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La imatge de sant Ignasi està al costat del portal de Sant Antoni

SALVADOR REDÓ

Juntament amb el desaparegut
convent de Sant Domènec, la Seu
era el temple on sant Ignasi anava
a resar durant els onze mesos que
va estar a Manresa, l’any 1522. És,
per tant, on van els pelegrins que
visiten Manresa seguint la seva
petjada. A la Seu, però, no hi ha cap
imatge del sant. Fins avui. 

La Cova i la parròquia s’han
encarregat que, a partir d’ara, les
persones que visiten la Seu segu-
int la ruta ignasiana hi trobin una

imatge del sant. La van encarregar
al jesuïta Cinto Casanovas, que viu
a Raimat i té el taller a Verdú, el
qual explica que l’ha fet inspi-
rant-se en un retrat del fundador
de la Companyia de Jesús obra de
Claudio Coello, que els experts
diuen que és el més semblant a Ig-
nasi dels que s’han fet, i amb una
escultura del sant basada en
aquesta pintura que hi ha a la
Universitat de Sevilla. «El cos li he
fet de l’Ignasi pelegrí», comenta. 

Demà, a les 12 del migdia, se’n

farà la benedicció, amb la partici-
pació del superior de la Cova, el
pare Lluís Magriñà, i del rector de
la Seu, mossèn Antoni Boqueras. 

La imatge en qüestió és una
peça blanca feta de resina, un ma-
terial incombustible, molt resistent
i lleuger, i mesura un metre i sei-
xanta centímetres. L’han situat
entre la capella de Sant Josep i el
portal de Sant Antoni (del Lledo-
ner o del Fossar), el que dóna al
parc de la Seu; està al contrafort, en
una peana que estava buida. 

Fonts de la parròquia expli-
quen que a la Seu no hi ha hagut
mai cap escultura del sant. Abans
de la guerra, a les parets del cor que
ocupava la nau central sí que hi ha-
via hagut una pintura d’Ignasi,
entre les d’altres sants. I al vitrall
que hi ha a la capella que ocupa el
sepulcre del canonge Mulet s’hi
veu Sant Ignasi pelegrí als peus de
la Mare de Déu de Montserrat, on
va fer parada en el camí que el va
portar a Manresa. L’Ajuntament hi
posarà una placa explicativa.
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