LA BARCELONA DE SANT IGNASI

1. Procedent de Manresa, Ignasi va entrar a Barcelona pel Portal Nou de la
muralla medieval que es trobava situat
a prop del lloc que avui ocupa l'Arc del
Triomf .

1. Va recórrer el carrer del Portal Nou, al final del qual en la seva confluència amb la Plaça
Sant Agustí Vell, encara subsisteixen alguns porxos medievals.

1. En aquesta Plaça de Sant Agustí Vell es pot apreciar un abeurador per a les cavalleries.
La seva ubicació i disposició actual és la primigènia encara que no les antigues lloses desaparegudes.

2. Quan el carrer Carders canvia el seu
nom pel de Corders es troba la Capella
Marcús, construcció de l'any 1166 com
consta en el testament de Bernardí Marcús pel que encarrega als seus fills, hereus, la conclusió de la capella.

2. Davant les portes d'aquesta capella es paraven els que sortien o entraven de la ciutat per
demanar la protecció o per donar gràcies a la Verge de la Guia pel venturós viatge.

3. La casa d'Agnès Pascual que va albergar Ignasi durant tot el terme de les seves tres llargues
estades a Barcelona estava situada al carrer Cotoners (avui rep el nom de Sant Ignasi).
L'obertura al segle XIX del carrer Princesa va obligar a enderrocar-la en la seva totalitat .

3. L'habitació que Ignasi va
ocupar s’hauria de situar a
l'altura del primer pis de
l'edifici que ara fa xamfrà
amb l'actual Carrer de
Sant Ignasi.

 L'actual Mercat de Santa Caterina ocupa el solar del gran convent dominic de Santa Ca-

terina. Durant 200 anys van ser els propietaris de la Casa d'Agnès Pascual, des de 1603
fins poc abans de la seva demolició.
4. Al començament del Carrer de la Boria, número 3, al costat de la muralla romana es trobava l'Escola o Estudi General en el que ensenyava el Mestre Ardévol i on acudia Ignasi.
Pocs anys després l'Estudi General es va traslladar a la part alta de les Rambles i al començament del segle XX l'obertura de la Via Laietana va canviar tota la fesomia del lloc
amb la construcció de la Plaça del Angel.

5. Basílica dels Sants Just i Pastor. En el seu interior es trobava Ignasi sentint un sermó el
mes de març de 1523, abans d'embarcar cap a Jerusalem, quan Isabel Roser va tenir el
pressentiment de cridar-lo per conversar amb ell i el va aconsellar que canviés de navili
per creure-ho defectuós, com després es va posar de manifest al enfonsar-se només
abandonar el port.

5. Davant d'aquest temple es conserva encara la Casa d'Isabel Roser (els esgrafiats
de la façana són moderns).

5. Aquí van tenir lloc innombrables trobades d'Ignasi amb les principals senyores de Barcelona, que el van ajudar en els seus estudis .

6. Església de Santa Maria del Mar, esplèndida construcció del gòtic-català: 1329-1383.

6. Al carrer Sombrerers, davant de la
porta lateral de Santa Maria del
Mar es trobava la casa, el lloc exacte s'ignora, on vivia el Mestre
Ardévol, professor de llatí de l'Ignasi .

6. Per aquesta porta va entrar
Ignasi al temple amb el seu
mestre per prometre, "asseguts"
a l'interior, que no es deixaria
portar pels fervors i demanar-li
que el castigués quan no sabés
la lliçó.

6. Al costat d'aquesta mateixa porta lateral esquerra, però per dins del temple,
al peu de la pila de l'aigua beneïda, hi ha una làpida que assenyala el lloc
exacte on es posava Ignasi quan demanava almoina.

 Sota el presbiteri de la Catedral es troba la cripta de Santa Eulàlia, acabada en 1339. Era

també Capella del Santíssim en temps d'Ignasi on passava llargues hores de pregària.

 Casa de l'Ardiaca, actual Arxiu

de la Ciutat. Va ser llogada per
Carles V al bisbat per albergar-hi
Francesc de Borja i la seva família al nomenar-lo Virrei de Catalunya (1539-1545).

 Aquí va rebre la visita del Beat

Pere Favre a finals de febrer de
1542 i va començar el procés de
la seva vocació a la Companyia
de Jesús .

7. Pel carrer Ample, via principal de la ciutat, pidolava Ignasi quan va ser increpat per Elionor Ferrer de Zapila, més tard una de les més fervoroses devotes d'Ignasi.

8. En un banc al costat de la platja va deixar Ignasi els pocs calerons que li havien sobrat per
embarcar cap a Jerusalem.

9. Al "carrer Benlloc que va de la plana del Llull al mar, a la casa 5 ª a mà esquerra venint de
la mar a aquest Pla" (segons una testimoni presencial) es va penjar un tal Lisani i va tornar
a la vida, gràcies a la intervenció d’Ignasi. El lloc correspon en l'actualitat a les rodalies
del Born, objecte d'investigacions arqueològiques, si fa no fa on al segle XVIII es va aixecar el carrer del Rec amb els seus porxos.

10. Portal de Sant Daniel, acabat de descobrir. (No és possible visitar-lo. L’Ajuntament l’ha
tornat a soterrar). Lloc on li va ser propinada a Ignasi una tremenda pallissa de resultes
de la qual va estar un mes al llit, quan el 1524 tornava del Monestir dels Sants Àngels,
situat a l'antiga carretera de Mataró, actual confluència de l'avinguda del Bogatell amb el
Carrer Pere IV i l’avinguda Carles I. Després de diversos emplaçaments i vicissituds
aquest monestir fa alguns anys va trobar estada definitiva a Sant Cugat del Vallès

11. Ja en la seva primera estada a Barcelona Ignasi va visitar els Pares Jerònims de la Vall
d'Hebron a les ermites que tenien escampades per la muntanya de Sant Genís dels Agudells a Horta, quan buscava persones espirituals amb les quals conversar. Una de les
moltes revolucions del segle XIX va destruir per
complet el monestir.
Però es conserva l’ermita de Sant Cebrià.

 Aquí es pot veure l’interior de l’ermita de Sant Cebrià:

 A la Plaça Padró, al costat de la capella de Sant Llàtzer, seu actual de la comunitat de

Sant Egidi, on conflueixen els carrers Hospital i del Carme, es trobava el Monestir de
Sant Maties de les monges Jerònimes, on Ignasi acudia amb freqüència i on li donaven
almoina "i algunes coses de menjar per a la seva manutenció". Al segle passat el Monestir
es va traslladar a Bellesguard en el vessant del Tibidabo.
 El Monestir de Santa Clara, molt visitat per Ignasi quan les monges ja eren benedictines,

es trobava prop del portal de Sant Daniel però dins de la muralla. El monestir va ser destruït per Felip V el 1715 per a la construcció de la Ciutadella. En l'actualitat es troba a Montserrat no lluny de l'Abadia. En ell residia Sor Teresa Rejadell a la que Ignasi va escriure
més tard algunes de les més selectes cartes sobre la discreció d'esperits.

L'espasa de Sant Ignasi
 A l'Església del Sagrat Cor de Jesús

dels Pares jesuïtes es conserva des del
25 de març de 1907 l’autèntica espasa
que Ignasi va deixar a Montserrat, juntament amb el punyal i el talabard, encara
que aquestes dues últimes peces van
desaparèixer molt aviat. L'espasa va estar a Montserrat com exvot fins a començaments del segle XVII, quan va ser
lliurada al Col·legi de Nª Srª de Betlem
de la Companyia de Jesús. L'expulsió i
posterior supressió de la Companyia de
Jesús el 1773 no va perjudicar la conservació de l'espasa al temple, convertit
en Parròquia de Nª Srª del Carme.

 Altar de Sant Ignasi amb la fornícula que conté l'espasa. El president de la Junta selecci-

onadora del concurs per a la confecció de la fornícula va ser Antoni Gaudí.

L'espasa de Sant Ignasi
 L'espasa amb la seva empunyadura, de la qual s'ha perdut la guarda, fa 115 cm. Són ben

visibles les marques del gremi de Toledo, on va ser confeccionada, la del fabricant, i els
signes del cavaller propietari, YY (= Yñigo Yañez), que així es deia Ignasi abans de la seva conversió.

