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 i ha 39.000 resultats en català,
622.000encastellàipropd’unmi-
lióenanglès.Alaxarxa,SantIgna-
sideLoiolanoéscapdesconegut.

Siesvolresseguirlavidadequivaserelfun-
dadordelaCompanyiadeJesúshihacentenars
demilersdellocswebpertriariremenar.Di-
mecresvinentfarà493anysquevaarribara
ManresatravessantelPontVell.Hivaresidir
onzemesos,ihivaviureunaexperiènciatrans-
cendental que va donar com a resultat els
ExercicisEspirituals,llibredereferènciadelsje-
suïtes.El2022farà500anysdel’estadadelco-
negutcomhome del sac alacapitaldelBages.
Entreleswebsqueenparlen,unaques’hiha

incorporatdarrerament és auca.covamanre-
sa.cat,unatractiuprojecteeducatiuimpulsatper
laFundacióCovaSantIgnasiManresa(vegeu-
neunacompletainformacióalespàgines4i5).
EnlarecercaencatalàaGoogledeSantIg-

nasideLoiola,elprimerllocl’ocupalasevabio-
grafiaalaViquipèdia,que,encastellàianglès,
desprésdel’arxiud’imatgesdisponiblesdelsant,
queencatalàésaltercerlloc,tambéencapça-
lalarecerca.Deixantdebandal’enciclopèdia
lliureilesimatges,quecoincideixen,elsresul-
tatsencatalà,castellàianglèsvarienforça.
Encatalà,elCamíIgnasiàocupaelquartlloc.

EnelsegonhihalawebArrelsSantIgnasi,una
fundaciósolidàriaqueactuaaLleidadesdel
1994.ElCamíIgnasiàesvaposarenmarxafa
tresanysperrecrearlarutaqueIgnasideLoiola,
sentcavaller,varecórrerl’any1522deLoiolaa
Manresa.L’apartatHistòria del camí inclouun
capítoltitulatPelegrinatge pel passat ambin-
formaciódelcontexthistòricdelseuperiple,
comaraque«vaacabarlapartespanyolacap
aTerraSantaambunaestadademésdedeu
mesosalaciutatdeManresa,narracióqueocu-
palamajorpartdelasevaautobiografia».
LaparròquiaSantIgnasideLoioladeLleida

ocupaelcinquèlloc.Alainformaciógeneralpar-
lad’Ignasi:«volarribaraBarcelonaperem-
barcar-secapaTerraSanta,peròl’epidèmiade
pestaqueassotalaciutatl’obligaaquedar-sea
Manresa,onviuunaprofundaexperiènciaes-
piritualis’entregatotalmentalapregàriaiala
pobresa.AManresaescriuleslíniesfonamen-
talsdelsseusExercicisEspirituals».Seguidament
hihalawebdelaCovadeManresa,ambin-
formaciódel’ofertadelCentreInternacional
d’EspiritualitatIgnasiana,laCova,laManresa
ignasiana...iunaautobiografiadeSantIgnasi
enformatdecòmiciquadernd’activitats.
ElsisèllocésperalawebGuiaManresa,un

calaixdesastresobrelaciutatquededicaunca-

pítolalsmonumentsignasians.Lasegueixl’es-
coladelsJesuïtesaSarrià,quenoinclouinfor-
maciódeSantIgnasi.Envuitèllochihalaweb
delsJesuïtesaCatalunya.L’apartatQui som?
constadecapítolssobreSantIgnasi(Qui és Sant
Ignasi?),SantIgnasiiManresa,SantIgnasiiBar-
celonaidelCamíIgnasià.Enelprimers’expli-
caque«IgnasideLoiolaeraelmenutd’unafa-
míliadetretzegermans.FilldeBeltránIbáñez
deOñaziMarinaSánchezdeLiconayBalda,va
néixeralcastelldeLoiola,aAzpeitia(Guipús-
coa)».També,que«arribavaalmóngairebéal
mateixtempsqueColomdescobriaAmèri-
caielpapaBorjas’establiaalaseude
Pere.Pocsanysabanshavianascut
MartíLuter(1483)»ique«seriacon-
temporanideCalví,Rabelais,Erasme,
Maquiavel,LluísVivesiTomásMoro».
Al’apartatdeSantIgnasiiManresa-just
una pinzellada- hi ha un mapa amb
cincllocsignasiansindicats:laCova,el
PontVell,l’antichospitaldeSantaLlúcia,el
PoudelaGallinailaCapelladeSantIgnasiMa-
lalt.Desprésd’unparelld’enllaçosmésdelapà-
ginadelsjesuïteshihalawebdel’OficinadeTu-
rismedeManresa.

«Ad Majorem Dei Gloriam» 
Encastellà,passatl’arxiud’imatgesd’Ignasiiles
biografiesqueinclouenlaViquipèdiailaWi-
kipedia,respectivament,constaenquartllocla
pàginadelsjesuïtesaEspanya.Labiografiadel
santésmoltcompletai,entred’altres,explica
que«lasevaestadaaManresaesvaprolongar
unsonzemesos,ipotdividir-seentresperío-
des:undecalma,gairebéenunestatinterior;
elsegon,deterribleslluitesinteriors,dubtesi
escrúpols, amb temptacions de suïcidi; i el
tercer,deconsolacionsiil·lustracionsdivines,
quevantenirperobjecteelmisteridel’eucaristia
ialtres».Darrered’aquestawebn’hihauna(co-
razones.web)obradelesServentesdelsCors
TraspassatsdeJesúsiMaria,uninstitutreligiós
fundat a l’Arxidiòcesi de Miami, Florida, el
1990.Aportaunaextensíssimabiografiad’Ignasi
icitaelseulema:«AdMajoremDeiGloriam»
(PeramajorglòriadeDéu).Del’estadadelsant
alacapitaldelBagesendiuque,perculpade
l’epidèmiadepesta,«esvahaverd’esperaren
elpobletdeManresa,nollunydeBarcelonaia
tresllegüesdeMontserrat(...)Esvahostatjar,allà,
unesvegadesalconventdelsdominicsialtres

enunhospiciperapobres.Perre-
sariferpenitència,esretiravaaunacova

delsvoltants.Aixívaviuredurantgairebéun
any».Enaquesttext,siesclical’enllaçdeMan-
resaesvaaunaaltrawebdelesmateixesautores
sobrelaCova.Hidiuque«aManresa,perdes-
lliurar-se de tot el que s’allunyava de Déu,
[SantIgnasi]esvacomençaradeixarportarper
lacontrària.Haviaestatunjovepresumit.Ara
esdeixavacréixerelscabellsdequalsevolma-
nerainoestallavalesungles».Alfinaldetothi
haunafotografiadelaSeuamblallegenda:
«MonestiraManresaonSantIgnasianavaare-
sarambelsmonjosvistdesdelaCova».
L’enciclopèdiabiogràficaenlíniaocupaelsisè

lloc.Lasegüentéslabiografiarealitzadaper
EWTN,EternalWordTelevisionNetwork.Ex-
plicaque:«se’nvaanaraunpobletanomenat
Manresa,a15quilòmetresdeMontserrat,are-
sariferpenitència,allàvaserunany.Apropde
Manresahihaviaunacovais’hitancavaperde-
dicar-seal’oracióialameditació.Allàseliva
ocórrerlaideadelsExercicisEspirituals,quetant
debéfarienalahumanitat».L’EWTNésunacor-
poraciódemitjans–ràdio,televisióiInternet–
catòlica.DimartsemetienelprogramaSí vull,
claus per a un matrimoni feliç...
LawebdelsantuarideLoiola,onvanéixer

icréixerÍñigodeLoyola,ocupaelvuitèlloc.Té
elsegelldelaCompanyiadeJesús.ElDevo-

H

La proximitat dels 500 anys de l’arribada del fundador de la
Companyia de Jesús a Manresa convida a saber què n’explica
Internet. Lluny del que podria semblar, Ignasi de Loiola hi té 
una presència molt destacada. La Fundació Cova Sant Ignasi
Manresa hi ha afegit ara una nova eina. Text: Gemma Camps 

Sant Ignasi
UN SOL HOME,
MILERS
D’ENLLAÇOS
A LA XARXA

A dalt, pintura del sant que
surt a la Viquipèdia, de Pe-
ter Paul Rubens. Al costat,  
l’escut d’armes familiar 

Una web que s’hi ha incorporat
darrerament és auca.covamanresa.cat,
un projecte educatiu impulsat per la
Fundació Cova Sant Ignasi Manresa

Clou aquest rànquing dels deu primers
llocs... una pel·lícula en blanc i negre
penjada a YouTube sobre Sant Ignasi
dirigida per José Díaz Morales el 1949
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cianario católico se situa en el novè. Ofereix el
text dels dies 1 al 4 de la novena per demanar
auxili i protecció a Sant Ignasi. Clou aquest ràn-
quing dels deu primers llocs... una pel·lícula en
blanc i negre penjada a YouTube sobre Sant Ig-
nasi dirigida per José Díaz Morales el 1949.
D’hora i mitja de durada i titulada El capitán de
Loyola, a mig metratge hi surt Ignasi anant cap
a Montserrat amb les muntanyes al fons; men-
tre prega davant la Moreneta, i de camí a Man-
resa, vestit ja amb robes senzilles. S’hi veu un
hospital i una cova on prega, es flagel·la i escriu
els Exercicis, però la ciutat no es reconeix. 

«Aquí ve l’home del sac»
En anglès, després de les imat-
ges d’Ignasi i de la Wikipedia,
hi ha una pàgina dedicada a
l’espiritualitat ignasiana. Ig-
natianSpirituality.com s’au-
topresenta com «un servei
de Loiola Press, un ministeri
de la Província de Chicago
de la Companyia de Je-
sús» que «ofereix infor-
mació i experiències d’es-
piritualitat ignasiana dels
jesuïtes i de les fonts ig-
nasianes de tot el món».
Inclou més d’una vin-
tena de biografies de
Sant Ignasi, algunes en
format audiovisual.
Una parla de l’Ignasi
pelegrí. Hi diu: «Ignasi va anar
a Manresa, una ciutat al costat del riu Carde-
ner. Va pidolar menjar de porta en porta. Els
nens solien cridar ‘aquí ve l’home del sac’». 

La web Catholic Online és la següent. La bio-
grafia d’Ignasi és molt breu. La segueix la Cat-
holic Encyclopedia, en aquesta ocasió amb una
biografia molt extensa en la qual, però, no cons-
ta res de Manresa ni de la Cova. La següent web
és l’American Catholic. En l’apartat dedicat als
sants es pot llegir i escoltar una biografia d’Ig-
nasi. Parla de Manresa i permet enviar en for-
ma de salutació virtual una estampeta i una fra-
se del sant. En setena posició hi ha una exten-
síssima biografia cortesia d’EWTN. Manresa
també hi surt. «A pocs quilòmetres de distàn-
cia hi havia la petita ciutat de Manresa, on Iñi-
go es va retirar a una cova per a la pregària i la

penitència». Més en-
davant cita que «anys
més tard [Ignasi] va
dir al seu successor a la
Companyia de Jesús,
el pare Laynez, que ha-
via après més sobre els
misteris divins amb una
hora d’oració a Manresa
del que li podrien haver
ensenyat els doctors de
totes les escoles». La web
de l’Arxidiòcesi de Galves-
ton, Houston, que serveix a
1.200.000 catòlics, és la pro-
pera. No hi ha informació de
Sant Ignasi. Les dues últimes
són de la parròquia St. Igna-
tius, a Chestnut Hill, Massa-
chusetts; i la informació del

sant que hi ha a l’Enciclopèdia Britànica. Per lle-
gir el text cal abonar-s’hi...

Com a apunt cal dir que aquests rànquings
no són inamovibles; l’ordre pot variar. També,
que si es posa a la xarxa «jesuïtes i Roma» surt
una web sobre la cúria jesuïta per on van pas-
sant imatges, entre les quals una del Pont Vell
de Manresa i del quadre que Montserrat Gudiol
va fer de Sant Ignasi i va regalar a la Cova. No
hi manquen les biografies del sant, quatre de
les quals amb il·lustracions i pintures, obra de
Peter Paul Rubens (1577-1640), Albert Cheva-
llier-Tayler (1862-1925), Carlos Sáenz de Teja-
da (1897-1958) i Charles Henin. En totes hi sur-
ten il·lustracions de la seva estada a Manresa. 

EN CATALÀ: SANT IGNASI DE LOIOLA 
Aproximadament 39.200 resultats 
1. ca.wikipedia.org/wiki/Ignasi_de_Loiola (Viquipèdia)
2. www.arrelssantignasi.cat/ (Arrels Sant Ignasi)
3. Imatges sobre Sant Ignasi de Loiola
4. caminoignaciano.org/ca (Camí Ignasià)
5. www.stignasi-lleida.org/ (Parròquia Sant Ignasi de Loiola de Lleida)
6. www.covamanresa.cat/ (la Cova)
7. www.guiamanresa.com/guia/.../monumets_ignasians.htm (GuiaManresa)
8. www.santignasi.fje.edu/ (Jesuïtes Sarrià)
9. www.jesuites.net/arrels-sant-ignasi-lleida-fundació-sant-ignasi-de-loiola (Arrels Sant Ig-
nasi, Lleida – Fundació Sant Ignasi de Loiola- Jesuïtes)
10.www.manresaturisme.cat/spa/la.../la-cova-de-sant-ignasi (Manresa Turismo)

EN CASTELLÀ: SAN IGNACIO DE LOYOLA 
Aproximadament 627.000 resultats 
1. Imatges sobre San Ignacio de Loyola 
2. ca.wikipedia.org/wiki/Ignasi_de_Loiola (Viquipèdia)
3. es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_de_Loyola (Wikipedia)
4. www.jesuitas.es/index.php?option=com_content&id... (Jesuitas España)
5. www.corazones.org/santos/ignacio_loyola.htm (Corazones.org)
6. www.biografiasyvidas.com/biografia/i/ignacio.htm (Biografía de San Ignacio de Loyola)
7. https://www.ewtn.com/spanish/.../ignacio_de_loyola.htm (EWTN.com)
8. www.santuariodeloyola.org/ (En la tierra natal de San Ignacio)
9. www.devocionario.com/santos/loyola_2.html (Devocionario Católico)
10. www.youtube.com/watch?v=ng7_VQ0eyn0 (San Ignacio de Loyola - película - YouTube)

EN ANGLÈS: SAINT IGNATIUS OF LOYOLA 
Aproximadament 903.000 resultats
1. Imatges sobre Saint Ignatius of Loyola
2. en.wikipedia.org/wiki/Ignatius_of_Loyola (Wikipedia)
3. www.ignatianspirituality.com/ignatian.../st-ignatius-loyola/ (IgnatianSpirituality.com)
4. www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=56 (Catholic Online)
5. www.newadvent.org/cathen/07639c.htm (Catholic Encycopledia)
6. www.americancatholic.org/Features/Saints/saint.aspx?id... (AmericanCatholic.org)
7. www.ewtn.com/library/MARY/IGNAITU2.HTM (EWTN.com)
8. ignatiusloyola.org (St. Ignatius Loyola Catholic Church)
9. www.bc.edu/st-ignatius (The Parish of St. Ignatius of Loyola)
10. www.britannica.com/.../topic/.../Saint-Ignatius-of-Loyola (Encyclopedia Britannica)
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A YouTube hi ha la pel·lícula sobre Sant Ig-
nasi del 1949. A dalt, el cartell; a sota, dos
fotogrames. En un, amb Montserrat al fons   

Il·lustració d’Ignasi inclosa en la biografia del sant a la web de Jesuïtes Catalunya

IgnatianSpirituality.com inclou més
d’una vintena de biografies de Sant
Ignasi, algunes en format audiovisual.
Una parla de l’Ignasi pelegrí

Si es posa a la xarxa «jesuïtes i Roma» 
surt una web sobre la cúria jesuïta per
on van passant imatges, entre les 
quals una del Pont Vell de Manresa 

El rànquing de les
recerques a Google

LES IMATGES
La web American Catholic, de l’orde

de frares franciscans, permet enviar una
felicitació virtual en forma d’estampeta
amb una imatge i una frase de Sant Ignasi. 

A la web de la cúria dels jesuïtes a 
Roma hi surt una foto del Pont Vell de
Manresa i la pintura d’Ignasi regalada a 
la Cova per l’artista Montserrat Gudiol.

L’esmentada pàgina de la cúria inclou
biografies il·lustrades de Sant Ignasi.
Aquesta és de Carlos Sáenz de Tejada:
«The vision at the River Cardoner».

l·lustració de la biografia de Charles
Henin: «Arriving at the town of Manresa».

Il·lustració de la biografia de Peter Paul
Rubens: «At Manresa Ignatius prays in
solitude. March 1522-February 1523».

Il·lustració de la biografia d’Albert
Chevallier-Tayler: «Ignatius at Manresa»
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El mapa i l’auca que hi ha en aquestes dues
pàgines, obra del dissenyador gràfic i il·lus-
trador navassenc Jaume Gubianas, formen
part d’un ambiciós projecte educatiu de la
Fundació Cova Sant Ignasi Manresa. Am-
biciós perquè pretén combatre la ignoràn-
cia que predomina entre els més joves res-
pecte a la figura de Sant Ignasi de Loiola, la
seva estada a Manresa el 1522, i el que va re-
presentar en la seva vida i en l’espiritualitat
a nivell de tot el món; i els espais que van
marcar els seus onze mesos a Manresa. L’ei-
na triada per vehicular-ho ha estat Internet. 

Ramon Sanllehí, director executiu de la
fundació, explica que «fa un parell d’anys ens
vam adonar que molta gent de casa no sa-
bia què era la Cova», ni Sant Ignasi ni, per
tant, el significat de la commemoració, el
2022, dels 500 anys de la seva arribada a la
ciutat, efemèride que va ser la que va por-
tar a la creació de la fundació que dirigeix
ell. Per posar-hi remei, pensant que els jo-
ves d’ara seran adults aleshores, van deci-
dir engegar un projecte per a les escoles i ins-
tituts, cent per cent accessible a través de la
xarxa. Només cal escriure l’adreça auca.co-
vamanresa.cat. Les despeses s’han pagat via
esponsorització i la part didàctica ha anat
a cura de Jesuïtes Educació, una fundació
d’inspiració ignasiana que té cura dels cen-
tres educatius dels jesuïtes.

L’auca es pot imprimir de mida A4 i A3,
en positiu (per no gastar tanta tinta) i ne-
gatiu, i en versió normal o premium. Aques-

ta darrera inclou un espai reservat per si, per
exemple, un establiment o negoci la vol re-
galar, poder-hi posar el seu segell. Està tot
pensat. També el tema dels idiomes. S’ha
penjat a la web en vuit idiomes -català, cas-
tellà, anglès, francès, basc, alemany, rus i ja-
ponès- que, comenta Sanllehí, són els vuit
idiomes oficials a Montserrat, segons el
van informar prèvia consulta. 

De Montserrat al Pou de la Gallina
L’auca, de la qual la web permet imprimir  els
detallistes dibuixos de Gubianas de mane-
ra separada, i que porta per títol 1522. Ignasi
de Loiola a Manresa, l’home del sac, resse-
gueix un per un els espais que van marcar
l’estada del sant a casa nostra: Montserrat,
l’ermita i creu de la Guia, el Pont Vell, l’an-
tic hospital de Santa Llúcia, la Seu, la capella
del Rapte, l’antic col·legi de Sant Ignasi, la
Cova, el convent dels frares predicadors a
l’actual plaça de Sant Domènec, Sant Igna-
si Malalt, el convent de Santa Clara, la creu
de la Culla, Viladordis, el Priorat de Sant Pau,
el Pou de Llum, la casa i la creu del Tort i el
Pou de la Gallina. El mapa els ubica en un
plànol-dibuix de Manresa i, quan es clica da-
munt de cada espai, la web envia l’internauta
a Google Maps per situar aquest punt en el
mapa real de la ciutat, amb la possibilitat
d’utilitzar l’eina Street View. 

La web també inclou, en aquest cas en ca-
talà, castellà i anglès, les guies didàctiques
per treballar a les escoles i instituts. N’hi ha

tres: per a alumnes de 1r i 2n d’ESO, de 3r
i 4t d’ESO i de 1r de batxillerat. Aquests nois
i noies, que ara tenen entre 12 i 16 anys, en
tindran entre 19 i 23 l’any 2022. Per elabo-
rar-les, Sanllehí celebra la col·laboració i  in-
terès mostrats pels directors dels centres de
la ciutat, tots,  amb els quals ha parlat i s’ha
reunit per explicar-los el projecte de la
Fundació Cova Sant Ignasi Manresa. Tam-
bé ha fet trobades amb professors i asso-
ciacions de pares i mares d’alumnes i amb
els directors de recursos pedagògics del de-
partament d’Ensenyament de la Generali-
tat a la Catalunya Central, de manera que el
projecte també arribi a les comarques in-
teriors en les quals tenen competència. 

Cada guia, que es pot imprimir en format
PDF, consta d’un seguit de propostes di-
dàctiques per treballar amb l’alumnat i as-
solir una sèrie d’objectius pedagògics que
passen per  conèixer la figura d’Ignasi de Lo-
iola i la importància de la seva obra en la so-
cietat del segle XVI; saber què va passar en
la visita d’Ignasi a Montserrat i Manresa en
l’etapa 1522-1523; i fer una aproximació al
seu context patrimonial i històric. 

La web la completa una presentació on
s’esmenta la commemoració, el 2022, del 500
aniversari de l’estada d’Ignasi de Loiola a la
ciutat que el va transformar, i la importàn-
cia d’aquesta efemèride; informació de qui
era Sant Ignasi i què va fer; un text de la Man-
resa del 1522 de Josep Alert, i el codi per afe-
gir un enllaç a una web directe a l’auca.
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EDUCAR ELS FUTURS ADULTS
DE LA MANRESA DEL 2022

INDRETS IGNASIANS A MANRESA

1491: Naixement d’Ignasi de Loiola
al poble d’Azpeitia (País Basc)
1521: Maig. Batalla de Pamplona,

recuperació i conversió.
1522: Experiència a Manresa.
1523: Experiència a Jerusalem.
1524–1527: Estudis a Barcelona,

Salamanca i Alcalá.
1528–1535: Ignasi fa estada a

París. Primers companys jesuïtes.
1537: Juny. Ordenació sacerdotal

d’Ignasi a Venècia.
1540: Reconeixement de la

Companyia de Jesús pel papa Pau III.
1548: Aprovació pel papa Pau III

dels Exercicis Espirituals.
1553–1555: lgnasi explica part de 

la seva vida al seu secretari i s’escriu
l’Autobiografia.
31 de juliol del 1556: Mor a Roma. 
1609: el papa Pau V el beatifica.
1622: és proclamat sant. 

























CRONOLOGIA

MANRESA 1522
Quan Ignasi arriba a Manresa, la ciutat

té uns 1.500 habitants i comença  a refer-
se de la greu crisi del segle XV. Fa uns
150 anys que la Sèquia hi porta aigua del
Llobregat i assegura una important
producció agrícola. Envoltada per una
muralla, és una ciutat d’aspecte medieval,
amb carrerons estrets i tortuosos. Els
principals edificis –la Seu, el Carme, els
Predicadors...– són d’estil gòtic, construïts
durant l’època de prosperitat dels segles
XIII i XIV. Als afores, dos hospitals donen
acollida als que estan de pas o no tenen
recursos, com va ser el cas d’Ignasi, que el
25 de març del 1522 hi va entrar
travessant el Cardener pel Pont Vell.
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L’HOME DEL SAC A INTERNET REVISTA
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