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OPINIÓ

a nostra ciutat es va preparant
per commemorar l'estada
d’onze mesos entre nosaltres
del pelegrí Ignasi de Loiola. Fa

500 anys, el 1522-23, fou exquisidament
acollit pels nostres avantpassats: per això,
amb dret, una de les definicions que pro-
posa el projecte «Manresa 2022» és «Man-
resa és acollida», i ho significa amb l’escu-
della de la casa del Tort (on Ignasi rebia
aliment).
Els especialistes en turisme calculen que
l'efemèride atraurà fins a 100.000 visitants
l'any 2022. Les seves previsions poden
quedar avalades per les estadístiques del
2013 que ja sumen fins a 40.200 els visi-
tants a la Cova.
Des de la Cova veiem amb satisfacció els
diferents moviments de preparació d'a-
questes celebracions centenàries que, a la
vegada, poden ajudar a crear ocupació tu-

rística, promocionar internacionalment la
marca «Manresa», promoure el ric patri-
moni històric, cultural, industrial, espiri-
tual... de la ciutat i del Bages, etc.
Per la nostra banda, l'efemèride, a més de
promoure el «Camí Ignasià, Loiola-Man-
resa», ha propiciat la reconversió de la
«Casa d'Exercicis» en «Centre Internacio-
nal d'Espiritualitat» i la proposta de res-
tauració dels espais patrimonials del san-
tuari de la Cova (presentada ja al departa-
ment de Cultura de la Generalitat i pen-
dent d'aprovació).
Ignasi de Loiola animava a redefinir cons-
tantment els diferents projectes des de la
seva «inspiració inicial», per obviar que,
posats en marxa, les inèrcies no els desvi-
ïn de la font inspiradora. 
També ara és bo retornar a l'arrel «manre-
sana» d'Ignasi, l'home del sac (com l'ano-
menava afectuosament la canalla de la
nostra ciutat); ens cal tornar a l'esperit
dels Exercicis Espirituals que va viure el
pelegrí de Loiola a la nostra ciutat; les pe-
riòdiques «Congregacions Generals de la
Companyia de Jesús» concreten aquell es-
perit per a cada època històrica.
Fa 10 anys la Companyia de Jesús va con-
cretar la seva missió amb les paraules se-
güents: «Avui constatem amb claredat
que no hi pot haver servei de la fe / sense
promoure la justícia / entrar en les cultu-

res / obrir-se a d’altres experiències reli-
gioses». La Companyia de Jesús universal
apostà perquè la seva missió lligui inter-
nament la fe, la justícia, la cultura i el dià-
leg interreligiós.
Per tant, la nostra concepció de «Manresa
2022» ha d'integrar aquests quatre parà-
metres sabent que l'un sense l'altre invali-
den el missatge ignasià que volem cele-
brar. 
a) La nostra proposta d’experiència espiri-
tual, de fe, de silenci, d'interioritat, de re-
conciliació..., de trobada personal i cor-
dial amb el Senyor Jesús, que va viure fon-
dament el Loiola en tants «llocs sants ig-
nasians» de Manresa;
b) ha d'estar penetrada per la mirada i per
l’atenció als més desheretats, marginats,
desnonats... dels nostres entorns, com el
mateix Ignasi, que vivia a l'hospital de po-
bres de Santa Llúcia, que pidolava el seu
manteniment i que el compartia amb al-
tres pobres; 
c) ha d'estar amarada de la cultura del
propi poble, geografia i història perquè la
seva profunda experiència de la transcen-
dència estigui treballada i es deixi treba-
llar per la «cultura», i així pugui dir una
paraula vàlida avui;
d) ha d'estar molt atenta a recollir la «pa-
raula» profunda que està present en les al-
tres tradicions religioses, especialment en

les que tenim més a prop nostre, per bé
que a cops ens resultin llunyanes. Ha de
saber agrair el seu testimoniatge de fe.
En el cas de la «Manresa 2022», des de la
Cova, creiem que la nostra proposta d'ex-
periència religiosa, perquè tingui encuny
ignasià:
−Ha d’estar integrada amb la promoció de
la justícia, tant per la preocupació per
aquells que pateixen més durament les
conseqüències de la «crisi», com oferint
espais de silenci i profunditat a les perso-
nes que acompanyen els grups més febles
de la nostra societat (és una satisfacció
comprovar que una bona part dels que
acudeixen als diferents programes de la
Cova pertanyen a aquests àmbits).
− Ha de estar fermament «encarnada» en
la cultura. La llarga tradició que nasqué
d’Ignasi de Loiola portà a diverses prego-
nes inculturacions, com a Xina en el segle
XVI, amb els ritus malabars, o les reduc-
cions del Paraguai del XVII-XVIII o la Teo-
logia de l’Alliberament de temps recents.
−Ha de tenir un gest d’acollida, de proxi-
mitat, d’admiració davant altres credos re-
ligiosos. En aquest sentit, a mi m’impres-
siona veure prostrats, com feia sant Ignasi
a la Cova, els creients musulmans de la
nostra ciutat, adorant el mateix Déu a qui
el pelegrí del segle XXI venerarà al San-
tuari Ignasià de Manresa.
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