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MANRESA � SOCIETAT

Manresa acull fins aquest mig-
dia un grup de tretze americans
provinents de les universitats de
San Francisco i Denver, de la Sa-
int Regis High School de Nova
York i del Boston College. Són
tres jesuïtes i, la resta, professors i
personal de suport que han fet a
peu el tram del Camí de Sant Ig-
nasi entre Lleida i Manresa. Es
tracta del primer viatge organitzat
per l’Oficina Tècnica del Camí Ig-
nasià (amb seu a la institució de la
Ramon Llull Turisme Sant Ignasi)
per promocionar-lo. Els quatre
centres educa-tius junts, tots ells
lligats als jesuïtes, apleguen .
alumnes. 

El grup de tretze americans, als
quals acompanya Josep Lluís Iri-
berri, director de l’Oficina Tècni-
ca del Camí Ignasià, van arribar
abans-d’ahir, a les  de la tarda, a
la Cova pel Pont Vell provinents de
Montserrat. Van fer una breu visi-
ta a la Coveta i es van hostatjar a
l’alberg del Carme, on fan estada
fins avui. El seu viatge té una du-
rada de tretze dies. N’han fet una
part amb autocar (de Sant Sebas-
tià a Loiola, on comença el camí,
i d’aquí fins a Arantzazu, i a Llei-
da) i l’esmentat tram a peu segu-
int les petjades de sant Ignasi. 

Ahir al matí, encara amb signes
evidents del casament pels sis
dies de camí entre Lleida i Man-
resa però amb molt interès i cu-
riositat per tot el que van veure, van
fer una ruta guiada per espais lli-

gats a sant Ignasi al nucli històric
de Manresa, amb el punt final a la
Cova. També tenien previst anar al
santuari de la Salut de Viladordis,
que guarda la pedra de l’entrada
on sant Ignasi pregava agenollat. 

La ruta la va obrir una visita al
Centre d’Interpretació del Carrer
del Balç sobre la Manresa del se-
gle XIV. Abans d’entrar-hi, Sandra
Ribera, guia de l’Oficina de Turis-
me, que els va fer les explicacions
en anglès dels diferents espais del
recorregut, els va introduir en la fi-
gura de sant Ignasi i en la impor-
tància que va tenir l’estada a Man-
resa durant onze mesos, entre els
anys  i , en la vida del fun-
dador de la Companyia de Jesús.
Cal recordar que el camí ignasià
(entre Loiola i Manresa, el que va
fer Ignasi) s’ha posat en marxa fa
poc més d’un any (es va presentar
el febrer del ) per repetir l’ex-
periència del camí de Sant Jaume
com a destí de pelegrinatge, ja si-
gui per un interès cultural, turístic

o religiós. La voluntat és  portar a
Manresa . pelegrins el ,
coincidint amb la celebració dels
 anys de l’arribada d’Ignasi.

Entusiasmats al Balç
Al carrer del Balç els pelegrins es
van interessar per saber què hi ha-
via abans del  centre d’interpreta-
ció. Ribera els va explicar que era
un antic palau gòtic. A dins del car-
rer del Balç pròpiament dit, Iriberri
els va haver de recordar que tenien
un temps limitat. I és que el vial
medieval va entusiasmar els visi-

tants, que en van voler saber una
mica la història. La parada segü-
ent, a la Seu, va fer sortir els mòbils
i càmeres de fotos de les bosses i,
sobretot, va mantenir els pele-
grins amb el cap alçat una bona es-
tona per admirar l’arquitectura i el
retaule del Sant Esperit. Al parc de
la Seu, Iriberri els va assenyalar en
el paisatge el lloc on possible-
ment va tenir una il·luminació
sant Ignasi mentre escoltava els
cants del convent de clarisses. Se-
guidament, la ruta va fer parades
a la capella de Sant Ignasi Malalt

i  a la del Pou de la Gallina, en un
carrer de Sobrerroca amb molta
activitat per l’acabament de les
obres que hi porten a terme fa set-
manes i pels preparatius de les fes-
tes de Sant Ignasi, que s’escauen
aquests dies. A l’entrada de la ca-
pella del Pou de la Gallina hi ha-
via la paradeta que hi ha cada
any per les festes del sant, on la
seva responsable ven estampes
relacionades amb Ignasi a canvi de
la voluntat. Després, van anar a la
capella del Rapte, i van acabar a la
Cova.

GEMMA CAMPS | MANRESA

Un grup d’americans fan part del camí ignasià i
visiten Manresa per explicar-ho al seu país

Provenen de centres educatius jesuïtes de San Francisco, Nova York, Boston i Denver que apleguen 21.500 alumnes 
�

DE MANRESA ALS ESTATS UNITS L’Oficina Tècnica del Camí Ignasià ha organitzat el primer viatge per promocionar el Camí de Sant
Ignasi. L’expedició la integren professors i personal de les universitats de San Francisco i Denver, de la Saint Regis High School de Nova York
i del Boston College. Tots ells són centres lligats als jesuïtes. Van arribar abans-d’ahir caminant des de Lleida i fan estada a Manresa fins avui 

�

A punt d’entrar a la Seu, atenent les explicacions de la guia de l’Oficina de Turisme de Manresa. Amb ells, 

la regidora Sílvia Gratacós, responsable de Turisme, que els va fer una breu visita a la basílica manresana
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Anne-Marie Tevane, responsa-
ble de la relació amb els mitjans
de la universitat de San Francisco,
i el pare Gregory Kalscheur, jesu-
ïta del Boston College, són dos
dels americans que han fet el camí
de Lleida a Manresa. Ambdós,
amb qui va parlar ahir Regió,
van assegurar que havia estat una
experiència que recomanarien en
els seus respectius centres.

Tevane explicava que fent el
camí havia sentit «una barreja d’e-
mocions: alegria, confort pel fet  de

seguir el mateix camí que sant Ig-
nasi, i també dolor». Certament, els
seus peus van patir les hores i ho-
res caminant per recórrer els 
quilòmetres entre Lleida i Manre-
sa». Ho va compensar «dedicant
cada dia les meves passes a la fa-
mília, als amics o a  un propòsit es-
pecífic...». El fet de ser catòlica
practicant la va ajudar. «Cada ve-
gada que sentia dolor, resava». De
l’experiència també en ressaltava
poder estar en silenci i posar en
pràctica en un entorn físic tot el
que havia après de sant Ignasi.

«Va ser emocionant visitar llocs
que mai no hauria tingut l’opor-
tunitat de conèixer». Dels albergs
on han fet nit durant el camí en feia
una valoració positiva, tot i reco-
nèixer que cal saber-se adaptar, per
exemple, al fet de compartir l’ha-
bitació amb la resta de pelegrins,
com els va passar el primer dia.

Per part seva, el pare Kalscheur
definia el camí com «una gran ex-
periència. Amb trams difícils però
una manera poderosa d’acostar-
nos a sant Ignasi». Ell, com en el cas
de Tevane, era la primera vegada
que feia de pelegrí i, igual que la
responsable de la relació amb els
mitjans de la universitat de San
Francisco, afirmava que recoma-
nava l’experiència i hi afegia que
«estaria content de repetir-la».  

«Estar en llocs tan profunda-

ment connectats amb la història de
la Companyia de Jesús ha estat
molt important per a mi», confes-
sava el jesuïta, que també recordava

les sensacions d’entrar a la Coveta,
«on sant Ignasi resava», i de visitar
espais on ell va estar i que van ins-
pirar els seus Exercicis espirituals.
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Dos dels pelegrins que
han fet el camí entre Lleida
i Manresa en ressaltaven
el contingut espiritual 
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Dos dels pelegrins fent fotos del Pou de la Gallina

Una experiència per recomanar

Sorpresos amb la gallina

Després d’escoltar la llegenda

de com sant Ignasi va salvar

una gallina que havia caigut en un

pou, un dels pelegrins va demanar a

la guia si havia entès bé que del que

parlava era d’una gallina. La raó és

que en anglès gallina (hen) s’assem-

bla a mà (hand) i es va confondre. 
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L’ANÈCDOTA

El pare Gregory Kalscheur
celebrava poder visitar llocs
d’una gran importància per
a la Companyia de Jesús 


