrancs a Barcelo-
na. El  es va fer càrrec de la
Cova com a superior i director. 
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Els jesuïtes perden el pare
Lau de Balanzó, superior
de la Cova durant vuit anys 

L’actual superior, Francesc Riera, recordava ahir que va ser «una
persona molt estimada a Manresa» i que va crear el Casal Lluís Espinal
�

El pare Estanislau de Balanzó davant del Centre d’Espiritualitat, el 2006
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Riera: «pilotà un nou estil
de la Cova, amb un especial
interès per la col·laboració
de jesuïtes i laics»


