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PRESENTACIÓ
Manresa 2022 és una aposta estratègica de ciutat, transversal i participativa, amb l’objectiu de commemorar els 
500 anys de l’estada - i transformació- d’Ignasi de Loiola a la ciutat de Manresa, de camí en el seu pelegrinatge cap a 
Jerusalem. Ignasi va estar-se prop d’un any a Manresa, s’hi va inspirar per escriure els ‘Exercicis Espirituals’ i hi va tenir 
una experiènciareveladora, que va marcar la seva vida i el va dur a fundar la Companyia de Jesús. Per això, Manresa 
és considerada ciutat bressol de l’orde jesuïta; tant és així que molts centres jesuïtes d’arreu del món duen el nom de 
Manresa.

La commemoració —de relleu mundial— ha brindat una oportunitat a la ciutat per potenciar els valors universals que 
van inspirar Ignasi: tolerància, solidaritat, formació, coneixement, esforç, austeritat, espiritualitat, diàleg interreligiós, 
resiliència, sentit de comunitat... Valors essencials que avui són plenament vigents —amb debats arreu del món, 
com el del canvi climàtic— i que impulsen la ciutat cap endavant per fer-la més sostenible, adaptada al nou entorn i 
econòmicament equilibrada. I ha brindat també una oportunitat per reivindicar i promocionar el llegat patrimonial. La 
imponent Seu de Manresa o la Cova amb els nous mosaics, en són exponents principals. També destaquen el carrer 
medieval del Balç, el Pou de Llum, l’Espai 1522 o el futur Museu del Barroc de Catalunya, espais amb petjada ignasiana 
que la ciutat vol fer lluir potenciant,   la vegada, el fet que Manresa és el final del Camí Ignasià, una ruta que s’inicia a 
Azpeitia, al País Basc, i que ressegueix les passes d’Ignasi a través de cinc comunitats autònomes. D’aquesta manera, 
Manresa 2022 impulsa la projecció de la ciutat com a destinació turística, per a fer-la més competitiva, més amable i més 
atractiva, tant per als ciutadans com per als visitants i turistes.

El projecte Manresa 2022 va néixer arran de l’aposta que va fer l’Ajuntament de Manresa l’any 2014 per establir la ciutat 
com a destí turístic, després d’anys buscant solucions a la forta petjada que va deixar la crisi de l’any 2008. Després d’una 
consultoria estratègica, es va determinar que la figura d’Ignasi de Loiola i el cinquè centenari de la seva estada a Manresa 
era una aposta turística molt potent, sense deixar de banda altres reclams atractius que ofereix la capital del Bages, com 
el seu entorn natural, el patrimoni o la seva centralitat geogràfica.

Amb l’any 2022 a l’horitzó, es va redactar un pla director que marcaria el camí a seguir durant els següents anys, a través 
de quatre blocs de treball sobre els quals s’articulaven totes les accions, i que s’ha anat completant de contingut a 
través de diversos òrgans de participació, com les comissions o les taules de treball: l’adequació dels espais ignasians 
de la ciutat i els camins que els uneixen, la promoció turística de la ciutat, les activitats al voltant dels valors ignasians 
en els anys previs i, finalment, el programa d’actes de commemoració de l’any 2022, amb accions de continuïtat i 
esdeveniments de celebració, distribuïts en set eixos temàtics: Espiritualitat i Pensament; De Manresa al Món; Educació; 
Cultura i Art; Música i Festa; Joventut, i Esport, amb una clara vocació de transversalitat, de “projecte de ciutat”.

Així, Manresa 2022 ha convidat durant tots aquests anys i, especialment, al llarg de l’any de commemoració, a fer una 
mirada transformadora per millorar la societat del futur amb un ventall d’esdeveniments singulars, contemporanis i 
participatius fonamentats en tres valors principals: transformació, espiritualitat i canvi social.
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ORGANITZACIÓ
L’organització del projecte Manresa 2022 ha estat liderada per l’Ajuntament de Manresa i l’Oficina Tècnica de Manresa 
2022, però pel fel de tractar-se d’un projecte transversal i de ciutat, hi ha hagut un bon nombre d’institucions, 
organismes, entitats, associacions i persones a títol individual implicades en una o més de les accions per a 
la commemoració de l’any 2022. La comissió executiva de Manresa 2022 ha estat composada pels següents 
departaments:

Ajuntament de Manresa
Presidència tècnica, regidories, comissions sectorials, taules de treball per a l’any 2022 i equips de tècnics/ques i 
regidors/es

Fundació Turisme i Fires de Manresa
Direcció executiva i coordinació tècnica i turística

Col·laboradors i institucions
Agència Catalana de Turisme, Direcció General de Turisme, Xarxa de Municipis del Camí Ignasià, Diputació de 
Barcelona, Diputació de Lleida, Bages Turisme, Fundació La Cova, Companyia de Jesús, Bisbat de Vic, La Seu, Azpeitia, 
FEDER, Fundació La Caixa, AUSA, Denso, Constructora del Cardoner, Corredoria d'assegurances Pujol i redactors del 
Pla Director Manresa 2022
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IGNASI DE LOIOLA
500 aniversari de l'estada a Manresa d'un personatge històric universal

Durant onze mesos (1522-1523) Manresa va acollir Ignasi 
de Loiola. La ciutat va influir, d’aquesta manera, en la 
trajectòria d’un personatge que acabaria sent universal. 
Eren temps de canvis: per primer cop s’havia fet la volta 
al món, el Mediterrani era un punt de conflicte entre 
musulmans i cristians, i la crisi de l’Església desembocaria 
en la Reforma protestant. 

Fill d’una família noble basca, Íñigo López de Recalde va 
néixer a Azpeitia (Guipúscoa) el 1491. Servidor de càrrecs 
reials, va ser ferit a la batalla de Pamplona entre les forces 
bascocastellanes i bascofranceses. Com a conseqüència 
d’una crisi espiritual, va decidir pelegrinar a Terra Santa. 
De camí a Barcelona, es va aturar a Montserrat, on va 
rebre un primer acompanyament espiritual. Diverses 
circumstàncies el van fer ajornar el viatge. Va fer estada a 
Manresa, on va ser acollit per un grup de dones devotes 
que serien conegudes amb el nom d’ínyigues, que el van 
auxiliar quan feia vida de penitent i quan va emmalaltir.

En aquells moments, Manresa havia deixat enrere la seva 
esplendor medieval. La ciutat tot just s’estava recuperant 
dels efectes combinats de la pesta negra, els cicles de 
males collites i la Guerra Civil del segle XV, que havien 
provocat una profunda crisi demogràfica i econòmica. 
Manresa, però, continuava sent una de les ciutats més 
importants de Catalunya, tant per la seva producció 
artesanal, com per la seva puixant agricultura, amb 
una horta regada per la Sèquia, de 26 km, que feia 150 
anys s’havia construït per portar aigua del Llobregat. A 

la ciutat, hi tenien convent diferents ordes religiosos: 
carmelites, dominics, clarisses i cistercencs. L’urbanisme 
era format per carrerons irregulars, foscos i mal ventilats, 
però plens d’expressions populars i creences religioses, 
visibles a través de fornícules, creus i capelletes 
escampades pertot arreu, a més de convents, ermites i 
esglésies. 

Molts d’aquests llocs van ser espais de pregària per a 
Ignasi. El futur sant va rebre-hi el consell espiritual per 
part de diferents personatges: Joan Botocavi, canonge 
de la Seu; Galceran Perelló, frare dominic del convent 
dels Predicadors, i Alfonso de Agurreta, prior de Sant Pau. 
En alguns d’aquests indrets, va experimentar misteris i 
revelacions, tal com relaten els testimonis de l’època. 
Segons la seva Autobiografia, va ser a la vora del riu 
Cardener on va tenir la revelació divina coneguda com a 
Exímia Il·lustració.

Ignasi de Loiola vivia com un pelegrí pobre, acollit 
principalment a l’Hospital de Santa Llúcia. Menjava poc 
i practicava dejuni. Havia descuidat el seu aspecte, fins 
al punt que popularment se’l coneixia com l’home del 
sac, perquè vestia amb una simple túnica. S’ocupava de 
tenir cura dels malalts i d’alimentar els pobres, a més 
de pelegrinar per la ciutat. Aquesta actitud i els episodis 
místics que va viure representen l’expressió d’una 
profunda transformació que el va portar a redactar la 
seva obra més influent: els Exercicis Espirituals.
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El paper clau que la ciutat va tenir en la configuració 
del pensament i l’acció d’Ignasi ha estat reconegut per 
la Companyia de Jesús, que ha adoptat els topònims 
Manresa i Cardener per donar nom a multitud 
d’instal·lacions, equipaments i programes vinculats a 
aquest orde religiós, present arreu del món.

Un cop Ignasi va culminar la seva obra amb la fundació 
de la Companyia de Jesús, Manresa va començar a 
venerar els llocs que el pelegrí havia freqüentat. En el 
transcurs del procés de canonització, que culminà el 
1622, multitud de testimonis, directes o indirectes, van 
relatar anècdotes, fets i misteris relacionats amb el sant. 
Alguns eren producte de la tradició popular, com la 
llegenda del Pou de la Gallina. L’augment de fidels va fer 
que el Consell de la Ciutat hi promogués l’establiment 
dels jesuïtes. La Companyia de Jesús va tenir residència 
estable a Manresa des del 1602 i va impulsar la 
construcció dels dos edificis emblemàtics de l’època 
barroca: la Cova i el Col·legi de Sant Ignasi (futur Museu 
del Barroc de Catalunya). 
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EL CAMÍ IGNASIÀ
El final d'un camí i l'inici d'un de nou

Manresa és la destinació, el punt final del Camí 
Ignasià, que recrea l'itinerari que Ignasi de Loiola 
va recórrer l’any 1522 des de la seva localitat 
natal, Azpeitia (Euskadi), fins a la ciutat catalana 
de Manresa. Un pelegrinatge que va començar 
després de la seva conversió espiritual a Loiola 
i que tenia com a meta final la ciutat santa de 
Jerusalem. Actualment, el Camí que s’ha traçat 
a partir de les anotacions personals del Sant, 
s’inicia a la casa on va néixer Ignasi a Loiola 
(Azpeitia, Guipúscoa) i ens condueix fins a la Cova 
de Sant Ignasi, a Manresa (prop de el Monestir de 
Montserrat, a Catalunya).

Es tracta d’un itinerari de 27 etapes, amb gairebé 
700 km, que discorre per cinc comunitats 
autònomes i mitjançant el qual es pot descobrir 
una gran diversitat de paisatges, un important 
patrimoni cultural, magnífics santuaris, gaudir de 
les diferents enogastronomiess locals i descobrir-
se també a un mateix.

El  Camí Ignasià recorre Euskadi, La Rioja, 
Navarra, Aragó i Catalunya, esdevenint al 
mateix temps un camí espiritual, cultural, 
enogastronòmic i actiu.

Els agents en col·laboració i implicats en la 
promoció del Camí són: 
Basquetour, Turismoaren Euskal Agentzia, 
Agencia Vasca de Turismo, Consejería de Turismo, 
Comercio y Consumo del Gobierno Vasco; 
Consejería de Educación, Cultura y Turismo 
del Gobierno de la Rioja, Dirección General de 
Turismo, Comercio Consumo del Gobierno 
de Navarra,  Dirección General de Turismo del 
Gobierno de Aragón,  Direcció General de Turisme 
i Agència Catalana de Turisme de la Generalitat 
de Catalunya, Camino Ignaciano, Companyia de 
Jesús, Ayuntamiento de Azpeitia i Ajuntament de 
Manresa.

D’Azpeitia (Loiola) a Manresa
700 KM UNEIXEN LOIOLA, CASA NATAL DEL SANT, 

I LA CIUTAT DE MANRESA, FINS ON VA PELEGRINAR

Un Camí per descobrir
LLUNY DE LA MASSIFICACIÓ I DE LES AGLOMERACIONS, 
EL CAMÍ IGNASIÀ OFEREIX UN TURISME SOSTENIBLE I 

DE FILOSOFIA SLOW, ON CADA ETAPA COMPTA

Diversitat de cultures
EL PAS DEL CAMÍ PER CINC COMUNITATS AUTÒNOMES, 

EL CONVERTEIX EN UN CRISOL DE CULTURES 
QUE EN ALGUNS TRAMS COMPARTEIX VIVÈNCIES I 

RECORREGUT AMB EL CAMÍ DE SANT JAUME

Del verd d’Euskadi a el blau de 
Catalunya

L’ITINERARI COMENÇA ENTRE VERDES MUNTANYES, 
TRAVESSA LES VINYES DE LA RIOJA, 

LES HORTES NAVARRESES I EL MOSAIC ARAGONÈS, 
PER FINALITZAR PROP DE LA MEDITERRÀNIA
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ENTITATS I INSTITUCIONS 
COL·LABORADORES
· Agrupació Cultural del Bages
· Aigües de Manresa
· Ajuntament de Castellbell i el 
  Vilar
· Ajuntament de Castellgalí
· Ajuntament de Cervera
· Ajuntament de Marganell
· Ajuntament de Monistrol de 
  Montserrat
· Ajuntament de Montmaneu
· Ajuntament de Verdú
· Ajuntament del Bruc
· Ajuntament d’Igualada
· Amics de l'Art Romànic del 
  Bages
· Amics dels Goigs de Barcelona
· Associació de Comerciants 
  Sobrerroca, Plaça Major, Sant 
  Miquel i Voltants
· Bages Impuls
· Bages Turisme
· Basket Beat
· Bàsquet Manresa
· Basquetour
· Biblioteca del Casino
· Cacis. El Forn del Calç
· Casal Cultural de Dansaires 
  Manresans
· Cases de la Música
· Casmacs
· Centre Cultural el Casino

· Centre d’Esports Manresa
· Centre d’Estudis del Bages
· CETIM
· CineClub Manresa
· Col·legi de Periodistes de la 
  Catalunya Central
· Colla Castellera Tirallongues
· Companyia Els Carlins
· Conservatori de Música de Manresa
· DEIM
· Diputació de Barcelona
· Direcció General d’Afers Religiosos
· El CAE
· Escola d’Art de Manresa
· Espai Ànima
· Esport Ciclista Manresà
· Euskadi Gastronomika
· FABA
· FEDER
· Forn de Cabrianes
· Foto Art Manresa
· Fundació Abadia de Montserrat
· Fundació Althaia
· Fundació Espurnes Barroques
· Fundació Fira Mediterrània
· Fundació La Cova
· Fundació Sant Andreu Salut
· Geganters de Manresa
· Generalitat de Catalunya
· Gremi d’Hoteleria i Turisme del 
  Bages

· Grup de Dansa de Cor de 
  Catalunya
· Grup Inspiració 2022
· Grup local ‘Cruïlla de Camins’
· Grup Sardanista Dintre El Bosc
· Imagina’t Manresa
· Institut Lluís de Peguera
· La Crica
· La Seu
· Manresa Club Bàsquet Femení
· Marsi Guies
· MEES
· Museu de Manresa
· Oller del Mas
· Orfeó Manresà
· Parc de la Séquia
· Patronat de la Muntanya de 
  Montserrat
· Religions for Peace
· Santuari de la Salut de Viladordis
· Societat Catalana de Filosofia
· Som Terra Som Salut
· Spar
· Taula de les Arts Visuals de la 
  Catalunya Central
· Trek Manresa
· UManresa - FUB
· Universitat Catalana d'Estiu
· Universitat de Barcelona
· Vilà Vila
· Xàldiga
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ESTRATÈGIA COMUNICATIVA
Objectius
Per tal d’encarar la comunicació de l’any de celebració des de la comissió de comunicació es va considerar necessari el 
disseny i creació d’una nova marca pròpia per l’esdeveniment per tal d’acomplir alguns objectius:

1) Crear una marca visual i fàcilment identificable, clara i suggeridora que representés el conjunt d’actes organitzats i 
que resumís de manera visual l’aposta estratègica que és Manresa 2022.
2) Anàlisi de la situació externa i interna per tal d’enfocar el més adequadament possible l’estratègia de comunicació 
que permeti involucrar i arribar a la ciutadania local i nacional.
3) Creació d’un nou eslògan que representés els valors del projecte i la seva projecció internacional: “Manresa 2022 
Transforma” Manresa, la ciutat que (et) transforma.
4) Definir un pla de treball i estructurar un conjunt d’estratègies i actuacions que permetessin visibilitzar el projecte i la 
seva projecció, tot i basar-se en un concepte intangible com és la TRANSFORMACIÓ.
5) Creació d’una nova pàgina web i marxandatge corporatiu de record de la celebració.

Per a la creació del pla de comunicació de Manresa 2022, els serveis de comunicació i premsa municipals van crear 
una comissió de comunicació juntament amb professionals de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, als quals se'ls 
va encarregar l’execució del pla. Aquests van comptar amb l’assessorament de l’agència de comunicació especialitzada 
Transversal, escollida entre 3 candidates.

El relat: Manresa 2022 Transforma
Ignasi de Loiola va suposar un agent transformador en el món occidental i Manresa vol esdevenir una ciutat 
transformadora que reculli aquesta herència i la projecti al món.

Transformació és un concepte dinàmic que transmet per ell mateix actualitat i modernitat i, per tant, aquesta ha de 
ser la seva expressió tant gràfica com conceptual.

Manresa 2022 ha de ser una expressió de futur. Una expressió de transformació amb base espiritual amb una mirada 
transformadora.

Així la nova imatge ha de representar la fusió d’un símbol, que representa el camí d’un pelegrí que el portà fins a la 
nostra ciutat i una mirada transformadora fruit de la seva estada a Manresa.

La mirada transformadora, a més, encaixa amb els conceptes d’acollida, canvi social i espiritualitat que engloben el 
conjunt de valors definits com a base del projecte. 

La transformació com a posicionament amb recorregut definitori de la ciutat, més enllà del Manresa 2022, ja que es 
pot traslladar a altres àmbits. Com a concepte fa referència a la innovació i al canvi. 

La imatge
L’Ajuntament de Manresa va convocar un concurs públic amb l’objectiu 
d’escollir l’empresa que s’encarregués de dissenyar la nova imatge 
gràfica i que complís amb els objectius de comunicació originalment 
marcats. Aquesta imatge s’ha utilitzat en totes les activitats, campanyes, 
serveis, programes, publicacions, publicitats i creativitats relacionades amb 
la celebració de l’efemèride i la concreció del projecte.
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L’empresa designada per a complir aquest encàrrec va ser Transversal qui també es va encarregar de dissenyar la nova 
pàgina web i les aplicacions corporatives.

Estratègia de comunicació
Les necessitats comunicatives del projecte manifestaven establir dues vies de comunicació principals: per un cantó, 
l’estratègia digital on es pogués seguir el dia a dia del projecte i tots els seus vessants amb informació sobre el 
desenvolupament de totes les activitats i iniciatives que permetés la interacció amb el públic final i creés xarxes amb 
els altres agents de la ciutat; i per un altre, que es focalitzés en la premsa d’àmbit nacional sense deixar de banda la 
local, creant una categorització d’esdeveniments i, per tant, una estratègia específica per a cadascuna de les activitats 
del programa de l’any de celebració.

Estratègia digital
El projecte Manresa 2022 ja comptava amb perfils a les principals xarxes socials -Instagram, Twitter i Facebook- i, 
per això, l’estratègia digital es va focalitzar a reinterpretar i crear un pla de xarxes socials que adeqüés els canals als 
objectius desitjats i permetés posicionar millor la marca i esdevinguessin un referent de l’actualitat del projecte, alhora 
que permetessin descriure amb més detall tot allò que implicava “la transformació”.

Per altra banda, es va fer el disseny i implementació de la nova imatge a la pàgina web www.manresa2022.cat per 
oferir informació detallada i actualitzada del context i el dia a dia del projecte de manera fàcil i intuïtiva. També per 
cobrir una nova necessitat que era la venda d’entrades dels diversos espectacles i activitats programades.

El projecte de web s’inicia juntament amb Transversal i comptant amb els serveis d’informàtica de l’Ajuntament de 
Manresa i la comissió de comunicació del projecte per tal d’identificar les necessitats internes i externes i trobar una 
estètica moderna i atractiva per satisfer-les.

Actualment, el portal continua oferint tota l’activitat cultural que es relaciona amb el llegat del projecte i la Manresa 
Ignasiana, ja sigui organitzada per l’Ajuntament o en col·laboració amb entitats de la ciutat.

La web consta de diversos apartats que, de manera entenedora, permeten conèixer de manera global Manresa 2022. 
Així, consta d’un apartat més teòric on s’explica la relació del projecte amb Ignasi de Loiola i la transformació que va 
viure a la ciutat que el va acollir; i es constata la voluntat transformadora del projecte “la ciutat que (et) transforma”. 
I, per altra banda, s’hi pot trobar el programa classificat segons els eixos comunicatius identificats en el pla de 
comunicació: Educació, Joventut, Espiritualitat i pensament, Cultura i Art, Música i Festa, De Manresa al Món i Esport.

També permet interactuar amb altres agents de la ciutat, preparar una visita a la ciutat (connectant amb la web de 
Manresa Turisme) i descobrir en més detall el Camí que va porta al pelegrí fins a la ciutat i descobrir tots els serveis que 
pot necessitar un pelegrí: les etapes, el Centre d’Acollida a Pelegrins, la pàgina web del Camí Ignasià, etc. 
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Per altra banda, responent a la naturalesa integradora del projecte, la pàgina web compta amb un apartat dedicat a la 
participació, on hi ha més informació de les col·laboracions i partners que han fet possible desenvolupar el programa 
de l’any de celebració, i descobrir els ambaixadors de la ciutat. Una iniciativa que neix dins sel si del projecte, però que 
està dedicada a la projecció i promoció de la ciutat de Manresa en tots els seus vessants.

Finalment, la web compta amb tres apartats dedicats a reforçar la comunicació directa: un apartat de contacte i 
subscripció al butlletí setmanal del projecte que permet posar-se en contacte amb l’organització directament, un 
apartat dedicat a descobrir el projecte en imatges en format repositori i, finalment, un apartat d’actualitat on es pot 
seguir el dia a dia del projecte. 

Amb la finalitat de donar a conèixer el treball i les diverses iniciatives i enfortir la imatge de marca de Manresa 2022, 
transmetent una imatge positiva i engrescadora dels valors i la pluralitat del projecte, les xarxes socials escollides per 
a la comunicació i difusió del projecte són:

· Facebook
Una pàgina que ja existia amb la marca anterior, en la qual es van fer diverses propostes de millora enfocades a 
mantenir la informació actualitzada, planificada, regular i amb contingut de valor que permetés explicar els fonaments 
del projecte, establir relació directe amb el públic i permetés l’organització promocionar les diverses activitats a 
realitzar, fent servir totes les funcionalitats que ofereix la xarxa social: esdeveniment, històries, publicacions, àlbums...

· Twitter
Una pàgina que també ja existia amb la marca anterior, en la qual es van fer diverses propostes de millora enfocades a 
incrementar la interacció i aprofitar la immediatesa que ofereix aquesta xarxa social, focalitzant-la a oferir informació 
actualitzada, planificada, regular i amb contingut de valor que permetés explicar els fonaments del projecte, establir 
relació directa amb el públic i permetés promocionar les activitats, així com el seu seguiment en directe.

· Instagram
Una pàgina que, de la mateixa manera que les dues anteriors,  ja existia amb la marca prèvia i amb la qual es van 
fer diverses aportacions enfocades a la millora dels continguts i l’ampliació de la comunitat. Així, es va valorar 
seguir les tendències que marcava el sector creant un contingut més audiovisual i tenint especial cura de l’estètica 
de les imatges, prioritzant la producció interna dels materials. També es va potenciar la interacció per aprofitar la 
immediatesa que ofereix aquesta xarxa social a través de directes i històries, focalitzant-la en establir relació directa, 
permetent l’organització promocionar les diverses activitats així com oferir-ne el seguiment en directe.

· YouTube
Es va valorar la creació d’un canal de YouTube per tal de poder posar a l’abast del públic xerrades, col·loquis o 
conferències que s’han dut a terme en el marc del projecte. També s’ha fet servir com a repositori per tal de poder 
oferir una visió més global i en format vídeo de les activitats i, així, compartir d’una manera més vivencial les activitats 
del programa de l’any de celebració.

També ha esdevingut una eina per a publicitar i, així, arribar a nous públics, donant a conèixer les activitats d’una 
manera més espontània, i també com a espai on penjar els continguts audiovisuals del projecte.

· Flickr
La creació del compte de Flickr per poder compartir de manera més directa els continguts fotogràfics del projecte i, 
així, posar-los a l’abast del públic perquè els pogués descarregar en el format que més els convingués i compartir-los a 
les seves xarxes, alhora que actua com a repositori de les activitats que s’han dut a terme al llarg de l’any. 

Una de les prioritats ha estat tenir imatges pròpies i diferents dels altres comptes de Manresa per generar contingut 
interessant i atractiu, que vagi més enllà de la transmissió d’informació, i busqui crear una audiència interessada en el 
contingut i una comunitat que creixi orgànicament segons interessos.

Altres millores que es van implementar van ser la professionalització de l’ús de les xarxes, buscant la planificació i 
regularització dels continguts en base al calendari de l’any de celebració, però també amb l’objectiu de reforçar la idea 
de pluralitat del projecte.

Durant tot l’any i setmanalment, es generen butlletins de notícies, gestionats amb MailChimp, que informen de les 
principals activitats de la setmana, notícies o continguts d’interès a les persones que formen part de la base de dades. 



13

Aquesta s’actualitza periòdicament a través de les persones que es manifesten interessades a formar-ne part, fent la 
inscripció a les activitats relacionades i, també, amb les persones que s’hi inscriuen a través de la pàgina web 
www.manresa2022.cat. Durant l’any de celebració, també s’han enviat butlletins de notícies en anglès 
periòdicament.

L’execució d’aquest pla de treball ha anat a càrrec de l’equip de Fundació Turisme i Fires de Manresa.

Estratègia de mitjans
Amb l’objectiu d’aconseguir un reforç en la comunicació als mitjans tradicionals, la comissió formada per l’equip 
de comunicació i premsa de l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa va comptar amb la 
col·laboració de l’agència de comunicació especialitzada en esdeveniments culturals La Tremenda.

Amb el suport de La Tremenda, es van organitzar accions de comunicació d’abast nacional, com la presentació del 
programa definitiu a Barcelona, o la promoció d’alguns dels actes més internacionals del programa, així com el 
contacte estret amb mitjans d’abast nacional.

De manera directa s’han establert contactes i acords de col·laboració amb mitjans com La Vanguardia, Ara, El 
Periòdico, TV3, Catalunya Ràdio, RAC1, El Punt Avui, Regió7, Canal Taronja, Freqüència, Ser Manresa, NacióManresa i 
Manresadiari, entre d'altres.

També s’han multiplicat els esforços per mobilitzar els mitjans nacionals, ràdio i TV en actes culturals, com la 
inauguració del projecte, o en actes internacionals com el Fòrum Manresa Cruïlla de Camins. Durant l'any de 
celebració, hi va haver actes de gran envergadura que van gaudir d’una àmplia cobertura de nombrosos mitjans.

A nivell local, a través del departament de comuncació i premsa de l’Ajuntament, s’han fet ressò de les diverses 
activitats i notícies i s’ha creat una pàgina mensual especial al Regió7. 

Principals accions de comunicació
Presentació de la nova marca
A l’abril del 2021 es va fer la presentació de la nova imatge de marca de Manresa 2022 en un acte a plaça Major on 
van participar-hi més de 80 representants d’entitats que han col·laborat en la creació de Manresa 2022 i l'organització 
d'activitats. També va comptar amb la representació institucional del l’Ajuntament de Manresa, la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal del Bages. L’acte va consistir en el desplegament de la lona que ha presidit la plaça 
Major durant tot l’any, com a inici simbòlic de l’any de celebració.

Presentació del programa a la llibreria Laie de Barcelona
Manresa 2022 va presentar el programa a Barcelona davant d’una quinzena de mitjans de comunicació nacionals, 
en una de les sales de reunions de la llibreria Laie. En l’acte, que va constar d’un dinar i un torn de preguntes, hi van 
intervenir l’Alcalde de Manresa, Marc Aloy i Guàrdia, acompanyat del regidor de Turisme i Projecció de la Ciutat, Joan 
Calmet Piqué, i el Director Executiu de Manresa 2022, Albert Tulleuda Lari.

Calendari
En el marc de l’any de celebració, es va optar per tematitzar el calendari municipal amb una tirada de 5.500 exemplars. 
Per això es va realitzar una sessió de fotos amb el fotògraf Òscar Rodbag dels 22 nodes ignasians de la ciutat. El 
calendari es va repartir des de diversos equipaments de la ciutat.

Presència a la Lliga Catalana de Bàsquet
Amb motiu de l’any de celebració, els partits de la Lliga Catalana de Bàsquet al Congost van comptar amb la presència 
corporativa de Manresa 2022, tematitzant el cercle central de la pista, creant pantalles led especialment per l'ocasió i 
col·locant noves tanques estàtiques al passadís de les grades.

Tematització d’un vagó dels FGC línia R5
Juntament amb el Consell Comarcal, Manresa 2022 i Manresa Turisme van comptar amb la personalització d’un vagó 
dels FGC de la línia R5 entre Manresa i Barcelona. El vagó va ser vinilat amb imatges de la ciutat, les activitats que s’hi 
poden fer i el logo de Manresa 2022.
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Presència a la pista del BAXI Manresa 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023
Dins de l’acord de col·laboració amb l’equip de bàsquet de la ciutat, el BAXI Manresa, Manresa 2022 va tenir presència 
en les temporades 2020-21, 2021-22 i 2022-23 de la lliga en les tanques estàtiques de les grades del pavelló del Nou 
Congost, les tanques led de pista, la megafonia, els diaris de partit, la newsletter de l’equip i la samarreta d'ambdues 
temporades.

Spot Publicitari
Per tal de promocionar l’any de celebració, juntament amb l’empresa KarKön, es va realitzar un espot de 20 segons 
amb imatges de les activitats de la ciutat i imatges inèdites per tal de promocionar l’esdeveniment a través de mitjans 
de masses (TV3 i canals locals), acompanyat per una campanya de xarxes socials de gran abast.

Acte de l’Any de Commemoració Nacional al Palau de la Generalitat
El 14 de novembre del 2022 va tenir lloc al Saló Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya l’acte institucional de 
commemoració dels 500 anys de l’estada del pelegrí a Catalunya, presidit pel president Pere Aragonès Garcia. Destaca 
la lectura de la carta del Sant Pare per part del cardenal Omella.

Tematització de les taules i estovalles d'establiments de restauració
Durant els mesos d'estiu es va pactar amb DIESA la producció de vinils per a taules i estovalles individuals de paper, 
que es van fer servir en els establiments associats al grup de restauració que ho desitgessin.

Tematització d’un cupó de l'ONCE
Aprofitant l'efemèride del pelegrí, l'ONCE va dissenyar els cupons pel sorteig del 28 de juliol de 2022 amb la imatge de 
Manresa, representant l'arribada d'Ignasi de Loiola a la ciutat.

Presència a fires
Manresa 2022 ha tingut presència amb estand propi a les fires de la ciutat i també a altres fires dins del territori 
espanyol, com ExpoBages, Fira Mediterrània, Sant Jordi, FITUR, ExpoVacaciones, Fira Modernista, Mercat d’Escapades, 
entre d'altres.
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Principals aplicacions corporatives

Foto: Transversal



16

Marxandatge

Date 26.01.2022
Reference 517207635
Article MO9800 -37
Quantity 500
Color of Imprint PANTONE 143 C (Serigrafa circular RS5)
Print Size 124mm x 120mm
Attributes

Print Position 1 12,500%

ADHESIU LLIBRETA
ECOLÒGICA

AMPOLLA
DE VIDRE

XAPA

BOLÍGRAFSLANDYARD

BOSSA DE TELA BOSSA DE TELA
(Plenari ciutadà)



17

Programa
Per al programa es va optar per fer dues versions: un llibret on hi figuren tots els actes detallats, i una versió reduïda 
que es a denominar ‘de bústia’, la qual recollia tots els actes d’una manera més breu, en format agenda.

El programa d’actes en format llibret es va imprimir en dues tandes: la primera, a finals del mes de novembre del 
2021. Es van produir 5.000 exemplars. La segona, va ser editada a finals del mes de gener, coincidint amb l’Espectacle 
Inaugural, amb informació més precisa i detallada. Va tenir una extensió de 132 pàgines. D’aquesta segona tanda se’n 
van fer 3.000 exemplars.

El programa ‘de bústia’ es va imprimir en un estil semblant al d’un diari (tant per la mida com pel tipus de paper), i va 
ser entregat a tots els habitatges de la ciutat mitjançant correspondència. L’objectiu d’aquest programa era fer difusió 
sobre el projecte Manresa 2022, i que tothom estigués assabentat dels diferents actes que es van dur a terme durant 
l’any. D’aquest tipus es van editar 30.000 exemplars. 

PROGRAMA EN 
FORMAT LLIBRET

PROGRAMA EN 
FORMAT AGENDA



Amb l’objectiu d’arribar a tots els públics i de fer-lo tan participatiu com sigui possible, el programa va incloure 
diversos esdeveniments al llarg de l’any, distribuïts en set eixos temàtics fonamentats en els valors destil·lats de 
l’experiència transformadora que es pot experimentar a la ciutat.

Espiritualitat i pensament

En una societat on els fets succeeixen a gran velocitat és 
important deixar un espai per al pensament i la transformació 
personal. El llegat ignasià així com el diàleg interreligiós i filosòfic i 
l’espiritualitat individual i col·lectiva tenen un protagonisme especial 
en el programa.

Educació

L’educació és la base del canvi i de l’evolució de qualsevol 
societat. És per això que alumnes, mestres i comunitat 

educativa en general són protagonistes d’una sèrie d’activitats i 
actes que busquen repensar un nou món i relacionar-s’hi des d’una 

perspectiva transformadora.

Els eixos de Manresa 2022

De Manresa al món

Manresa es converteix en punt de trobada d’altres 
ciutats, cultures i mirades. La capital del Bages 

comparteix i projecta al món la seva celebració i tot 
l’aprenentatge i riquesa de coneixement, pensament i 

patrimoni de Manresa 2022.

Cultura i art

L’art i la cultura han tingut sempre el poder d’estimular, 
fer reflexionar i avançar. Les creacions artístiques i culturals 

són font de valors i d’identitat i cerquen noves complicitats i 
transformar la mirada de tots els participants de Manresa 2022.

Joventut

La joventut a Manresa és sinònim de força i impuls. La 
seva potencialitat transformadora es tradueix en un gran 

teixit associatiu que imprimeix un gran dinamisme a la ciutat.

Música i festa

Manresa és una ciutat viva i dinàmica que recorda 
i celebra el llegat d’Ignasi de Loiola i la seva evolució 

i transformació fins al segle XXI. La música i la festa són 
essencials per celebrar aquesta fita històrica que ara compleix 

500 anys.

Esport

L’esport és també desenvolupament personal i social i 
va associat a una sèrie de valors molt propers a Manresa 
2022, que són motor de canvi i transformació, com ara la 

superació, la perseverança, la cooperació o la responsabilitat.



ESDEVENIMENTS
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Moneke i el projecte Nadir. A part de la mostra 
artística-esportiva, alguns joves van poder narrar la 
seva experiència de vida i amb el projecte.

La segona va ser el 9 de juliol a la plaça Sant 
Domènec. En aquesta mostra final, els joves van 
estar acompanyats per la Coral de les Persones 
Grans i In(cor)dis, el rap de ‘Bichomalo’, l’orquestra 
BasketBeat i Swing Engine. Els participants van 
mostrar algunes de les peces que van preparar 
i, conjuntament amb els músics, van oferir un 
espectacle que va demostrar tot l'esforç i talent dels 
joves.

En acabar, es va fer una botada massiva amb el 
públic que va  assistir a la mostra final.

‘Bots pel canvi’ proposava acompanyar persones 
en el seu creixement personal a través de la creació 
i l’aprenentatge musical en grup i amb pilotes de 
bàsquet. Un projecte per reconèixer i admirar les 
capacitats de les persones a través de reivindicar 
espais on el grup, el cos, la participació i les 
expressions artístiques en siguin les protagonistes. 

Cada dimecres, un grup de joves es trobava a 
diferents places de la ciutat, principalment  a la 
plaça de Crist Rei de Manresa, on al costat de 
dinamitzadors, van preparar un espectacle que va 
veure la llum en dues ocasions: 

La primera va ser una mostra el 27 de novembre de 
2021 a la Sala Petita del Teatre Kursaal, on van ser 
acompanyats pel jugador del BAXI Manresa Chima 

BOTS PEL CANVI
Art comunitari amb Basket Beat

De març de 2021 a juliol de 2022
Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, Manresa 
Jove, Basket Beat

Joventut
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L’artista avantguardista alemany Joseph Beuys va fer, el desembre de 1966, una performance que portava 
per títol “MANRESA” i mostrava la inspiració d’Ignasi de Loiola en la seva obra. El 2021 es 
va celebrar el centenari del naixement de l’influent artista.

La publicació ‘Joseph Beuys. Manresa, una geografia espiritual’ explica les claus inter-
pretatives i la relació de la primera performance de Beuys amb el món ignasià i Manresa. 
Coordinada per Pilar Parcerisas Colomer i l’Editorial Tenov, està circulant per les llibreries 
de museus d’art contemporani i biblioteques i universitats d’arreu, dotant Manresa de 
visibilitat internacional.

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FTFM, 
Manresa Cultura, Tenov Books

Cultura i art

Del 28 al 30 d’octubre de 2021

Centenari de Joseph Beuys

JOSEPH BEUYS. MANRESA,
UNA GEOGRAFIA ESPIRITUAL

28 d’octubre. 18:00h.
Trobada de Björn Nörgaard amb alumnes, ex-
alumnes i artistes locals de l’Escola d’Art de 
Manresa

29 d’octubre. 10:00h.
Trobada de Björn Nörgaard amb estudiants de 
Batxillerat Artístic de l’Institut Lluís de Peguera

Recull de vídeos 
sobre el centenari 

de Joseph Beuys 
a Manresa
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29 d’octubre. 18:30h
Presentació del llibre “Manresa, una geografia espiritual” i conferència-performance de Björn 
Nörgaard a l’Espai Plana de l’Om

30 d’octubre
Treball de localitzacions de Björn Nörgaard i preparació de l’acció ‘On és l’Element 3?’ per al març de 
2022



26

Regió7   DIJOUS, 7 D’OCTUBRE DEL 2021 | 33

ART  TRADICIONS  CINE  TELEVISIÓTEATRE  MÚSICA  LLETRES  DANSA  Cultures

n Les biografies de Sant Ignasi de 
Loiola i l’alemany Joseph Beuys 
(Krefeld, 1921-Düsseldorf, 1986), 
considerat un dels artistes més in-
fluents de la segona meitat del se-
gle XX, s’entrecreuen a Manresa. 
L’any que ve se celebrarà el 500 
aniversari del pas d’Ignasi de Lo-
iola per la capital del Bages, on va 
escriure els Exercicis Espirituals. 
Beuys, influenciat per la lectura 
d’aquests textos, veient paral·le-
lismes entre les seves trajectòries 
vitals (tots dos van visitar la mort 
com a soldats, van resultar ferits i 
van retornar a la vida) i després 
d’un no documentat pas  per la 
ciutat, va executar l’acció titulada 
MANRESA (així, en majúscules) a 
la galeria Schmela de Düsseldord 
el 15 de desembre de 1966. L’acció 
es basa en una creu migpartida, 
que al·ludeix a l’escissió de l’home 
contemporani. 

Aquesta acció va ser clau en la 
concepció artística de l’obra de 
Beuys,  i el 4 de novembre  del 1994 
dos antics col·laboradors del des-
aparegut artista, el compositor 
Henning Christiansen i l’escultor 
Björn Nörggard, d’origen danès, 
van realitzar a Manresa una nova 
acció, Manresa Huptbahnhof 

(Manresa estació central), que re-
creava l’univers beuysià al mateix 
lloc que havia inspirat l’artista. 
Van crear un camí  artístic amb sis 
estacions entre l’església de la 
Guia i la Cova per homenatjar Jo-
seph Beuys i Ignasi de Loiola. Va 
ser un fet artístic espectacular que 
va aplegar un miler d’assistents, 
entre manresans i visitants arri-
bats de diferents punts de Catalu-
nya i Alemanya. I va deixar una 
creu escultòrica creada per Björn 
Nörggard, que recollia el testimo-
ni de la intervenció artística i que 
resta instal·lada sota el Pont Vell. 

I la tercera acció que, en parau-
les de la regidora de Cultura de 
Manresa, Anna Crespo, «acabarà 
de donar un sentit rodó» a la rela-
ció d’aquest artista controvertit i 
polièdric amb Manresa, és previst 
que se celebri el març del 2022. Es 
titularà On és l’Element 3?, una fra-
se que Beuys repetia durant l’ac-
ció MANRESA del 1966, i hi parti-
ciparà Björn Nörgaard (Copenha-
guen, 1947), actualment l’artista 
més destacat de Dinamarca i tam-

bé l’únic que queda viu que ha 
treballat amb Beuys.  Per  prepa-
rar aquesta acció, Nörgaard farà 
una estada a Manresa del 28 al 30 
d’octubre, quan se celebraran a la 
ciutat els actes per commemorar 
el centenari del naixement de 
Beuys, una efemèride que en-
guany ha tingut ressò a tot el món. 
Per exemple, La Virreina de Bar-
celona li va dedicar una exposició 
a la primavera.  

A banda de buscar localitzaci-
ons per a la intervenció artística 
del proper març, Nörgaard es tro-
barà amb artistes locals a l’Escola 
d’Art i amb estudiants de Batxille-
rat Artístic de l’institut Lluís de Pe-
guera. Es reivindicarà així la vo-
luntat educativa de Beuys. En 
aquesta línia, l’Ajuntament de 
Manresa repartirà a prop d’un mi-
ler d’alumnes de 5è de Primària el 
llibre L’home del barret de feltre, 
de Susanna Ayala i Pep Molist, 
que és una biografia il·lustrada del 
destacat artista alemany.  

D’altra banda, el divendres 29 
d’octubre (18.30 h, a la Plana de 

l’Om), Nörgaard participarà en la 
presentació del llibre Manresa, 

una geografia espiritural (vegeu 
desglossat) amb una conferència-
performance sobre la seva inter-
cenció en les accions MANRESA, 
de 1966; i  MANRESA HBF (Man-

resa estació central), de 1994. 
 Com que el centenari de Beuys 

gairebé coincideix amb el 500 ani-
versari de l’estada de Sant Ignasi 
a Manresa, com subratlla Joan 
Calmet, regidor de Turisme i Pro-
jecció de Ciutat, «era imprescin-
dible» destacar la relació de l’ar-
tista alemany amb Manresa. Per 
Calmet, «ens dimensiona al món 
amb una pinzellada de qualitat 
extrema».

Manresa prepara una tercera acció per 
culminar la relació de Beuys i sant Ignasi

La regidora de Cultura, Anna Crespo, amb el llibre editat el 1994 sobre l’acció «MANRESA»; la comissària del Centenari de Joseph Beuys a Man-

resa, Pilar Parcerisas, amb el suplement Idees que Regió7 va publicar amb motiu de l’acció «Manresa, estació central» realitzada aquell mateix 

any; i el regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, Joan Calmet, amb el programa dels actes que se celebraran del 28 al 30 d’octubre d’aquest 2021

u L’escultor Björn Nörgaard, que va participar en el ‘viacrucis’ que el 1994 va aplegar un miler de persones, serà a la capital del 
Bages del 28 al 30 d’octubre per celebrar el centenari de l’influent artista alemany i impulsar un nou fet artístic de cara al març

Manresa promou la reedició del llibre 
que explica l’acció original del 1966

u La crítica d’art i curadora 
d’exposicions manresana Pilar 
Parcerisas és una de les màxi-
mes coneixedores al món de la 
figura de Joseph Beuys: el 1994 
ja va ser comissària de l’acció 
que es va realitzar a Manresa i 
ara és la comissària dels actes 
que commemoren el centenari 
del naixement de l’artista ale-
many. I ahir va donar a conèi-
xer que farà donació a l’Ajunta-
ment de Manresa «de tot el ma-
terial que tinc, recopilat al llarg 
dels anys, sobre Beuys en rela-
ció a la ciutat». Parcerisas tam-
bé va assenyalar que «agraeixo 
a Manresa que hagi volgut dei-
xar endreçada la memòria de la 

relació entre Sant Ignasi i l’art 
contemporani», amb la reedi-
ció ampliada dels continguts 
del llibre sobre l’acció MANRE-
SA de 1966 en el volum Manre-
sa, una geografia espiritual, 
que es presentarà en el marc 
dels actes del centenari de 
Beuys. S’havia editat en català 
i alemany i en quedaven pocs 
exemplars, així que ara, amb 
l’editorial Tenov, que assegura 
una distribució internacional, 
s’ha editat en català, castellà i 
anglès. I ja hi ha en preparació 
un segon volum, per recollir 
l’acció del ‘viacrucis’ de Manre-
sa Huptbahnhof (Manresa esta-
ció central) del 1994.

L’estret col·laborador de 
Beuys es trobarà amb 
artistes locals a l’Escola 
d’Art i amb alumnes de 
l’institut Lluís de Peguera

Pepa Mañé Vall de Vilaramó 
MANRESA

OSCAR BAYONA

07/10/2021 28/10/2021

28/10/2021
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L’escultor danès Björn Nörgaard 
(Copenhaguen, 1947) ja és a Man-
resa per participar en l’inici dels ac-
tes preparats per al Centenari de Jo-
seph Beuys (Krefeld ,1921–Düssel-
dorf, 1986), considerat un dels artis-
tes més influents de la segona mei-
tat del segle XX per la transformació 

radical que va aplicar a l’art contem-
porani. Ho fa convidat pel projecte 
Manresa 2022 i amb l’objectiu de 
reivindicar la influència que va tenir 
Manresa i Ignasi de Loiola en l’obra 
de Beuys. Nörgaard -el darrer col·la-
borador viu de Beuys- ja va ser a 
Manresa el 1994 per homenatjar-lo 
amb el compositor i músic Henning 

Chistianse. L’artista danès es troba-
rà amb artistes i alumnes a Manre-
sa i participarà divendres amb una 
acció en la presentació del llibre Jo-
seph Beuys. Manresa, una geografia 
espiritual (Editorial Tenov), a cura 
de Pilar Parcerisas, comissària del 
Centenari de Joseph Beuys a Man-
resa, i Llorenç Bonet, de Tenov.  

Björn Nörgaard retorna a Manresa per  
celebrar el centenari de Joseph Beuys
REDACCIÓ. MANRESA

Nörgaard es troba avui i demà amb artistes i alumnes manresans     ACN/NATÀLIA COSTA

El pallasso Marcel Gros (Man-
resa, 1957) recorda que de petit va 
anar al circ i va desitjar amb totes 
les forces que li toqués a la rifa «la 
pilota més grossa del món». El cas 
és que els pares van comprar nú-
meros i li va tocar el premi. Quan 
va sortir a recollir-lo, va voler xu-
tar la pilota i va caure de cul a ter-
ra. El públic va riure, clar. I, segons 
li expliquen, ell va repetir la caigu-
da... perquè tothom tornés a riu-
re. Així va sorgir la seva vocació. 

Per celebrar els seus 40 anys als 
escenaris, Marcel Gros estrenarà 
el dissabte 6 de novembre, al tea-
tre Conservatori de Manresa, l’es-
pectacle Petit univers, «que és el 
que tots portem a dins». Es va ini-
ciar en el teatre de carrer amb el 
grup Setrill i va ser vocalista de 
l’Orquestra Mandarina, va fundar 
la companyia Teatre Mòbil (amb 
la qual ara torna a actuar a Re-
member Show) i fa 30 anys va ini-
ciar la seva aventura com a pallas-
so solista. Ha creat una vintena 

d’espectacles, que ha portat arreu 
de l’estat espanyol. 

Marcel Gros explica que Petit 
univers és «només un assaig del 
conte de la pilota més grossa del 
món, que és una història tant au-
tèntica que només la puc explicar 
jo. A casa meva en deien a Cal Cor-
des, i aquest conte l’explico amb 
cordes. Quan no recordo alguna 
cosa, dono corda a la memòria, 
perquè tot és un engranatge. Ara 

em sembla que els humans estem 
encallant l’engranatge de l’uni-
vers. Així, de per riure i amb hu-
mor, vaig deixant-les anar».  

Assegura que «tots en tenim un 
de petit univers: només cal buscar 
sota el barret, on es barregen re-
cords, imaginació i somnis». I fa 
èmfasi en que «tots som una ca-
sualitat còsmica. El gran univers 
de 13.800 milions d’anys no l’en-
tendré mai, ara bé segur que tots 

podem fer coses per conèixer més 
el petit univers que portem a dins. 
I a vegades no s’ha de mirar el mi-
rall, sinó per la finestra, per veure 
com som de petits dins del gran 
univers». Qui l’hagi llegit, trobarà 
a l’espectacle referències a El pe-
tit príncep, de Saint-Exupéry. 

Parlant de casualitats, ha pen-
sat mai Marcel Gros què hauria 
passat si no li hagués tocat la pilo-
ta més grossa del món? «Ospes! 
Havia treballat en una oficina 
bancària i imagino que ara esta-
ria jubilat, perquè hi ha màquines 
10.000 vegades més eficients.  Per 
tant, agraeixo a la pilota que 
m’hagi donat l’oportunitat de viu-
re una vida més analògica». Hi 
pensa, en la jubilació? «Com que 
he tingut un parell d’aventures sa-
nitàries, veus la vida d’una altra 
manera. Gaudeixo a l’escenari i 
d’idees, per sort, no me’n falten. 
Perds facilitats físiques, però en 
guanyes de químiques. Quan era 
jove, deia 30 idees i n’arribaven 10. 
Ara en dic 7 i n’arriben 7».

Marcel Gros convoca el seu 
«Petit univers» per celebrar 
quaranta anys de trajectòria
u El pallasso manresà estrenarà un nou espectacle, dirigit a tota la 
família, el proper dissabte 6 de novembre al teatre Conservatori

PEPA MAÑÉ VALL DE VILARAMÓ. MANRESA

Diu que «tots tenim un 
petit univers: només cal 
buscar sota el barret on 
es barregen records, 
imaginació i somnis»

Marcel Gros pretén començar i acabar en blanc el seu «Petit univers», l’espectacle que estrenarà el 6 de novembre al Conservatori OSCAR BAYONA

Una obra, a les 7 
de la tarda, amb 
diferents lectures

u Marcel Gros recorda que, 

quan treballava a la tele (va 

fer intervencions setmanals 

als programes de Jaume 

Barberà Paral·lel, al C33; i 

Cosas que importan, TVE-1), 

«sempre acabava tirant una 

mica de confeti i dient ‘no 

em feu gaire cas, que soc un 

pallasso’. Jo no faig un pa-

llasso només per riure, sinó 

que utilitzo el riure per co-

municar pensaments». Petit 

univers té «diferents lectu-

res: els nens gaudiran de les 

imatges, del què dic i del 

què faig d’una manera, i els 

adults, d’una altra». I per 

això s’ha programat a les  7 

de la tarda: fora de l’horari 

d’Imagina’t i també de la 

programació per a adults. 

Perquè és per a tothom.   

25ara  DIJOUS, 28 D’OCTUBRE DEL 2021  
cultura

Bjørn Nørgaard: “L’art és només 
un malbaratament de diners”

de l’Escola d’Art Experimental de 
Copenhaguen el 1966, i Beuys el va 
convidar a repetir aquella acció amb 
els motlles uns mesos després a 
Düsseldorf, a la performance Manre-
sa. “En aquell moment no era gaire 
conscient de què tractava Manresa. 
Crèiem que anava d’un home que vi-
atja, però més endavant vaig desco-
brir que era una ciutat i que Beuys 
s’havia inspirat en Ignasi de Loiola. 
D’alguna manera, Beuys comparava 
la seva història amb la de Manresa, 
i amb la idea jesuïta de transformar 
l’espiritualitat en un nou sistema 
educatiu”, explica Nørgaard. 

“Manresa és una acció frontissa 
en l’obra de Beuys. Com Ignasi de 
Loiola amb l’escriptura dels Exerci-
cis espirituals i la fundació de la 
Companyia de Jesús, amb la qual 
expandiria les seves idees social-
ment, Beuys va tenir la visió de cre-
ar el concepte d’escultura social”, 
afirma Pilar Parcerisas, editora del 
llibre Joseph Beuys - Manresa. Una 
geografia espiritual (Editorial Te-
nov) i comissària del centenari de 

Beuys a la capital del Bages, in-
clòs dins dels actes commemora-
tius del cinquè centenari d’Igna-
si de Loiola a la ciutat, Manresa 
2022. Mig any després de fer 
Manresa, Beuys va fundar el Par-
tit dels Estudiants Alemanys i va 
obrir “la via social” i política, que 
més endavant va continuar amb 
la fundació de l’Oficina de la De-
mocràcia Directa i el Partit dels 
Verds, recorda Parcerisas. 

Contra el mercadeig de l’art 
“Jo era un home jove i crec que 
Beuys em va convidar perquè era 
la manera de convertir l’espiritu-
alitat en un moviment. Jo n’era 
una part, encara que no ho sabia”, 
subratlla Nørgaard. La relació 
amb l’artista alemany es va pro-
longar durant uns anys, fins que a 
poc a poc es va convertir en ocasi-
onal. “Als anys 60 es creia en l’art 
modern clàssic, en el pla, la tela, la 
línia i la forma, i que a través d’ells 
l’artista podia explicar alguna co-
sa nova sobre la vida. Nosaltres 
vam dir que s’havia acabat, que 
l’art havia de trobar noves vies 
perquè la poesia i el pensament 
artístic entressin dins la societat 
i fossin una part de la vida”, diu 
l’escultor danès. Beuys i els seus 
seguidors van aplicar el mètode 
artístic per crear una nova orga-
nització social amb idees com la 
de “l’art expandit”. “M’he tornat 
a llegir moltes de les entrevistes 
amb Beuys i m’ha entristit una 
mica, perquè ja no pots dir que la 
societat d’avui sigui com una for-
ma d’art, com pensava ell, sinó 
que estem en un estat de compe-
tició liberal i l’art és només un 
malbaratament de diners”, la-
menta Nørgaard. 

També reivindica com el temps 
els ha donat la raó amb unes ide-
es que podrien semblar “naïf”: “Si 
mires la situació actual, amb pro-
blemàtiques com el canvi climàtic, 
potser érem els realistes i el que 
hem estat vivint en els últims cin-
quanta anys és una gran mentida, 
la creença irreal que es pot créixer 
il·limitadament”. Una altra de les 
idees que posa damunt la taula és 
la necessitat d’entendre’s sense el 
llenguatge per poder crear un 
llenguatge no verbal que sigui co-
mú. “El llenguatge és un model del 
món real, no és el món real. Les fa-
ke news són la possibilitat del llen-
guatge de dir que són una mentida 
i que la gent se les cregui; el llen-
guatge és molt perillós”, adverteix. 
Bjørn Nørgaard tornarà a Manre-
sa al març per fer una acció que 
culminarà una mena de trilogia 
que va arrencar amb l’obra de 
Beuys i que va continuar amb l’ex-
posició que se’n va fer al Santa 
Mònica de Barcelona el 1994.e

L’escultor danès Bjørn Nørgaard va ser un dels artistes que van trencar amb les 
convencions artístiques als anys 60 i van treballar per un art més social. CRISTINA CALDERER

L’escultor torna a Manresa per recordar l’obra de Beuys sobre Ignasi de Loiola

ART

L’escultor danès Bjørn Nørgaard 
(Copenhaguen, 1947) porta un ele-
gant vestit fosc de tres peces i una ca-
misa blanca. Hi ha un detall de la in-
dumentària que denota que està en 
actiu encara que no ho sembli: com 
que treballa materials com el guix i 
el fang amb els peus descalços, Nør-
gaard porta sandàlies sense mitjons 
per acostumar-se al fred abans de 
pujar a l’escenari a Manresa. Allà hi 
farà una xerrada performàtica amb 
un grup d’estudiants, hereva de l’ac-
ció dels anys 60 de l’alemany Joseph 
Beuys, de qui enguany se celebra el 
centenari del naixement, titulada 
precisament Manresa. 

Nørgaard va conèixer Beuys el 
1963 quan Copenhaguen era un dels 
centres del moviment Fluxus. Ales-
hores l’artista danès s’havia fet uns 
motlles dels peus amb guix amb els 
quals va caminar. Van tornar a co-
incidir en un festival de performance 

BARCELONA
ANTONI RIBAS TUR Capitalisme 

“El que hem 
viscut en  
els últims 
cinquanta 
anys és una 
gran mentida”

Comunicació  
“El llenguatge 
és un model 
del món, no és 
el món”, 
adverteix 
l’artista

De l’esclavitud 
al feminisme
●  Esclaus a Barcelona 
Esclavisme a Barcelona. Una 
història silenciada són unes 
jornades “heretades”, com 
diu la nova directora d’El 
Born, de l’anterior direcció 
però que tindran continuïtat 
amb altres actes al llarg dels 
pròxims dos anys. Del 3 al 6 
de novembre hi haurà de-
bats i s’organitzarà una ruta 
per la ciutat on s’explicaran 
les empremtes de l’esclavi-
tud i el comerç d’esclaus. 
Marta Marín-Dòmine va 
avançar que el 2023 també 
es parlarà, entre altres co-
ses, dels zoològics humans 
que hi va haver a Barcelona. 
 
●  Dansa i supervivència 
Per commemorar el Dia In-
ternacional de les Víctimes 
de l’Holocaust (gener), El 
Born farà un espectacle de 
dansa de Les Lo Les dedicat 
a les dones de Ravensbrück.  
 
●  Política i memòria  
Amb motiu de la nova llei 
de memòria democràtica, 
El Born parlarà de la nova 
legislació però també de les 
comissions de veritat i re-
conciliació. Al febrer. 
 
●  Les dones de Boston 
El 1971 un col·lectiu de do-
nes de Boston va publicar 
Our bodies, ourselves i, el 
mateix any, es va traduir al 
castellà i al català. El llibre 
és la llavor dels centres de 
planificació familiar. El 
Born vol retre homenatge a 
les feministes d’aquell mo-
ment i aportar el seu testi-
moni, tant el de les nord-
americanes com el de les 
catalanes i espanyoles que 
van fer circular anticoncep-
tius clandestinament. El 
2023 es vol fer una exposi-
ció dedicada al feminisme 
dels anys 70 i 80. Al març. 
 
●  Primo Levi i l’art 
Es recordarà Primo Levi, 
amb motiu dels 35 anys de 
la seva mort, a través d’una 
instal·lació artística. Hi 
haurà també col·loquis, un 
concert i dansa amb un ba-
llarí de la companyia Pina 
Bausch. Al maig. 
 
 ●  Art peninsular i 
repressió 
El Born convidarà artistes 
de tota la península Ibèrica 
perquè mostrin com, a tra-
vés de les seves obres, han 
reflexionat sobre la memò-
ria i la repressió franquista. 
Hi haurà des de grafiters 
fins als artistes “més clàs-
sics”. Octubre-gener.
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Llorenç Bonet i Pilar Parcerisas, ahir amb el llibre MIREIA ARSO

n Els materials parlen. Amb el tac-
te, les olors. Tenen el seu propi so. I 
s’expressen amb la mirada de l’ar-
tista. «Primer és el pensament, des-
prés les paraules», apuntava ahir 
l’escultor danès Bjørn Nørgaard 
amb una ampolla de cervesa a la mà 
després d’acabar l’acció Better late 

than never, que ahir va omplir l’au-
ditori de la Plana de l’Om i que va 
servir per homenatjar Joseph Beuys 
en el centenari del seu naixement. 
Una efemèride mundial que con-
necta amb la commemoració dels 
500 anys de l’estada d’Ignasi de Lo-
iola a la capital del Bages i que, ahir, 
també, va servir per relligar els pa-
ral·lelismes entre Loiola i Beuys  i re-
cordar, amb la música que va im-
pregnar l’acció de  Nørgaard, el 
compositor  Henning Christiansen, 
mort el 2018. Els dos artistes dane-
sos, estrets col·laboradors de Beuys, 

van protagonitzar fa 27 anys una ac-
ció artística mai vista a la ciutat: 
Manresa HBF (Manresa Estació 

Central) el 4 de novembre de 1994. 
Ahir, 29 d’octubre de 2021, Nørga-
ard reinterpretava -i posava a l’abast 
plàsticament- les idees de Beuys, se-
gurament més vigents que mai. I ca-
vava en unes arrels que s’han bus-
car el 1966 a Düsseldorf amb l’acció 
MANRESA. 

Nørgaard, descalç, camisa blan-
ca, i vestit amb armilla, va avisar: «Jo 
no puc fer una conferència». Ell, va 
reblar Pilar Parcerisas, comissària 
del Centenari de Joseph Beuys a 
Manresa, s’expressa amb els mate-
rials: fang,  guix, cera,  pedra, sang, 
fusta, greix, mantega. Un alfabet 
matèric. Tres pissarres en un extrem 
i una creu partida, meitat coure, 
meitat vidre, presidien l’escenari. 
Elements de Beuys. Les pissarres 
van servir a Nørgaard per sintetitzar, 

com si fossin partitures, el pensa-
ment artisticosocial de l’homenat-
jat: la primera pissarra (element 1), 
la influència de Wilhelm Lehm-
bruck del qual Beuys en va capgirar 
el concepte per arribar a l’escultura 
social: no ha de ser l’art qui rebi la 
pressió de la societat sinó l’art qui la 
pressioni; la segona pissarra (ele-
ment 2) subratllava que cada perso-
na és un artista en potència: la revo-
lució no la fa la massa sinó l’indivi-
du; i  la tercera pissarra (element 3? 
amb interrogant, sí): si la societat ha 
passat del guiatge religiós al mate-
rialisme (passat i present), quin és 
el futur? Espiritualitat, somnis...  
«Creua línies, omple-ho amb la teva 
imaginació».  

I  Nørgaard es va treure la jaque-
ta i la va penjar en  la primera pis-
sarra. Havia de creuar la línia. Tren-
car la barrera del llenguatge i ex-
pressar-se amb els materials.  

Millor tard que mai 

Resposta?  O un altre interrogant? 
L’artista danès va agafar un bloc de 
fang que va  dividir en trossos amb 
les mans. Va llençar-los al terra els 
va xafar amb els peus. Era el torn de 
la cera, verda i  líquida, que va fer su-
rar per un tauló de fusta i un tronc 
situats davant de la creu. Allí, una 
destral esperava que Nørgaard 
l’agafés per tallar el cap d’una escul-
tura de guix que emulava les deeses 
clàssiques. Guix acabat de fer li va 
servir per clavar l’escultura i guar-
nir-la amb llumetes. S’apropava a la 
creu. La part de metall va quedar se-
micoberta amb parts de greix i man-
tega llançades per l’artista; la part 
transparent la va untar de la mel. 
Nørgaard  va situar a primer terme 
un pa de pagès que va cobrir amb 
una rosa vermella i amb un lluç. 
L’artista prenia distància al costat de 
les pissarres i feia un glop de la cer-

vesa. S’ho mirava. S’acostava a la 
part final. Amb una esponja amara-
da de sang de xai, Nørgaard va co-
mençar a pintar el tronc. Després, la 
sang de l’esponja, arrepenjada en 
un pal metàl·lic en la creu transpa-
rent, acabaria lliscant per ella. Els 
materials parlen. I l’artista tornava a 
trepitjar el fang, la pedra, situava el 
cap tallat damunt del tronc, agafa-
va un plat de ceràmica i se l’acosta-
va al pit mentre la llum de la sala 
desapareixia. Només quedaven les 
llumetes blaves i una escena de lí-
nies creuades amb un alfabet de 
materials mentre Nørgaard marxa-
va. El públic va esclatar en un calo-
rós aplaudiment. Què havia presen-
ciat més enllà de la plasticitat? En 
l’era de les selfies, l’escenari es va 
convertir en un plató per immorta-
litzar. Com les idees, ara més reals 
que els somnis. El març del 2022, 
més.

Sintaxi sense paraules per homenatjar Beuys
u L’artista danès Bjørn Nørgaard protagonitza una acció artística preludi de la celebració que arribarà el març del 2022

SUSANA PAZ. MANRESA

L’escultor, ahir, en un moment de «Better late than never», que va omplir la Plana de l’Om MIREIA ARSO

n L’acció de Nørgaard va tenir, 
ahir, la presència d’una nombro-
sa representació del món artístic 
bagenc i polític, encapçalada per 
l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. I 
va servir perquè la manresana Pi-
lar Parcerisas, una de la màximes 

autoritats sobre Beuys, presentés, 
amb l’editor Llorenç Bonet de Te-
nov, la reedició ampliada del lli-
bre publicat el 1994 sobre l’acció 
MANRESA de l’artista alemany. 
Bonet va subratllar la importàn-
cia d’un llibre que recupera ma-
terial inèdit de la performance del 

1966 tant pel món acadèmic com 
per entendre el present del artis-
tes actuals, per als quals Beuys és 
una gran influència. Parcerisas va 
anunciar la donació a la ciutat del 
seu llegat documental sobre 
Beuys així com tots els elements 
de l’acció de Nørgaard.

Un llibre amb material inèdit del 1966 per 
entendre la influència actual de l’artista 
S.PAZ. MANRESA

Nørgaard tornava a Manresa 27 anys després MIREIA ARSO

El públic, després de l’acció, fotografiant l’escena MIREIA ARSO
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n «La llum és més maca al matí». 
Són poc més de 2/4 de 4 de la tarda 
d’un dijous que ha començat fred 
però que s’ha tornat càlid. L’escultor 
danès Björn Nörgaard (Copenha-
guen, 1947) es mira la seva Creu de 
Beuys, sota el Pont Vell de Manresa. 
El 1994 la va crear i la va traslladar 
de Dinamarca a la capital del Bages 
per incloure-la en l’acció Manresa 

HBF,  un acte d’homenatge a  Joseph  
Beuys (Krefled, 1921-Düsseldorf, 
1986) que  donava continuïtat a l’ac-
ció titulada MANRESA que l’artista 
alemany va realitzar el 1966 a la ga-
leria Schmela de Düsseldorf, amb el 
compositor danès Henning Christi-
ansen i del mateix Nörgaard. L’estiu 
del 1966, mesos abans de l’acció 
MANRESA, Beuys, un dels artistes 
més influents en la història de l’art 
del segle XX, havia visitat Manresa i 
la Cova: estava en l’apogeu de la seva 
carrera i sant Ignasi, amb qui va es-
tablir un paral·leisme biogràfic, va 
ser un doll d’inspiració.  

Vint-i-set anys després de la seva 
primera visita a Manresa, Nörgaard, 
el darrer dels col·laboradors de 
Beuys que continua viu, repassava 
amb la mirada i les mans la creu de 
bronze, situada davant de la Cova de 
Sant Ignasi, que tampoc no havia 
tornat a veure ni tocat des del 1994. 
Ho feia acompanyat de la manresa-
na Pilar Parcerisas, comissària del 
Centenari de Joseph Beuys a Man-
resa, que li explicava com havia can-
viat l’entorn des del 1994. La llum, 
com deia Nörgaard, seria millor al 
matí per fotografiar la creu. Per tor-
nar-la a mirar. 

Nörgaard,  avui considerat l’artis-
ta danès més rellevant, serà fins 
demà a Manresa -on avui es troba-
rà amb els estudiants de Batxillerat 
Artístic del Lluís de Peguera i farà 
una acció a la sala Plana de l’Om (ve-
geu desglossat de la pàgina se-
güent)- per buscar localitzacions 
que l’han d’inspirar. Convidat per 
Manresa 2022, Nörgaard executarà 
una nova acció artística, després de 
MANRESA i Manresa HFB, que es 
desenvoluparà el març del 2022, co-

incidint amb els 500 anys de l’arri-
bada de Loiola a Manresa. Però, per 
a ell, no implicarà tancar cap cercle: 
«Jo no tanco mai res», diu. I somriu. 
L’acció MANRESA va significar 
«molt per a la meva manera de pen-
sar. Com l’art podia servir per parlar 
de temes complicats.  Als anys 60 ja 
es parlava de com l’art i la política in-
tentaven trobar noves idees per po-
der desenvolupar la societat. Està-
vem convençuts que aquelles ideo-
logies, com el marxisme, el comu-
nisme i el capitalisme, estaven equi-
vocades. Amb el comunisme no hi 
havia llibertat de pensament i amb 
el capitalisme es destruiria el plane-
ta, la natura, per fer diners. I estàvem 
convençuts que el capital principal 
de la societat era l’ésser humà. Ha-
vien de cooperar amb la natura i no 
només usar-la. Érem uns somia-
dors? Potser érem els realistes, vist 
el que ha passat els darrer mig segle 
i quan avui només hi ha un sol déu, 
el capitalisme, i no tens possibilitats 

d’escollir». En aquest punt, explica-
va ahir Nörgaard, «Beuys va tenir 
molt clar com l’art podia intervenir. 
És la concepció de l’art expandit: 

cada persona és un artista, en po-
tència». 

I què diria Beuys del món ar-
tístic actual? Torna a somriure. 

«Beuys no creia que l’art fos un 
objecte d’especulació. Segur que 

tindria bones idees i bones respos-
tes per al món d’avui, per canviar-ho 
tot». Per a Nörgaard, com crear el 
món del futur «és un diàleg que no 
s’ha d’aturar mai». Per a ell va co-
mençar a principi de la dècada del 
seixanta. I continua: «No vivim en 

un món amb una 
veritat, una expli-

cació i una reli-
gió. Cada vega-
da que resols 

un problema 
(«quin és l’element 

3»?) en tens dos més. Si entens 
que la vida és un procés orgà-
nic podràs comprendre les 
persones d’una manera dife-
rent... El temps de gaudir de la 
solució és molt curt». 

L’artista danès, creador del sarcò-
fag on reposarà la reina Margarida 
de Dinamarca, apunta que la idea 
de l’escultura social de Beuys com a 
potència de l’art per transformar la 
societat, apareix quan cadascú de 
nosaltres «es transforma. Cada per-
sona pot ser un artista, no cal que 
faci pintures i escultures. La revolu-
ció no està en la massa sinó en l’in-
dividu: si cadascú de nosaltres es 
transforma amb autodeterminació 
i llibertat pot transformar la socie-
tat». Avui, també? Riu. Preguntes, 
preguntes, preguntes. 

Trobades per aprendre 

En la trobada que avui farà amb els 
estudiants, l’artista danès explicava 
que les concep com un intercanvia-
rà idees. «Vull aprendre. Si no 
aprens quan ensenyes, és que no 
ensenyes», perquè, assenyala, l’en-
senyament sempre ha d’anar en 
dues direccions. Farà als estudiants 
una demostració sobre l’ús dels me-
talls en diferents combinacions, i els 
farà experimentar «les sensacions» 
que cadascun dels metalls els trans-
met i com aquests permeten expe-
rimentar el món. L’artista definia la 
proposta com un «exercici de comu-
nicació no verbal». «Creus que el 
món és el que veus, però el llenguat-
ge i el món són coses diferents».  Per 
a ell, es pot canviar el món si es can-
via el llenguatge que s’usa sobre el 
món. Respostes per a una societat 
més justa.

«Beuys tindria 
bones idees i 
respostes per 
al món d’avui»
u L’escultor danès Björn Nörgaard es retroba amb 
Manresa, 27 anys després uAvui farà una acció

Susana Paz 
MANRESA

Prop d’un miler 
de persones en el 
‘viacrucis’ del 1994

u Com publicava aquest diari 
el 5 de novembre del 1994, 
prop d’un miler de persones 
havien assistit el dia anterior 
a la capital del Bages per viure 
en directe l’acció artística 
«Manresa HBF» (Manresa Es-
tació Central), que continuava 
la que Beuys havia protagonit-
zat a Düsseldolrf el 1966. L’ac-
ció, amb el compositor Hening 
Christiansen, l’escultor Björn 
Nörgaard, va començar a l’er-
mita de la Guia i es va cloure a 
la Cova. Un excepcional itine-
rari artístic que, en la segona 
estació, sota el Pont Vell, va 
viure els moments més espec-
taculars, amb la crema d’una 
barca, la instal·lació de la mit-
ja creu partida, i l’allibera-
ment d’un colom blanc.

Björn Nörgaard, ahir amb la 
creu de bronze del 1994. SUSANA PAZ L’artista va examinar ahir 

la creu que va portar de 
Dinamarca per a l’acció 
en homenatge a Beuys fa 
quasi tres dècades

CULTURES
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La trobada va plantejar qüestions com els vincles d’art, educació i compromís social OSCAR BAYONA

n Amb pissarres com a element de 
comunicació i amb la intenció de 
promoure una reflexió sobre l’acte 
d’escriure i de pensar.  Aquesta serà 
la base de l’acció Better late than ne-
ver que Björn Nörgaard oferirà avui 
(18.30 h) a l’Auditori de la Plana de 
l’Om,  una performance que serà in-

troductòria a l’acció que es desen-
voluparà el març vinent, en la qual 
utilitzarà diversos materials relacio-
nats amb la simbologia de Beuys i 
músiques de Henning Christiansen.  
Una acció que coincidirà amb la 
presentació del llibre Joseph Beuys. 
MANRESA, una geografia espiritu-
al (Editorial Tenov), una publicació 

a cura de Pilar Parcerisas i que am-
plia el contingut del llibre publicat el 
1994 sobre l’acció MANRESA, ara 
amb versions en català, castellà i an-
glès. La presentació anirà a càrrec de 
Parcerisas i l’editor Llorenç Bonet. 
Les invitacions es poden adquirir a 
través de kursaal.cat i manre-
sa2022.cat.

Acció de Nörgaard en la presentació de 
la reedició ampliada del llibre del 1994
REDACCIÓ. MANRESA

Nörgaard ahir en la preparació de l’acció d’avui a la Plana SUSANA PAZ

Un moment de la tertúlia amb els artistes de la comarca OSCAR BAYONA

Nörgaard, amb Parcerisas, a l’entrada de l’Escola d’Art OSCAR BAYONA

n Amb un somriure entranyable no 
exempt d’unes gotetes de sornegue-
ria, Björn Nörgaard va assegurar ahir 
que «per ser artista s’ha de ser una 
mica esquizofrènic». Una afirmació 
encaminada a trobar resposta al di-
lema que, per al danès, han d’afron-
tar els creadors de tota mena i con-
dició: «D’una banda, has de donar 
forma a l’obra, i de l’altra, art i vida 
han d’anar junts. És com una mena 
d’esquizofrènia». 

Reunides en una aula de l’Escola 

d’Art de Manresa, probablement 
més d’una i de dues -elles eren àm-
plia majoria- de les artistes presents 
van pensar que no li faltava raó. Per-
què l’art és qualsevol cosa menys un 
concepte de fàcil descripció i cada 
pintor, cada escultor, cada perfomer, 
ha d’afrontar la mateixa pregunta: 
«Què és l’art?». 

En una trobada propiciada per la 
presència del col·laborador de Jo-
seph Beuys a la capital bagenca, ar-
tistes i educadors van compartir pa-
rers sobre el paper de l’art en la vida 
de les persones i en la societat. Va 
quedar clar, en les presentacions in-
dividuals de cadascun dels assis-
tents, que hi ha molt interès per la pe-
dagogia de l’art i per la implicació de 

l’art en les qüestions socials. 
«Als anys 60 i 70 deien de la nos-

tra concepció transformadora de 
l’art que era una utopia i no era rea-
lista, aquest adjectiu se’l reservava el 
capitalisme», va apuntar Nörgard: 
«Però si mirem com ha evolucionat 
el món, nosaltres érem realistes i el 

capitalisme no ho ha estat». En 
aquesta línia, l’artista Roser Oduber, 
directora del Centre d’Art Contem-
porani i Sostenibilitat El Forn de la 
Calç, va apuntar que «l’art és un llen-
guatge que ens porta a continguts 
més complexos», i va indicar que «hi 
ha uns moviments d’artistes con-
temporanis per als quals el seu llen-
guatge és crític amb la societat de 
consum». 

La professora Carme Marginat va 
posar sobre la taula la rellevància de 
l’aprenentatge a través de l’art i va po-
sar com a exemple una experiència 
amb alumnes de 4t d’ESO que van 
practicar el disseny, la fotografia, el 
land-art... per certificar que «funcio-
na». Nörgard va encoratjar aquest ti-

pus d’iniciatives davant del control 
que exerceixen les tecnologies i els 
algoritmes sobre els joves avui en 
dia. 

Clara Payàs, per la seva banda, va 
fer esment d’un article periodístic re-
cent crític amb Jaume Plensa per la 
seva proximitat al poder del capital i 
va preguntar a Nörgard per què ell ha 
treballat per a institucions com l’Es-
glésia i la monarquia. «Això és un 
problema», va reconèixer: «Cal anar 
amb compte cada cop que has de dir 
que sí o que no a un projecte», va 
apuntar el convidat: «Jo vaig fer uns 
tapissos per a la reina, però abans 
d’acceptar-ho em vaig reunir moltes 
vegades amb ella. Sempre em pre-
gunto si ho puc fer i si ho he de fer».

u El danès Björn Nörgaard va compartir inquietuds ahir a l’Escola d’Art de Manresa amb una vintena de creadors de la comarca

Els tapissos de la reina no són un tema menor per a l’art

El col·laborador de Beuys 
va parlar de la implicació 
individual i social de l’art 
en una trobada conduïda 
per Pilar Parcerisas

CRÒNICA

Toni Mata i Riu 
MANRESA

23/11/202114/11/2021



28

Viatge a la Catalunya Ignasiana: Montserrat, 
Manresa i Barcelona és una publicació editada per 
Cossetània, dins de les seves col·leccions de guies 
turístiques culturals, que consisteix en el seguiment 
de llocs patrimonials del segle XVI que van tenir 
relació directa o indirecta amb Ignasi de Loiola 
durant la seva estada a Catalunya (1522-1526).

El llibre té per protagonistes els tres llocs principals 
de l’estada, i compta amb un gran nombre 
d’il·lustracions i propostes d’itineraris. Es completa 
amb dades de servei i informació addicional.

La publicació acosta i aprofundeix en el 
coneixement del patrimoni ignasià repartit pel 
territori català.

A la presentació de la guia hi van assistir l'alcalde 
Marc Aloy Guàrdia, l'editor Josep Maria Olivé Compte 
i l'autor Josep Alert i Puig

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FTFM, 
Cossetània Edicions

Presentació: 1 de desembre de 2021. 19:00h
Espai Manresa 1522

Publicació monogràfica sobre el patrimoni amb petjada ignasiana
VIATGE A LA CATALUNYA IGNASIANA

De Manresa al món



29

Música i festa

El concert de Nadal a càrrec del quartet vocal 
Qvinta Essençia va estar precedit d’unes paraules de 
benvinguda de l’alcalde Marc Aloy i Guàrdia i el pare 
Lluís Magriñà, sj. 

Qvinta Essençia va interpretar O magnum mysterium, 
un concert polifònic que va recórrer un repertori de 
nadales a través del temps, començant per peces 
del Renaixement i acabant amb nadales tradicionals 
catalanes, com El Noi de la mare o Fum fum fum.  

Aquest concert va esdevenir el primer acte de l’any 
2022 en un espai tan emblemàtic com la Cova de 
Sant Ignasi. 

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FTFM
Col·laboradors:
La Cova

2 de gener de 2022. 18:00h
La Cova de Sant Ignasi

O magnum mysterium
CONCERT DE NADAL AMB QVINTA ESSENÇIA
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Música i festa

l’Ajuntament de Manresa, on els sis artistes van fer 
impressionants coreografies i acrobàcies que es 
podien veure des de tots els punts de la plaça.

Tot plegat va acabar amb un castell de focs.
 
L’acte va anar precedit d’una inauguració formal 
dintre de l’Ajuntament, on van assistir autoritats 
d’alt rang, com el president de la Generalitat Pere 
Aragonès i Garcia i la presidenta del Parlament 
Laura Borràs i Castanyer, i representants de diferents 
entitats i comerços de la ciutat.

L’espectacle de la companyia barcelonina Sacude va 
suposar el tret de sortida de l’any de commemoració 
nacional dels 500 anys de l'estada d'Ignasi de Loiola 
a la ciutat i a les activitats de commemoració de 
Manresa 2022. 

L’acte va començar amb una mostra de cultura 
popular, amb el ball de l’Àliga, una petita mostra de 
foc a càrrec de Xàldiga i un pilar dels Tirallongues.

L’espectacle de música i dansa aèria es va fer 
sobre una plataforma volant davant la façana de 

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FTFM
Col·laboradors:
Xàldiga, Colla Castellera Tirallongues

29 de gener de 2022. 20:00h
Plaça Major

Espectacle inaugural
MANRESA 2022 TRANSFORMA

Resum de 
l'espectacle 

inaugural



Foto: Jordi Preñanosa
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Llengua, societat i escola (28 de gener)                     
Òscar Andreu i Carme Junyent

Lideratge escolar (8 de febrer)                                        
Xavier López i Coral Regí  

Escola i religions (24 de febrer)                                        
Clara Fons i Agustí Lleyda

Ofici de mestr@ (8 de març)                                          
Jaume Cela i Juli Palou

Educació 360, més enllà de l’escola (24 de març)  
Fathia Benhammou i Montserrat Pedreira

Escola i filosofia (28 d’abril)                                               
Irene de Puig i Francesc Torralba

La bellesa de la vida (10 de maig)                                        
Eva Bach i Joan Soler

Escola i cultura (23 de maig)                                      
Gemma Carbó i Marta Esteve

Escola i societat (14 de juny)                                      
Salvador Cardús i Marina Subirats

Escola i transformació comunitària (1 de juliol)   
Melina Furman i Pepe Menéndez

Eines digitals: ús i addiccions (8 de juliol)              
Dominica Diez i Rosa Vila

Innovació per a la transformació (12 de novembre)   
Kaleb Rashad i Eduard Vallory

Vigència de la pedagogia Ignasiana (19 de gener 23)         
José A. Mesa i Pepe Menéndez

Convocatòria de diàlegs i grups d’intercanvi i debat al voltant dels nous reptes educatius centrats en la 
funció de mestres i professorat. Amb aquestes accions se cercava la reflexió i l’elaboració de propostes 
vinculades a l’educació com a agent de transformació, alhora que s’impulsaven i s’implementaven accions 
educatives concretes de transformació a Manresa.

L’Àgora va comptar amb un acte de presentació el 18 de gener, amb la ponència de Carlos Magro Mazo, 
expert en innovació educativa, i els parlaments de l’alcalde Marc Aloy i Guàrdia i Antoni Llobet Mercadé.

MESTRES QUE (ES) TRANSFORMEN
Àgora d’Educació 2022

De gener a novembre de 2022
FUB-UManresa

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FUB-
UManresa

Educació

Foto: UManresa

Foto: UManresa

Repositori
de les àgores
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Cada any, el CAE organitza el Joc de la Ciutat de la 
Llum, una gimcana dinàmica per carrers i places del 
centre de Manresa adreçada a un públic familiar.

Aquesta edició del Joc de la Ciutat de la Llum va girar 
entorn d’Ignasi de Loiola, on els participants van 
haver d’ajudar-lo a trobar les pàgines del seu llibre 
‘Exercicis Espirituals’.

Com a part dels actes de la llum, el CAE va organitzar 
també la 14a edició del Torneig de Carcassone de la 
Llum, el qual incorporava una expansió centrada en 
la figura d’Ignasi anomenada ‘El Pelegrí’.

Joventut

Festa de la Llum

12 de febrer de 2022. 16:00h

Organitzadors: 
CAE
Col·laboradors:
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, Departament 
de Drets socials, El Graner, Devir

JOC DE LA CIUTAT DE LA LLUM
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La Biblioteca del Casino va acollir durant més d’un 
mes diverses manifestacions culturals generades 
arran del pas d’Ignasi de Loiola per Manresa.

L’exposició va estar formada per  fons documentals 
del Casino, objectes i documents de les col·leccions 
privades de Xavier Jovés, Josep Guardiola, Pere Puig 
i Francesc Villegas, goigs recopilats per l’Associació 
d’Amics dels Goigs de Barcelona i fotografies d’espais 
ignasians de Josep Comellas ‘Kumi’. 

Com a part de l’exposició, el dimecres 9 de març a les 
18h es va presentar a la Sala d'Actes de la biblioteca 
del Casino la reedició de dos Goigs a Sant Ignasi, a 
càrrec de la Glòria Ballús musicòloga Glòria Ballús i 
Casòliva.

Els goigs van ser representats musicalment per per la 
mateixa Ballús al piano i la soprano Mireia Subirana.

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, Biblioteca el 
Casino, Diputació de Barcelona, Amics dels Goigs

CULTURA IGNASIANA
Exposició

Cultura i art

Del 14 de febrer al 31 de març de 2022
Biblioteca del Casino 
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Aquest acte de 20 minuts de durada va servir com 
a presentació de l’espectacle musical Enecus 
programat per al mes de setembre. 

L’acte va consistir en una performance, dirigida pel 
director de l’obra Enric Llort Alegre, en la qual l'actor 
manresà Jordi Figueras i Morell va llegir uns versos   

d’ ‘Al Cel’, de Jacint Verdaguer.

També es van poder escoltar les paraules de Pep 
Garcia i Orri, productor de l’espectacle, que va posar 
èmfasi en el talent que hi ha a la ciutat, i com Enecus 
esdevindrà una obra on es posarà de relleu. 

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FTFM, MEES

16 de febrer de 2022. 19:00h
Espai Manresa 1522

Performance
PRESENTACIÓ 'ENECUS'

Cultura i art
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Manresa 2022 va comptar amb una instal·lació 
temàtica dintre l’itinerari artístic del Festival Jardins 
de Llum 2022, el qual acompanya un seguit d’obres 
on la llum i l’aigua n’eren les protagonistes. 

La instal·lació anomenada 'Llum!' va ser obra de 
l'artista Francesca Llopis, i es va col·locar a la plaça 
Europa durant els dies que va durar el festival.

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FTFM, 
Manresa Cultura

JARDINS DE LLUM
Instal·lacions Manresa 2022

Cultura i art

19 i 20 de febrer de 2022
Centre Històric de Manresa 
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Després de la seva visita al novembre del 2021, 
Björn Nörgaard va tornar a Manresa per efectuar 
la intervenció artística ‘Wo ist element 3’ (On és 
l’element 3), en honor al seu mestre Joseph Beuys.

Acompanyat per la comissària Pilar Parcerisas 
Colomer, Björn va començar la seva acció al 
Convent de les Caputxines, on va aixecar tres mitges 
creus als horts, claustre i església del recinte, tot 
acompanyant-los, entre altres elements, amb mel, 
mantega i guix, respectivament. 

La segona parada va ser al Pont Vell, on va encendre 
i llençar al riu Cardaner el bastó d’Euràsia. Tot seguit, 
va alliberar tres coloms.

L’última parada va ser davant la Cova de Sant Ignasi, 

on després de fer un llit de fang tou i trencar un 
mirall amb un martell, Nörgaard va passejar nu amb 
una llebre dissecada lligada a uns pals de fusta es 
va estirar al llit i va fer 15 minuts de meditació. A 
aquesta última estació el va acompanyar la música 
de Christophe i Egon Charles al teclat.

Durant tot el recorregut el van acompanyar tres 
grups: alumnes de l'Institut Lluís de Peguera, actrius 
de la Companyia el Carlins i membres del Cor del 
Conservatori de Música de Manresa.

Algunes peces utilitzades en la performance han 
estat donades a la ciutat i conservades al fons 
del Museu de Manresa, així com els documents 
audiovisuals que reculluen les accions d'octubre i de 
març, per l'alt significat artístic de l'acció.

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FTFM, 
Manresa Cultura

19 de març de 2022
Itinerari per espais ignasians 

‘WO IST ELEMENT 3?’
Acció de Björn Nörgaard i Christophe Charles

Cultura i art
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la guia d’oci per  
al cap de setmana✤d’Entrada

On és l’Element 3?Art

Wo Ist Element 3? (On és l’Ele-
ment 3?). Aquesta pregunta reite-
rada que l’artista Joseph Beuys 
(1921-1986) feia el 1966 en l’acció 
titulada MANRESA, a la galeria 
Schmela de Düsseldorf i en la qual 
i, influït per sant Ignasi, portarà la 
seva obra cap a l’escultura social 
(«cada persona és un artista en 
potència»), serà la que, simbòli-
cament l’escultor danès Bjørn 
Nørgaard  suggerirà en l’acció ar-
tística que  se celebrarà dissabte a 
Manresa i amb la qual el darrer 

dels col·laboradors vius de Beuys, 
tancarà la trilogia iniciada per l’in-
fluent artista alemany el 1966. Ho 
farà a través d’un recorregut per la 
ciutat, obert a tothom, que co-
mençarà en el Convent de les Ca-
putxines  (en aquest cas cal fer ins-
cripció a través de la web de Man-
resa 2022) fins al Pont Vell i La 
Cova  entre les 4 i les 7 de la tarda. 
Nørgaard comptarà amb l’acom-
panyament dels compositors de 
so Christophe Charles i el seu fill 
Egon, amb la col·laboració 
d’alumnes de Batxillerat Artístic 

de l’Institut Lluís de Peguera, de 
membres del Cor del Conservato-
ri de Música de Manresa i d’ac-
trius de la Companyia Els Carlins. 
Una acció comissariada per la 
manresana Pilar Parcerisas i con-
cebuda com a un homenatge a 
Beuys (amb la qual es tancarà el 
centenari de l’artista a Manresa) i 
a Loiola (per celebrar el 500 ani-
versari de la seva estada a a ciu-
tat), com a  escultors d’ànimes des 
de l’art i la religió, i a la ciutat de 
Manresa, com a lloc d’energia es-
piritual i de transformació.

La darrera pregunta de la trilogia
u Bjørn Nørgaard i Christophe Charles tanquen demà amb un itinerari artístic les tres accions Manresa en un homenatge a Joseph 
Beuys i a sant Ignasi uEl recorregut tindrà la col·laboració d’alumnes del Peguera, del cor del Conservatori i d’actrius d’Els Carlins

L’escultor danès, nascut el 1947, va visitar Manresa el mes d’octubre per oferir una conferència-acció a la Plana de l’Om ARXIU/MIREIA ARSO

LES DUES ACCIONS ANTERIORS
ARXIU/JOSEP ROJAS

L’escultor danès  
i la visita preparatòria 
l’octubre passat

u Vint-i-set anys després de 

la seva primera visita a Man-

resa, l’escultor Bjørn Nørga-

ard va tornar l’octubre passat 

a la capital del Bages per bus-

car localitzacions per a l’acció 

que realitzarà demà a Manre-

sa i protagonitzar una perfor-

mance introductòria, Better 

late than never, que va om-

plir la Plana. Nørgaard es va 

retrobar, també, amb la Creu 

de Beuys, sota el Pont Vell de 

Manresa: una creu de bronze 

que va crear i traslladar de 

Dinamarca el 1994 per in-

cloure-la en l’acció Manresa 

HBF que va realitzar amb el 

compositor i músic també da-

nès Henning Christiansen, 

que serà homenatjat, com 

Beuys i Loiola, amb l’acció 

que tanca el cercle.

11996666  

«MANRESA 1966»  

u El 15 de desembre de 1966 a la 

galeria Schmela de Düsseldorf,  

Beuys, amb el compositor danès 

Henning Christiansen i l’escultor 

Bjørn Nørgaard, executarien l’acció 

MANRESA, basada en una creu mig 

partida -l’escissió de l’home contem-

porani entre intuïció i raó- inspirada 

en Loiola. Beuys havia visitat Manresa 

i la Cova l’estiu del mateix any.

11999944  

«MANRESA HBF» 

uEl 4 de novembre de 1994 

Manresa vivia Manresa HBF 

(Manresa, estació central), una de 

les accions artístiques més especta-

culars vistes a la ciutat (a les imat-

ges), a càrrec dels antics col·labora-

dors de Beuys: Christiansen i 

Nørgaard, amb la col·laboració del 

compositor Christophe Charles i el 

teòleg Friedhelm Mennekes. 

ARXIU/JOSEP ROJAS

SUSANA PAZ. MANRESA

Convent de 

les Caputxines
(c. Talamanca, 5-7)

Pont Vell

La Seu
Capella de 

Sant Marc

Ajuntament

pl. de la 
Reforma La Cova
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2022: tres estacions

HORARI: l’acció artística Wo ist Element 
3? es durà a terme aquest dissabte, de 
les 4 a les 7 de la tarda

20/03/2022

07/04/2022

29/03/2022
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TEMA DEL DIA

n En un espectacle fet a Manresa, 
poques vegades s’havia vist un pú-
blic tan perplex i alhora tan pendent 
d’immortalitzar amb el mòbil cada 
petit detall de la funció com ahir. 
L’artífex és l’escultor Bjørn Nørga-
ard, considerat l’artista danès més 
rellevant en l’actualitat i deixeble de 
l’alemany Joseph Beuys, que ahir 
portava a la capital del Bages On és 
l’element 3?, una acció artística 
d’una elevada càrrega simbòlica no 
sempre ben entesa i portada a tal 
extrem que, amb més o menys sa-
tisfacció, no va deixar indiferent 
ningú. Nørgaard hi va posar tots els 
sentits, fins al punt de despullar-se 
per complet en l’última escena. 

L’espectacle tancava una trilogia 
que Beuys va iniciar el 1966 arran 
d’una visita a la ciutat i a la Cova  per 
conèixer de primera mà el llegat 
d’Ignasi de Loiola, que li serviria 
d’inspiració per a l’acció artística 
MANRESA. La va dur a terme aquell 
mateix any en una galeria a Düssel-
dorf en col·laboració amb el com-
positor danès Henning Christian-
sen i el mateix Nørgaard. Amb 
Beuys ja mort, el 1994 el danès por-
taria a la capital del Bages la conti-
nuïtat d’aquella obra amb l’acció 
Manresa HBF (Manresa Estació 
Central), i ahir sorprenia de nou la 
ciutat amb l’última de les funcions, 
amb què tanca el cercle. Aquesta 
vegada l’acompanyaven el compo-
sitor Christophe Charles (que ja hi 
va ser el 1994) i el seu fill Egon Char-
les, en un final de trilogia que res-
pon a un doble homenatge als dos 
protagonistes inicials: s’ha fet coin-
cidint amb els 500 anys de l’arriba-

da d’Ignasi de Loiola a Manresa, i 
amb el tancament del centenari de 
Beuys. 

La proposta consistia en un re-
corregut artístic per indrets místics 
i espirituals de la ciutat vinculats 
d’alguna manera o altra amb el lle-
gat de sant Ignasi. L’acció es va con-
vertir en tot un ritual que combina-
va art i religió, i oferia un espectacle 
visual i antropològic probablement 
mai vist a Manresa més enllà dels 
seus paral·lelismes amb l’acció del 
1994. Ho feia a partir d’elements tan 

simples com sorprenents, i en què 
plantes i animals (vius i morts) pre-
nien un especial protagonisme. A 
banda dels dos compositors, també 
hi participaven alumnes de batxi-
llerat artístic de l’institut Lluís de Pe-
guera, membres del Cor del Conser-
vatori de Música de Manresa, i ac-
trius de la Companyia Els Carlins. 

El punt de partida era el convent 
de les caputxines, fundat per Ànge-
la Margarida Prat, nascuda tan sols 
vint anys després del pas d’Ignasi de 
Loiola per la ciutat. Nørgaard hi va 
voler situar l’inici del recorregut 
com a homenatge a la comunitat i 
per reivindicar el gènere femení. 
Aquí s’hi representarien tres esce-
nes; a l’hort, al claustre i a l’església, 
on des del primer moment el públic 
ja va intuir que allò seria un espec-
tacle del tot alternatiu en què pot-
ser no es tractava tant de voler en-
tendre el què sinó d’intentar gaudir 
del com.  

A l’hort es donava valor a la na-
tura com a espai amb què l’home es 
pot proveir per a la seva sostenibili-
tat. L’entorn ho evidenciava, però 
l’interès es va generar amb la per-
formance que s’hi va fer, i que con-
vidava a una interpretació lliure, a 
partir d’un tronc erigit al mig on 
Nørgaard hi va clavar un peix que 
després va impregnar de mel da-
vant de dotze dones de blanc.  

Al claustre s’alçava una altra 
creu, ara de ferro i untada de man-
tega, amb l’acompanyament de la 
pregària i el cant de sis dones vesti-
des de vermell. I dins l’església, on 
hi va haver alguna becaina, una pas-
ta de guix que Nørgaard i un ajudant 
van elaborar allà mateix els va ser-
vir després per escampar sobre una 
taula on finalment es vessaria sang 
de xai mentre sis dones de negre lle-

u L’escultor danès Bjørn Nørgaard combina art i religió en una performance 
que tanca una trilogia iniciada per Beuys el 1966 i inspirada en sant Ignasi

Manresa s’impregna d’un 
univers místic i simbòlic 
amb un espectacle insòlit

L’espectacle té un 
record per la guerra 
d’Ucraïna 

u L’atac rus que està patint 
Ucraïna des de final de febrer 
també va ser present a l’acció 
artística d’ahir. Va ser durant 
la processó que es va fer des 
del convent de les caputxines 
fins al Pont Vell (i en la matei-
xa escena del pont), en què els 
participants portaven la ban-
dera d’Ucraïna. El recorregut 
s’hauria fet amb una sola ban-
dera, la dels tres colors que 
simbolitzen la innocència (el 
blanc), el sacrifici de les dones 
amb sang (el vermell) i la mort 
(el negre), però ahir es va vo-
ler acompanyar de la bandera 
ucraïnesa com a mostra de su-
port al seu poble i per reivin-
dicar una societat millor, que 
era el rerefons de l’espectacle.

Nørgaard, a la primera escena a l’hort del convent ALEX GUERRERO Es van enlairar tres coloms des del Pont Vell com a símbol d’alliberament ALEX GUERRERO

Jordi Escudé Vila 
MANRESA

Regió7

Bjørn Nørgaard jeu nu sobre vidres i blocs de fang en la darrera escena davant el portal de l’església, en què medita durant 15 minuts ALEX GUERRERO

gien textos espirituals d’Ignasi de 
Loiola.  

Coloms de vol difícil 
Més enllà de l’espectacle, les tres es-
cenes en aquesta estació van servir 
de descoberta del convent a molts 
manresans, que ho comentaven en 
sortint tot dirigint-se en processó 
fins al Pont Vell, on hi hauria la se-
gona estació artística. 

Aquí s’hi expressava la llibertat i 
l’autodeterminació de l’home per 
poder transformar la societat. Un 
primer símbol era el bastó d’Eurà-
sia, que s’havia portat del convent, 
cobert de roba negra, com a nexe 
d’unió entre Orient i Occident, i que 
Nørgaard va llançar al riu després 
d’encendre’l. Tot seguit, s’allibera-
ven tres coloms símbol de la pau, 
l’amor i la diversitat, amb la pega 
que el primer no va saber aixecar el 
vol i va caure directe a l’aigua, tot i 
que va poder ser rescatat i salvat pel 
públic. El segon, instal·lat a la bara-
na del pont, es va resistir una bona 
estona a volar, i, en canvi, el tercer 
es va enlairar de seguida.  

El recorregut continuava cap a la 
Cova, on arribaria la sorpresa final 
amb el nu integral de Nørgaard, que 
va fer emmudir tothom. Era l’últi-
ma escena, de meditació i de con-
fluència definitiva entre l’art de Nør-
gaard i el misticisme de sant Ignasi. 
Nørgaard va jeure despullat per me-
ditar 15 minuts damunt d’uns vi-
dres sobre uns blocs de fang. 

Aquesta escena i el repartiment 
de pa, peix fregit i beguda entre els 
presents posava fi a una insòlita i 
atrevida proposta artística que va 
atrapar unes 200 persones al llarg 
de tot el recorregut de gairebé 3 ho-
res, en què també va participar un 
xai vinculat a la figura de Loiola, 
com a pelegrí i pastor d’ànimes. Ho 
explicava en acabat la comissària 
del centenari de Beuys a Manresa, 
Pilar Parcerisas, que valorava posi-
tivament l’experiència. Admetia 
que «la gent no sabia gaire bé on 
anava i què passaria, però ha estat 
molt expectant, respectuosa i silen-
ciosa, i s’ha fet preguntes sobre els 
elements i sobre què signifiquen», 
que és el que es pretenia. «L’element 
3? És la resposta que s’ha de donar 
cadascú per veure com pot interve-
nir en la societat i millorar-la a par-
tir de la seva pròpia creativitat». La bandera d’Ucraïna va ser present a la processó fins al pont ALEX GUERRERO Un xai, símbol de Loiola com a pelegrí, va ser a totes les escenes ALEX GUERRERO

Membres del cor cantant al claustre de les caputxines ALEX GUERRERO Nørgaard escampa guix damunt la taula a la capella del convent ALEX GUERRERO
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El Lotus 2022 és un projecte consolidat a la ciutat 
que té com a objectiu apropar l'espiritualitat des 
d'una vessant laica a infants i joves de 6è de primària 
a 4t d'ESO de diferents instituts i centres educatius 
de la ciutat, pel que han passat més de 2.000 
alumnes. Aprofitant l'efemèride de Manresa 2022, 
s'ha celebrat un Lotus Blau especial durant deu 
dies consecutius, el qual ha girat entorn de la figura 
d'Ignasi de Loiola i la transformació que va viure a 
Manresa.

El Lotus Blau es va dur a terme en diferents espais 
de l'últim tram del Camí Ignasià, en la que van 
participar més de 300 alumnes de cinc centres de 
primària i un de secundària.

Aquest projecte vol transmetre uns valors cívics als 
infants i joves tals com el respecte, pau i fraternitat, 
al mateix temps que potencia l'autoconeixement 
dels participants i la seva gestió emocional.

 

Lotus 2022
LOTUS BLAU

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022

Del 21 de març a l’1 d’abril de 2022
Últim tram del Camí Ignasià

Educació



Música i festa
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Concert de l’Escolania de Montserrat a la Basílica de la Seu, coincidint amb el dia exacte que fa 500 anys 
Ignasi de Loiola va arribar a Manresa. 

Previ a l’acte, els escolans van fer una visita a la Cova de Sant Ignasi, on els va rebre l’alcalde Marc Aloy i 
Guàrdia.

Durant el reeixit concert es van poder escoltar peces icòniques com ‘El Cant dels Ocells’ o ‘El Virolai’. 

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FTFM
Col·laboradors:
Abadia de Montserrat, La Seu, Escolania de 
Montserrat

25 de març de 2022. 20:00h
Basílica de la Seu de Manresa

ESCOLANIA DE MONTSERRAT
Concert
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Com a part del cicle de xerrades i ponències 
Ignàgora, el simposi 'Diàlegs per a la transformació' 
va presentar les conclusions de la Travessa cap al 
2022, un projecte de reflexió amb xerrades, neteges 
de l'entorn i caminades. Durant els tres dies que va 
durar, hi va haver diverses lliçons magistrals:

25 de març
Xavier Melloni - Sessió Inaugural: 500 anys d’un 25 
de març a Manresa

26 de març
Satish Kumar - ÀMBIT TERRA
Amb les conclusions de Ramon Serra

Jorge N. Ferrer - ÀMBIT HUMÀ
Amb les conclusions de Natxo Tarrés

27 de març
Berta Mesenes - ÀMBIT TRANSCENDENT
Amb les conclusions de Gabriela Vargas

Josep Colom - Música Callada de Frederic Mompou 
(a la Cova de Sant Ignasi) 

Totes les ponències van anar acompanyades de la 
meditació musical d’Albert G. Galbany, en forma de 
pòrtic- interludi i conclusió.

Organitzadors: 
Inspiració 2022
Col·laboradors:
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FTFM

Del 25 al 27 de març de 2022
Teatre Conservatori

Espiritualitat i pensament

SIMPOSI ‘DIÀLEGS PER A LA TRANSFORMACIÓ’
8a edició del cicle Ignàgora

Recull dels 
diàlegs

en vídeo
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Esport

7a edició de la caminada Marxa del Pelegrí, aquest 
cop amb 3 modalitats diferents: 

· Montserrat 26 - 26km 600D+
Última etapa del Camí Ignasià, des de Montserrat fins 
a la plaça Major de Manresa

· Montserrat 8 - 8km  250D+
Recorregut curt pel Camí Ignasià des de Montserrat 
fins a Sant Cristòfol de Castellbell

· Lluvià 15 - 15km 250D+
Caminada circular per l’Anella Verda de Manresa que  
va començar i acabar a la plaça Major, tot passant 
per la Torre Lluvià, el Gorg Blau i l’Oller del Mas, on 
enllaça amb el darrer tram del Camí Ignasià. 

Les tres modalitats van comptar amb avituallaments. 
Per a les dues de Montserrat, hi va haver servei de 
tren fins a la sortida. Per a la de 8km, amb places 
limitades, hi va haver bus de tornada fins a Manresa.

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FTFM
Col·laboradors:
Patronat de Muntanya de Montserrat, Ajuntament 
de Castellbell i el Vilar, Ajuntament de Castellgalí, 
Ajuntament de Marganell, Ajuntament de Monistrol 
de Montserrat, Oller del Mas, Spar i Dinàmic Guies

3 d’abril de 2022
Camí Ignasià

MARXA DEL PELEGRÍ
7a edició
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Concert únic que va servir d’inauguració de la 5a 
edició del festival Espurnes Barroques, amb Jordi 
Savall i Bernadet, la Capella Reial de Catalunya i 
Hespèrion XXI a la Basílica de la Seu de Manresa. 

Aquest va ser el primer concert de Jordi Savall a la 
Seu després de 20 anys. 

El concert va comptar amb 17 peces del 
Renaixement i el Barroc, inspirades en 17 etapes de 

la vida d'Ignasi de Loiola, dividides en quatre grans 
blocs.

Els músics van ser presentats per Manuel Forcano i 
Aparicio. 

En acabar el concert, Espurnes Barroques va 
obsequiar els assistents amb la cervesa La Barroka 
de Cerveses la Pirata, feta amb aigua del Cardener.

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FTFM, 
Espurnes Barroques
Col·laboradors:
Departament de Cultura de la Generalitat, La Seu

3 d’abril de 2022. 18:00h
Basílica de la Seu de Manresa

JORDI SAVALL. La Capella Reial de 
Catalunya & Hespèrion XXI
Ignasi de Loiola (1491-1556). Vocació, èxode i èxtasi



51 Foto: Àlex Guerrero
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Sílvia Pérez Cruz, acompanyada de la FARSA Circus Band (Marco Mezquida, piano i teclats; Aleix Tobias, 
percussió; Mario Mas, guitarra; Bori Albero, contrabaix i Carlos Montfort, violí), va oferir al Kursaal un concert 
presentant el seu darrer àlbum FARSA (gènere impossible).

El concert va acabar amb el públic dempeus ovacionant durant una llarga estona l’artista.

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, MEES

9 d’abril de 2022. 20:00h
Sala Gran del Teatre Kursaal

SÍLVIA PÉREZ CRUZ
FARSA (gènere impossible)

Foto: Àlex Guerrero
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En la 2a edició del Torneig de Bàsquet del Camí 
Ignasià hi van participar 16 equips de ciutats per on 
passa el Camí Ignasià de la categoria premini. 

Els equips de la categoria femenina participants van 
ser: Manresa CBF A, Manresa CBF B, CB Cervera, Nou 
Bàsquet Olesa, Stadium Casablanca (de Saragossa), 
San Ignacio 2012 (Pamplona), San Ignacio 2013 
(Saragossa) i l’AE La Salle Manresa. Pel que fa als 

masculins, hi van participar: Catalana Occident 
Manresa Blanc, Catalana Occident Manresa Blau, 
CB Cervera, CB Artés, Stadium Casablanca (de 
Saragossa), San Ignacio (de Pamplona), CB Berón 
(de Logronyo) i el CB Solsona.

A les 17h del 10 d’abril es va fer entrega de premis 
als equips guanyadors per part dels regidors Joan 
Calmet Piqué i Antoni Massegú Calveras.

Esport

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022
Col·laboradors:
Manresa Club de Bàsquet Femení, Bàsquet Manresa

9 i 10 d’abril de 2022
Pavelló de l’Ateneu de les Bases i Complex 
Esportiu del Vell Congost

TORNEIG DE BÀSQUET DEL CAMÍ IGNASIÀ
2a edició



54

Cultura i art

Laura Serrat Casamitjana va presentar ‘Sota un Cel 
Acollidor: La Manresa Ignasiana’, una publicació 
editada en tres idiomes - català, castellà i anglès 
- que proposa un viatge sensorial pels espais 
que va conèixer Ignasi de Loiola fa 500 anys. El 
llibre, editat per Ignasi Torras Pons, compta amb 
unes espectaculars fotografies fetes per diferents 
fotògrafs, entre els quals trobem Òscar Rodbag, 
Mercè Rial i Genís Sáez.

El llibre ha estat impulsat per l’Ajuntament de 
Manresa i l’Oficina de Turisme de Manresa, ja que 
aquest té un objectiu turístic, per reforçar Manresa 
com a destinació i final del Camí Ignasià, amb 
un important patrimoni cultural i natural que la 
converteix en un indret únic.

La presentació del llibre a l’Espai Manresa 1522 va 
comptar amb la presència de l’alcalde Marc Aloy i 
Guàrdia, el regidor de turisme Joan Calmet Piqué, 
l’autora Laura Serrat i l’editor Ignasi Torras.

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FTFM

12 d’abril de 2022. 19:00h.
Espai Manresa 1522

Relat suggestiu sobre la Manresa ignasiana

SOTA UN CEL ACOLLIDOR: LA MANRESA 
IGNASIANA
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Coincidint amb el dia Internacional de la Terra, 
durant els dies 21 i 22 d’abril es va dur a terme la 
presentació del Fòrum Internacional Multireligiós 
Manresa 2022 del novembre:

Dijous 21 d’abril, 15h
‘Estimar i Respectar la Terra: Col·laboració 
Multireligiosa per Abordar la Crisi Climàtica’
Jornada virtual de treball amb Religions for Peace 
International per a plantejar les qüestions a abordar 
en el fòrum del novembre

Divendres 22 d'abril, 9h
Jornada amb motiu del Dia de la Terra

On es va dur a terme una sessió del Lotus amb 
els alumnes de 4t d’ESO de l’INS Cal Gravat, i un 
recorregut d’autoconeixement a través dels 4 
elements.

Divendres 22 d'abril, 18h 
Presentació de ‘Cruïlla de Camins’ amb la Prof. Azza 
Karam, Religions for Peace International, a l’Espai 
Plana de l’Om
Durant aquest acte van intervenir Marc Aloy Guàrdia, 
alcalde de Manresa, Ivonne Griley Martínez, directora 
general d’Afers Religiosos, la  prof. Azza Karam i Xavier 
Melloni Ribas, sj.  i l’acompanyament musical d’Albert 
Galbany.

Espiritualitat i pensament

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FTFM, 
Religions for Peace
Col·laboradors:
Grup local "Cruïlla de Camins", Institut Cal Gravat, 
FUB-UManresa, MEES

21 i 22 d’abril de 2022
Sala d'Actes FUB2, Pou de Llum i Espai Plana 
de l'Om

PRESENTACIÓ DE ‘CRUÏLLA DE CAMINS’
Celebració del Dia Internacional de la Terra
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Manresa 2022 va formar part d’un dels actes de 
celebració del 45è aniversari d’Imagina’t. 

L’activitat en la qual es va col·laborar va ser la 
Cercavila dels Cavalls de Menorca, de la companyia 
catalana Tutatis, un espectacle de carrer que recrea 
la festa tradicional menorquina, des d'una vessant 
lúdica i artística. El recorregut que van seguir amb 
les figures va passar per la Plaça Crist Rei, el Passeig 
Pere III, la Muralla de Sant Domènec, la Muralla del 
Carme, la plaça Europa, i Puigterrà de Dalt fins a 
arribar a l’Anònima.

Durant la resta del dia es van continuar fent 
activitats dirigides als infants.

Joventut

Organitzadors: 
Imagina’t
Col·laboradors:
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FTFM

30 d’abril de 2022. A partir de les 10:00h.
L’Anònima i carrers del centre de la ciutat

IMAGINA’T 2022
Espectacles per a públic familiar
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Un dels actes més multitudinaris de la 
commemoració de Manresa 2022 va ser el concert 
de Love of Lesbian, tant pel que va suposar el mateix 
acte com la preparació prèvia d'aquest.

El concert va venir acompanyat de la cantautora 
barcelonina Maio com a telonera. Tot i l’amenaça 
constant de pluja, el concert es va poder 
desenvolupar amb total normalitat. 

Amb un públic entregat que va poder gaudir de 
servei de barra i també restauració, el concert va 

atraure gent de tot l’estat (un 80% dels assistents 
eren de fora del Bages) i de totes les edats, ja que 
es tractava del primer concert de l’any de Love of 
Lesbian a l’estat espanyol. 

Aquest va ser el primer concert a la ciutat sense 
restriccions per la Covid-19. 

El concert de la banda de Sant Vicenç dels Horts 
formava part de la gira de presentació del seu nou 
àlbum VEHN (Viaje Épico Hacia la Nada).

Música i festa

Organitzadors: 
FTFM
Col·laboradors: 
Cases de la Música, Vilà Vila

30 d’abril de 2022. 18:00h.
Palau Firal

LOVE OF LESBIAN
Sons 2022

Vídeo-resum
del concert
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Jornades centrades en analitzar el patrimoni ignasià 
de Manresa i valorar el seu ús més enllà del 2022. 
Aquestes es van dividir en tres parts:

Divendres 6 de maig de 2022, 19h
Sala d’Actes Espai Plana de l’Om
Taula rodona debat: El patrimoni ignasià a 
Manresa. I després del 2022 què?
Albert Tulleuda Lari, director executiu del projecte 
Manresa 2022
Pep Garcia Orri, gestor cultural
Francesc Riera Figueras, jesuïta
Mireia Vila Cortina, historiadora
Moderador: Gonçal Mazcuñan Boix, periodista

Dissabte 7 de maig de 2022. De 9h a 13h
A l’Espai 1522
Comunicacions sobre el patrimoni ignasià 
El patrimoni ignasià com a recurs, per Josep Huguet 
Biosca.
El redescobriment de l’església del col·legi de Sant 
Ignasi. Resultats de la intervenció arqueològica de 
l’any 2016, per Adrià Cubo
Recuperar l’esperit ignasià a l’avant-Cova i Coveta, 
per Anton Baraut Guilà, Guillem Baraut Bové i 
Ramon Oms Pons.
L’antic Col·legi de Sant Ignasi i la Capella del Rapte 
de Manresa. Les cicatrius d’un paisatge històric, per 
Jordi Morros Cardona

Dissabte 21 de maig de 2022. De 10h a 13h
Itinerari guiat per diferents punts del patrimoni 
ignasià manresà

Organitzadors: 
Centre d'Estudis del Bages
Col·laboradors:
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022

6, 7 i 21 de maig de 2022
Espai Plana de l’Om i Espai Manresa 1522

X Jornades de Patrimoni
PRESERVAR EL PATRIMONI IGNASIÀ

Cultura i art
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Manresa 2022 va coorganitzar la sessió inaugural del 
FABA, programant artistes de diferents disciplines que 
a través de l’exploració i el risc, fan de la transformació 
constant en els seus projectes el seu ‘modus vivendi’, 
assumint riscos que a priori els allunyarien del 
confort. 

Un dels actes amb més empremta a la ciutat és el 
Laboratori de Creació Transformadora, format per 
un equip que té l'objectiu d'idear intervencions 
transformadores a través de la creació, l'art i la cultura 
i a partir de les necessitats del Centre Històric.

PROGRAMA DE LA SESSIÓ INAUGURAL:

12:30h Laboratori de creació transformadora 
(Presentació i exposició)

15-19:30h Arnau Sala Saez - Patrons de distracció

18:45h  Concert d’Anna Andreu

19:30h  Concert de Soleá Morente

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FABA, FTFM

8 de maig de 2022
L’Anònima

Festival Artístic del Barri Antic de Manresa
FABA (Sessió inaugural)

Cultura i art
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L’altre acte va ser el taller ‘Neurociència, mindfulness 
i psicologia’, impartit per Yolanda Martínez i 
Dominica Díez, psicòlogues clíniques de la Divisió 
de Salut Mental de la Fundació Althaia. Aquest va ser 
presencial, i les persones interessades a assistir-hi es 
van haver d’inscriure prèviament.

Ambdues activitats van ser gratuïtes.

Manresa va acollir dos dels actes principals del II 
Congrés Internacional sobre Salut Mental i Innovació 
Social.

Per una banda, la conferència ‘Mindfulness, 
neurociència i defusió’, a càrrec de Joaquim Soler, 
psicòleg clínic de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, doctor en psicologia i expert en mindfulness. 
Aquest es va poder seguir de manera telemàtica.

Organitzadors: 
Althaia, Conscorci Hospitalari de Vic, Càtedra de Sa-
lut Mental UVIC-UCC, Grup de Recerca SaMIS UVIC-
UCC, Osonament, UVIC
Col·laborador: 
Manresa 2022

27 de maig de 2022
Online / Sala d'Actes d'Althaia

CONGRÉS DE SALUT MENTAL
Conferència i taller sobre mindfulness i neurociència

Espiritualitat i pensament
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Música i festa
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Concert de l’Orfeó Manresà en commemoració a 
l’arribada fa 500 anys d’Ignasi de Loiola a Manresa, 
repassant a través de la música la seva vida i el 
procés de transformació que va viure. El recital va 
incloure tretze peces, una de les quals - la darrera- 
va ser creada especialment per l’ocasió: Ignasi, el 
viatge, composada pel mateix director del concert 
Xavier Pagès Torroja, amb l’ajuda de Joan Torner 
Sànchez. 

Els i les cantants de l’Orfeó van estar acompanyats 
pel conjunt de Música Antiga La Caravaggia.

Durant el concert espectacle, es van poder escoltar 
peces de Mateu Fletxa, Juan de Encina o Paul Mealor, 
entre altres.

Organitzador: 
Orfeó Manresà
Col·laboradors:
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FTFM, MEES

29 de maig de 2022. 18:00h
Teatre Conservatori

IGNASI, el viatge
CONCERT DE L’ORFEÓ MANRESÀ



 

Música i festa
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Dirigida pel reconegut mahlerià Josep Pons 
i Viladomat , l’Orquestra Simfònica del Liceu 
va interpretar ‘La cinquena de Mahler’, una 
interpretació de gran complexitat que va deixar 
bocabadat el públic del Kursaal. 

L’Orquestra Simfònica del Liceu va oferir una 
lectura analítica, transparent i poètica d’aquesta 
aclamada creació musical que representa una 

introspecció, des del més íntim i profund de  la 
condició humana fins a la lluminositat d’un grandiós 
final, passant pel regust de la música popular o 
l’amor més sentit. 

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, MEES

3 de juny de 2022. 18:00h.
Sala Gran del Teatre Kursaal

La cinquena de Mahler
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL LICEU
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Durant el cap de setmana del 11 i 12 de juny, la 
zona Esportiva del Congost va viure la Manresa 
International Cup, un torneig de futbol amb la 
voluntat que diferents infants i joves intercanviïn 
experiències culturals i coneguin la ciutat de 
Manresa al mateix temps que fan esport. 

Al torneig hi van participar diferents categories del 
CE Manresa, el CF Pare Ignasi i l’institut americà 
Regis High School. 

Organitzadors: 
Varsity Sports and Educational Tours
Col·laboradors:
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FTFM

11 i 12 de juny de 2022
Zona Esportiva del Congost

Esport

Competicions de futbol
MANRESA INTERNATIONAL CUP
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Música i festa

La cinquena edició de les Jornades Gastronòmiques 
va suposar un èxit tant pel nombre d’assistents com 
per la varietat d’activitats i expositors que es van 
presentar durant tot el cap de setmana. 

Amb el País Basc com a territori convidat - s’hi 
van convidar cuiners i expositors i es van fer servir 
productes propis d’aquesta regió - les jornades van 
ser encapçalades pel showcooking del manresà 

Jordi Cruz Mas, la cuina en directe d’Ada Parellada i 
Garrell i la demostració culinària del xef basc Josean 
Merina Cañamero sobre els pintxos.

Les jornades també van comptar amb degustacions 
de productes de proximitat, xerrades i expositors 
que van compartir espai, creant sinergies i donant a 
conèixer els seus productes als assistents. 

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FTFM, Pep 
Palau, Von Arend i Associats
Col·laboradors:
Parc de la Sèquia, Museu de la Tècnica de Manresa

11 i 12 de juny de 2022
Museu de la Tècnica de Manresa

JORNADES GASTRONÒMIQUES DEL CAMÍ 
IGNASIÀ
5a edició
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10/06/2022

01/05/2022

13/06/2022

136 /// cuina   cuina /// 137

ARRIBEN LES 5s JORNADES 
GASTRONÒMIQUES DEL CAMÍ 
IGNASIÀ A MANRESA

n el marc de Man-
resa 2022 i coinci-
dint amb l’any de 
celebració del 500è 
aniversari de l’arriba-
da d’Ignasi de Loiola 

a la ciutat, l’Ajuntament de Manresa 
organitza les 5s Jornades Gastronòmi-
ques del Camí Ignasià, un esdeveni-
ment en què els productes de la terra, 
els productors i la cuina del Bages i de 
les poblacions del Camí esdevenen els 

atractius i els protagonistes principals. 
Són unes jornades dinàmiques i partici-
patives on els visitants poden desco-
brir, tastar i comprar en un mercat de 
productes agroalimentaris i gaudir d’un 
programa d’activitats que conté tastos 
guiats i showcookings en directe amb 
cuiners i cuineres de renom que treba-
llen el producte de proximitat i estan 
relacionats amb el Camí Ignasià.

La comarca del Bages és una de les 
grans protagonistes d’aquestes Jorna-

des, ja que té una pagesia que conrea  
una gran varietat  d’hortalisses i frui-
tes, olis d’oliva verge extra elaborats 
amb varietats autòctones, formatges i 
formatgeries artesanes, vins i activitats 
enoturístiques amb denominació 
d’origen i petits tresors gastronòmics  
amagats de les cooperatives i les as-
sociacions de productors; tot plegat 
representat al mercat i a punt per  
ser descobert o redescobert per part 
de tothom qui el visiti. 

Enguany, Euskadi, que és el punt 
d’inici de l’experiència que suposa fer 
el Camí Ignasià, també té un paper 
destacat en les Jornades Gastronòmi-
ques de Manresa, que té a punt moltes 
activitats dividides en tres eixos temà-
tics: Cuina, amb la participació de 
cuineres i cuiners que oferiran showco-
okings en directe per al públic assis-
tent, en els quals tindran un paper des-
tacat els ingredients de productors de 
proximitat i presents al mercat; Tastos, 
amb sessions de maridatges dels pro-
ductes presents al mercat, dirigits i ani-
mats per gastrònoms reconeguts, i 
Mercat, en què participaran un grup 

de productors del Camí Ignasià, en-
guany focalitzat en Euskadi i el Bages.

Les 5s Jornades Gastronòmiques 
del Camí Ignasià tindran lloc els dies 
11 i 12 de juny, al Museu de la Tècnica 
de Manresa, amb els horaris següents: 
dissabte, de 10 a 14.30 h i de 16.30 a 
20.30 h, i diumenge, de 10 a 14.30 h. 

Les Jornades Gastronòmiques for-
men part de Manresa 2022, un pro-
grama de commemoració dels 500 
anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a la 
ciutat que conté més de 40 accions i 
100 activitats, distribuïdes en set ei-
xos temàtics, com Espiritualitat, Cul-
tura i Art o Música i Festa.

E
El cap de setmana de l’11 i 12 de juny, el Museu de la Tècnica de la capital del Bages 
es convertirà en l’escenari principal de la gastronomia amb segell ignasià.

+++ INFO 

per a Manresa Turisme per a Manresa Turisme

Podeu consultar el programa sencer de les 5s Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià i de la resta d’actes  
de Manresa 2022 Transforma al web www.manresa2022.cat.

Euskadi, territori ignasià convidat

Jordi Cruz, 
cuiner estrella 
manresà 

Fill i ambaixador de 
Manresa, el reconegut 
cuiner Jordi Cruz serà 
present a les Jornades  
del mes de juny, on farà 
una demostració de la 
seva cuina evolutiva i 
inquieta, basada en el 
producte i on tenen 
cabuda tant la creativitat 
com la tradició. Cruz té  
en l’actualitat sis estrelles 
Michelin, que ha 
aconseguit pels seus 
restaurants ABaC, Angle  
i Atempo. A més, la 
popularitat de Jordi Cruz 
s’ha incrementat, els 
darrers anys, per la seva 
tasca com a jutge  
al concurs televisiu de 
cuina Masterchef.

Les 5s Jornades Gastronòmiques presenten la figura del territori ignasià convidat,  
un reconeixement als diversos territoris per on passa el recorregut ignasià i una 
oportunitat per descobrir-ne els tresors enogastronòmics. En aquesta ocasió, 
hi prendrà part una delegació d’Euskadi, la qual cosa es traduirà en productes i 
productors agroalimentaris presents al mercat i la programació de tastos guiats i 
demostracions de cuina amb la gastronomia i la cuina basques com a protagonistes.

24/05/2022

24/05/2022

04/06/2022

11/06/2022
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ARRIBEN LES 5s JORNADES 
GASTRONÒMIQUES DEL CAMÍ 
IGNASIÀ A MANRESA

n el marc de Man-
resa 2022 i coinci-
dint amb l’any de 
celebració del 500è 
aniversari de l’arriba-
da d’Ignasi de Loiola 

a la ciutat, l’Ajuntament de Manresa 
organitza les 5s Jornades Gastronòmi-
ques del Camí Ignasià, un esdeveni-
ment en què els productes de la terra, 
els productors i la cuina del Bages i de 
les poblacions del Camí esdevenen els 

atractius i els protagonistes principals. 
Són unes jornades dinàmiques i partici-
patives on els visitants poden desco-
brir, tastar i comprar en un mercat de 
productes agroalimentaris i gaudir d’un 
programa d’activitats que conté tastos 
guiats i showcookings en directe amb 
cuiners i cuineres de renom que treba-
llen el producte de proximitat i estan 
relacionats amb el Camí Ignasià.

La comarca del Bages és una de les 
grans protagonistes d’aquestes Jorna-

des, ja que té una pagesia que conrea  
una gran varietat  d’hortalisses i frui-
tes, olis d’oliva verge extra elaborats 
amb varietats autòctones, formatges i 
formatgeries artesanes, vins i activitats 
enoturístiques amb denominació 
d’origen i petits tresors gastronòmics  
amagats de les cooperatives i les as-
sociacions de productors; tot plegat 
representat al mercat i a punt per  
ser descobert o redescobert per part 
de tothom qui el visiti. 

Enguany, Euskadi, que és el punt 
d’inici de l’experiència que suposa fer 
el Camí Ignasià, també té un paper 
destacat en les Jornades Gastronòmi-
ques de Manresa, que té a punt moltes 
activitats dividides en tres eixos temà-
tics: Cuina, amb la participació de 
cuineres i cuiners que oferiran showco-
okings en directe per al públic assis-
tent, en els quals tindran un paper des-
tacat els ingredients de productors de 
proximitat i presents al mercat; Tastos, 
amb sessions de maridatges dels pro-
ductes presents al mercat, dirigits i ani-
mats per gastrònoms reconeguts, i 
Mercat, en què participaran un grup 

de productors del Camí Ignasià, en-
guany focalitzat en Euskadi i el Bages.

Les 5s Jornades Gastronòmiques 
del Camí Ignasià tindran lloc els dies 
11 i 12 de juny, al Museu de la Tècnica 
de Manresa, amb els horaris següents: 
dissabte, de 10 a 14.30 h i de 16.30 a 
20.30 h, i diumenge, de 10 a 14.30 h. 

Les Jornades Gastronòmiques for-
men part de Manresa 2022, un pro-
grama de commemoració dels 500 
anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a la 
ciutat que conté més de 40 accions i 
100 activitats, distribuïdes en set ei-
xos temàtics, com Espiritualitat, Cul-
tura i Art o Música i Festa.

E
El cap de setmana de l’11 i 12 de juny, el Museu de la Tècnica de la capital del Bages 
es convertirà en l’escenari principal de la gastronomia amb segell ignasià.

+++ INFO 

per a Manresa Turisme per a Manresa Turisme

Podeu consultar el programa sencer de les 5s Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià i de la resta d’actes  
de Manresa 2022 Transforma al web www.manresa2022.cat.

Euskadi, territori ignasià convidat

Jordi Cruz, 
cuiner estrella 
manresà 

Fill i ambaixador de 
Manresa, el reconegut 
cuiner Jordi Cruz serà 
present a les Jornades  
del mes de juny, on farà 
una demostració de la 
seva cuina evolutiva i 
inquieta, basada en el 
producte i on tenen 
cabuda tant la creativitat 
com la tradició. Cruz té  
en l’actualitat sis estrelles 
Michelin, que ha 
aconseguit pels seus 
restaurants ABaC, Angle  
i Atempo. A més, la 
popularitat de Jordi Cruz 
s’ha incrementat, els 
darrers anys, per la seva 
tasca com a jutge  
al concurs televisiu de 
cuina Masterchef.

Les 5s Jornades Gastronòmiques presenten la figura del territori ignasià convidat,  
un reconeixement als diversos territoris per on passa el recorregut ignasià i una 
oportunitat per descobrir-ne els tresors enogastronòmics. En aquesta ocasió, 
hi prendrà part una delegació d’Euskadi, la qual cosa es traduirà en productes i 
productors agroalimentaris presents al mercat i la programació de tastos guiats i 
demostracions de cuina amb la gastronomia i la cuina basques com a protagonistes.

12/06/2022

27/04/2022

13/06/2022

12/06/2022

11/06/2022
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Com a part de la celebració del seu 75è aniversari, 
Manel Camp i Oliveras va oferir un concert anomenat 
Carst, el qual s’emmarca en el projecte ‘De Minorisa 
a Carst’.

El concert, que va combinar música i dansa, va 
comptar amb el quartet de jazz format per Mathew 
Simon a la trompeta, Xisco Aguiló al contrabaix, Lluís 
Ribalta a la bateria i a les percussions i el mateix 
Manel Camp al piano. La dansa i els moviments 
van anar a càrrec de 9 ballarines del’Elysian Ballet, 
formació manresana dirigida per Laura Batallé Arola.

Carst va mostrar un paral·lelisme sobre la 
metamorfosi de les persones, aprofundint en el 
terme ‘carst’ per definir aquesta transformació, 
i el clima i el paisatge que ens rodeja -posant 
d’exemple la muntanya de Montserrat i la Serra de la 
Tramuntana-, font d’inspiració per a crear l’obra.

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FTFM, 
Projecte De Minorsia a Carst, La Cova de Sant Ignasi

18 de juny de 2022. 19:30h
Jardins de la Cova de Sant Ignasi

MANEL CAMP
Carst
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La teòloga protestant francesa Marion Muller-Colard, 
autora de ‘L’altre Déu. El plany, l’amenaça i la gràcia’, 
va participar en l’última sessió del curs del Club de 
Lectura Espiritual de la Biblioteca del Casino de 
Manresa.

La conversa va estar dirigida i presentada per 
Adelaide Baracco Colombo, coordinadora del Club 
de Lectura Espiritual, i va girar entorn de l’obra de 

Muller-Colard, la qual va ser precisament la lectura 
del Club d’aquell mes.

L’entrada era lliure, i va comptar amb traducció 
simultània del francès. En acabar la conversa, hi 
va haver un torn obert de preguntes, seguit de la 
signatura i venda del llibre, publicat per l’editorial 
Fragmenta.

Cultura i art

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, Biblioteca del 
Casino

28 de juny de 2022. 18:00h
Auditori Espai Plana de l’Om

CONVERSA AMB MARION MULLER-COLARD
Sessió especial del Club de Lectura Espiritual
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Música i festa

La 9a edició de Sons del Camí va esdevenir, fins al 
moment, l’edició més exitosa d’ençà que es va crear 
el festival. 

El cicle de concerts va comptar amb artistes de 
renom com la cantant israeliana Noa, oferint el 
seu primer concert a l’estat en el que es portava 
d’any, l’Orfeón Donostiarra, considerada una de les 
corals amb més nivell de tot el món (rememorant 
el seu cèlebre concert del maig del 1948 al Teatre 
Kursaal i esdevenint al mateix temps una metàfora 
de l’aproximació de l’inici i final del Camí Ignasià), o 
el grup per a públic familiar El Pot Petit que, degut 

a la seva gran demanda, es va haver de canviar la 
ubicació del seu concert per ampliar l’aforament , i 
tot i així es van esgotar les entrades. 

Els nou concerts que va programar el festival van 
aconseguir més de 3.600 assistents, que van poder 
gaudir de diferents concerts en alguns dels espais 
ignasians més destacats de la ciutat, com la Basílica 
de la Seu o els Jardins de la Cova de Sant Ignasi.

Cicle de músiques amb ànima. 9a edició
SONS DEL CAMÍ

MARALA
A trenc d’alba

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FTFM, Museu 
de Manresa

7 de juliol de 2022. 21h
Claustre del Museu de Manresa 
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JOANA SERRAT & THE GRAT CANYONERS
Hardcore from the hearth

CARLES CASES
Mots visionaris

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FTFM, Museu 
de Manresa

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FTFM, La 
Cova de Sant Ignasi

8 de juliol de 2022. 21h
Claustre del Museu de Manresa

14 de juliol de 2022. 21h
Jardins de la Cova de Sant Ignasi 
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NOA
Best of Noa

RAMON MIRABET
En gira

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FTFM, La Seu

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FTFM, La 
Cova de Sant Ignasi

15 de juliol de 2022. 21h
Basílica de la Seu de Manresa

16 de juliol de 2022. 21h
Jardins de la Cova de Sant Ignasi
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MESSENGERS
Gospel & Spirituals

GINESTÀ
Suposo que l’amor és això

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FTFM, La Seu

20 de juliol de 2022. 21h
Basílica de la Seu de Manresa

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FTFM, La 
Cova de Sant Ignasi

21 de juliol de 2022. 21h
Jardins de la Cova de Sant Ignasi
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EL POT PETIT
Vull cantar i vull ballar!

ORFEÓN DONOSTIARRA

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FTFM, La Seu

22 de juliol de 2022. 21h
Basílica de la Seu de Manresa

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FTFM

22 de juliol de 2022. 19:30h
L’Anònima 
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07/07/2022

07/07/2022

8 | DIJOUS, 7 DE JULIOL DEL 2022

 SONS DEL CAMÍPÀGINES ESPECIALS

Regió7   DIJOUS, 7 DE JULIOL DEL 2022 | 9

PÀGINES ESPECIALSSONS DEL CAMÍ

Regió7 

n El cicle Sons del Camí arrenca 
avui amb la voluntat d’omplir Man-
resa de música amb ànima, fins al 
22 de juliol. Es tracta de la novena 
edició d’un festival de música con-
templativa, mística i espiritual que 
convida a la reflexió, a la relaxació i 
a la meditació. 

Sons del Camí va néixer l’any 
2014 dins del marc del programa 
cultural del projecte Manresa 2022 
i en el context de les Festes de Sant 
Ignasi. La d’enguany és la novena 
edició i portarà a la ciutat artistes de 
renom com Noa, Ginestà Ramon 
Mirabet, Carles Cases  i Noa, amb 
l’únic concert d’aquesta artista isra-
eliana a l’Estat espanyol. També pu-
jaran dalt de l’escenari grups com 
Messengers o l’Orfeó Donostiarra, 
entre d’altres. En total s’han progra-
mat 9 actuacions, una de les quals 
per al públic familiar, amb el Pot Pe-
tit que ja esgotat les entrades.  

Amb aquest cartell i coincidint 
amb l’any ignasià, Sons del Camí 
pretén esdevenir un dels principals 
actes culturals dels mesos d’estiu a 
Manresa, i amb l’objectiu de conso-
lidar-se com una activitat de refe-
rència a la Catalunya Central. 

El cicle forma part de l’eix musi-
cal del projecte Manresa 2022, que 
commemora el 500 aniversari de 
l’estada d’Ignasi de Loiola a la capi-
tal del Bages.  

 Tots els concerts del cicle Sons 
del Camí tenen lloc en espais patri-
monials del nucli històric i amb 
l’empremta d’Ignasi de Loiola du-
rant la seva estada a la ciutat, en el 
seu camí de pelegrinatge. Aquest 
any s’estrena un nou recinte, el 
claustre del Museu Comarcal de 
Manresa, que s’afegeix als escena-
ris de la basílica de la Seu i als jar-
dins de la Cova de Sant Ignasi. 

Les entrades per als concerts es-
tan disponibles a les pàgines web 
manresa2022.cat i sonsdelcami.cat, 
i també se’n podran comprar a les 
taquilles.

El cicle Sons del Camí arrenca avui per 
omplir Manresa de música amb ànima

REDACCIÓ. MANRESA

L’actuació de Marala donarà avui el tret de sortida a la novena edició del festival, que fins al 22 de juliol portarà  
artistes com Noa, Ginestà, Ramon Mirabet o Carles Cases a diferents espais ignasians de la capital del Bages

El cicle s’emmarca en el 
projecte Manresa 2022, 
que commemora el 500 
anys de l’estada d’Ignasi 
de Loiola a la ciutat

u Marala són Selma Bruna, Clara Fiol i Sandra Monfort són tres dones músics 
i compositores de Catalunya, les Balears i el País Valencià. Les seves cançons 
beuen del present i dels cants ancestrals dels seus orígens. Les canten a tres 
veus i amb la guitarra a les mans. A trenc d’alba és el seu primer treball disco-
gràfic, amb un recull de composicions originals que fan l’ullet a les seves 
arrels. El concert que obrirà aquesta nit el cicle Sons del Camí és una propos-
ta lluminosa i trencadora que respira amb alens femenins.  
u Preu: 15 euros anticipada i 18 a taquilla. (Gratuït per als menors de 8 anys).

MARALA. A TRENC D’ALBA  
Dijous 7 de juliol a les 21 h. Claustre del Museu de Manresa 

u La cantautora osonenca Joana Serrat retorna amb Hardcore From The 
Heart, el cinquè àlbum de la seva discografia. Es basa en el libre de la sexòlo-
ga Annie Sprinkles per  dur a terme un viatge introspectiu que, a través de les 
seves lletres i música, la confronten davant d’un reflex de sí mateixa. Joana 
Serrat ha actuat a festivals estatals de renom com Sonorama, Fib, Low, 
Primavera Sound, Wam i Cruïlla, entre d’altres. També ha fet gira per bona 
part d’Europa, pel Regne Unit, Estats Units, Canadà i Sudàfrica.  
u Preu: 15 euros anticipada i 18 a taquilla. (Gratuït per als menors de 8 anys).

JOANA SERRAT & THE GREAT  
CANYONERS. HARDCORE FROM THE HEART  
Divendres 8 de juliol  a les 21 h. Claustre del Museu de Manresa  

u «La conversió espiritual de Sant Ignasi de Loiola, sens dubte, ha estat el tret més destacat 
de la història d’aquest personatge. En aquestes vivències visionàries és on he trobat la font 
per escriure uns relats musicals», explica el músic sallentí Carles Cases. En aquests relats, 
Carles Casas no ha volgut oblidar l’època en què van ocórrer aquests fets de la conversió de 
Sant Ignasi de Loiola (s. XVI), i ha volgut crear unes pinzellades musicals «que situen en 
aquesta època determinada», però sense oblidar «els meus trets personals en l’escriptura 
coloristica-musical». Segons Carles Cases, «m’ha semblat oportú vestir aquests trets visiona-
ris amb els instruments de corda, dibuixant unes textures nuvoloses, en molts casos atonals, 
que acompanyen el relat místic predicat amb l’instrument del piano». Quan es parla d’algú 
500 anys després de la seva mort «alguna cosa interessant deu haver passat», apunta l’artis-
ta.  La música ha estat escrita en el segle XXI a Manresa, el lloc on van ocórrer els fets, «amb 
voluntat religiosa (o no), més aviat mogut per una intuïció artística».  
u Preu de l’entrada: 19 euros anticipada i 22 a taquilla. (Per als menors de 8 anys és gratuït).

CARLES CASES. MOTS VISIONARIS 
Dimecres 14 de juliol a les 21 h. Jardins de la Cova de Sant Ignasi de Manresa   

u Després dels seus últims discos Letters to Bach (2019) i Afterallogy 
(2021), l’artista israeliana torna amb Best of Noa, un espectacle on la can-
tant repassarà la seva extensa trajectòria discogràfica, fent reviure als 
assistents els moments més importants de la seva carrera musical, des de 
l’exitós Beautiful that way (banda sonora original de La vida es bella) fins als 
seus recents homenatges a Bach i als clàssics del jazz. Un cop més, Noa 
demostrarà dalt de l’escenari que és una artista polifacètica, sorprenent al 
públic amb el seu talent innat que transcendeix temps i modes. 
Nascuda a Israel i criada a Nova York, Noa és una artista de renom interna-
cional que ha actuat en els escenaris més prestigiosos del món. 
u Preu: Zona A, 22 euros anticipada / 25 euros a taquilla. Zona B, 19 euros 
anticipada / 22 euros a taquilla (Gratuït per als menors de 8 anys).  

NOA. BEST OF NOA  
Divendres 15 de juliol a les 21 h . Basílica de la Seu de Manresa 

u Després d’una pausa de dos anys, Ramon Mirabet torna més fort que 
mai amb el seu quart treball discogràfic, el seu disc més personal, madur i 
introspectiu, però sense abandonar la seva energia i so de gran festival 
que sempre l’han acompanyat. Després de HappyDays (2013), Home Is 
Where The Heart Is (2016) i Begin Again (2019), les seves noves cançons 
s’han nodrit de vivències personals i artístiques d’aquests dos últims anys 
en què Ramon Mirabet va salpar cap a una cerca personal i noves experi-
ències que van més enllà de la simple creació musical. Com La Gira de la 
Mar (setembre de 2021) en la qual, a bord d’un veler històric, va recórrer 
navegant la costa catalana i balear per fer concerts en cada port i promou-
re diferents accions de sostenibilitat i consciència mediambiental.  
Mirabet té una carrera consolidada de gairebé deu anys i quatre discos. 
Acompanyat d’una magnífica banda, ha penjat el cartell «d’entrades esgo-
tades» en concerts com en del Palau de la MÚsica de Barcelona, la Basílica 
de Santa MarÍa de la Mar, Sonorama Ribera, Festival Cruïlla, Arenal Sound, 
Sziget Festival de Budapest (Hongria), Jardins de Pedralbes o el Festival de 
Cap Roig. Amb aquesta trajectòria, la tornada de Ramon Mirabet als esce-
naris no pot ser més esperada.  
u Preu de l’entrada: 19 euros. (Gratuït per als menors de 8 anys).

RAMON MIRABET. EN GIRA 
Dissabte 16 de juliol a les 21 h. 
Jardins de la Cova de Sant Ignasi de Manresa  
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ELS ESPAIS DEL CICLE SONS DEL CAMÍ

El Museu Comarcal de Manresa és un espai museogràfic 
que ocupa dues plantes en l’edifici de l’antic Col·legi de 
Sant Ignasi, on també s’hi troben l’Arxiu Comarcal del Ba-
ges i, des de l’any 2015, el Centre d’Acollida de Pelegrins. 
És un edifici de planta quadrada organitzat a partir d’un 
amplíssim claustre, d’ordre neoclàssic, construït per la 
Companyia de Jesús a mitjans del segle XVII i reformat a 
mitjans del segle XVIII. 
El primer museu municipal va ser inaugurat l’any 1896, en 
les pròpies dependències de l’Ajuntament de Manresa. 
Tant la localització com els fons del museu han anat canvi-
ant i adaptant-se a les diferents conjuntures i vicissituds 
que ha viscut la ciutat. De temàtica pluridisciplinar, les 
col·leccions que s’hi exposen tenen l’art i la història de 
Manresa, del Bages i de Catalunya com a eix central. 

CLAUSTRE DEL MUSEU 
COMARCAL DE MANRESA 
(Via Sant Ignasi, 40. Manresa)

El claustre del Museu Comarcal del Manresa aplegarà diferents concerts

El complex actual edificat sobre la balma natural on se-
gons la tradició Ignasi comença a escriure els Exercicis Es-
piriuals, està format d’una banda, pel Santuari de la Cova, 
i de l’altra, pel Centre Internacional d’Espiritualitat Ignasi-
ana (abans anomenat Casa d’Exercicis), que data de 1894 
i és obra de Joan Martorell. Tot el conjunt monumental és 
una bona mostra de l’arquitectura jesuítica i , sobretot, de 
l’art barroc català. La façana barroca és obra dels  manre-
sans Joan i Francesc Grau, i data del segle XVII. L’església 
fou construïda entre 1750 i 1763. A l’espai d’acolliment hi 
ha la porta que el 1625 es va col·locar per entrar a la cove-
ta, fins el 1900, i els medallons d’alabastre que relaten els 
episodis de la vida d’Ignasi, fets pel manresà Josep Sunyer 
(1720). A més del seu interès artístic, és tot un símbol per 
als membres de la Companyi a de Jesús, ja que és conside-
rat el lloc on van germinar les idees del seu fundador.  

JARDINS DE LA COVA 
DE SANT IGNASI  
(Carrer Sant Bartomeu, 56. Manresa)

Els jardins de la Cova de Sant Ignasi, un altre escenari del cicle Sons del Camí

La Basílica Col·legiata de Santa Maria de Manresa, cone-
guda popularment com la Seu, és el principal monument 
manresà. L’església gòtica que avui es pot contemplar va 
ser dissenyada pel mestre d’obres Berenguer de Monta-
gut, que també va projectar altres temples de gran impor-
tància com la basílica de Santa Maria del Mar de Barcelo-
na. La concepció arquitectònica de la basílica de la Seu és 
pròpiament característica del gòtic català: hi predomina 
l’austeritat en la decoració i la preferència pels volums ho-
ritzontals, juntament amb una gran amplada de la nau. 
Tot i que les obres es van iniciar l’any 1328, fins a finals del 
segle XV no es va acabar el tancament de la nau. La faça-
na principal i el baptisteri són d’estil modernista i d’inspi-
ració neogòtica, dissenyats per l’arquitecte Alexandre So-
ler i March, amb l’assessorament d’Antoni Gaudí. 

BASÍLICA DE LA SEU 
DE MANRESA 
(Baixada de la Seu, 1. Manresa)

La Basílica de la Seu serà espai d’algunes actuacions

u Gospel and Spirituals es nodreix de la tradició per oferir tots els colors estilístics que el gòspel ha anat incorpo-
rant, tot amb la qualitat tècnica i solidesa harmònica característiques de Messengers. Un clam a l’optimisme, a 
superar junts els obstacles i a viure i a gaudir de Donald Lawrence, John P.Kee i Shirley Caesar, entre d’altres. 
Dirigits pel pianista i compositor Ramon Escalé, Messengers uneix una vintena de solistes que amb les seves veus 
contagien alegria i dinamisme. Des de la seva creació l’any 2008, el grup ha actuat sobre escenaris tan destacats 
com el del Palau de la Música Catalana, la Sala Oval del MNAC, el Teatre Grec de Montjuïc, l’Auditori de Barcelona, o 
la Sala Luz de Gas, entre d’altres. L’any 2013, Messenger van ser finalistes al concurs musical de grups corals Oh 
Happy Day, de TV3. 
u Preu: Zona A, 15 euros anticipada / 18 a taquilla. Zona B, 12 € anticipada / 15 a taquilla. (Menors de 8 anys gratis).

MESSENGERS. GOSPEL & ESPIRITUALS 
Dimecres 20 de juliol a les 21 h. Basílica de la Seu de Manresa 

u A partir d’un llenguatge musical amb repertori de creació pròpia, El Pot Petit produeix espectacles i concerts 
que combinen la música amb els titelles, el teatre i l’humor. Les seves cançons i espectacles, juntament amb víde-
os i contes il·lustrats, donen forma al seu imaginari màgic. Les creacions del Pot Petit esdevenen un moment de 
retrobament i una experiència familiar única, que acompanya a les famílies i contribueix a través de l’art en el 
desenvolupament integral dels infants. La formació posa èmfasi a valors com la igualtat de gènere i la diversitat, 
el treball de les emocions en els nens i nenes, l’amistat o el respecte pel medi ambient. La gira Vull cantar i Vull 
ballar! és tota una declaració d’intencions: «Necessitem cantar i ballar per ser feliços i així ho volem reivindicar». 
u Entrades exhaurides. 

EL POT PETIT. VULL CANTAR I VULL BALLAR
Divendres 22 de juliol  a les 19 h. L’Anònima de Manresa

u L’Orfeó Donostiarra, fundat el 1897, és considerat el grup coral més 
important del paÍs. Amb una mitjana de 35-40 concerts cada any, ha actu-
at en alguns dels festivals més rellevants del territori espanyol com ara la 
Quincena Musical de Donosti, el Festival de Granada o el de Peralada. 
També ha pujat dalt d’importants escenaris internacionals, com per exem-
ple el Festival de Salzburg, el de Saint-Denis de París o els Proms londi-
nencs. L’Orfeó Donostiarra portarà a la ciutat «un programa religiós que 
pretén arribar al públic amb l’excel·lècia en l’execució de les peces i amb 
picades d’ull a Pau Casals», explica José Antonio Sainz Alfaro, director de 
l’Orefó Donostiarra. Aquest concert a la Basílica de la Seu de Manresa pre-
tén rememorar el seu cèlebre concert del maig del 1948 al Teatre Kursaal, 
com a part de la celebració del IV Centenari dels Exercicis Espirituals. 
u Preu: Zona A, 22 euros anticipada / 25 a taquilla. Zona B, 19 anticipada / 
22 a taquilla. (Menors de 8 anys gratis).  

ORFEÓ DONOSTIARRA . EN GIRA
Divendres 22 de juliol a les 21 h Basílica de la Seu de Manresa 

u Ginestà és una banda encapçalada pels germans 
Júlia i Pau Serrasolsas, que narren la quotidianitat i 

els seus ideals mitjançant música pop, cançó protesta 
i folk català. A finals del 2019 es va publicar el seu 
segon treball, guanyador del Premi Enderrock per 

votació popular al millor disc de cançó d’autor. El seu 
nou àlbum, el tercer, es titula Suposo que l’amor és això 

i el van publicar a principis d’aquest any, després 
d’una gira de més de 80 concerts els dos darrers anys. 
Suposo que l’amor és un disc conceptual, que al llarg de 

les seves deu cançons pretén exposar diferents 
perspectives de l’amor. Musicalment, Ginestà proposa 

una sonoritat més sofisticada i contemporània. 
Melodies electròniques i sintetitzadors acompanyen 

les lletres, dolces i sinceres. 
u Preu de l’entrada: 19 euros anticipada i 22 a 

taquilla. (Per als menors de 8  anys és gratuït). 
 

GINESTÀ 
SUPOSO QUE L’AMOR ÉS AIXÒ  

Dijous 21 de juliol a les 21 h. 
Jardins de la Cova de Sant Ignasi de Manresa  

17/07/202207/07/2022



87

04/07/2022 05/07/2022

17/07/2022

24/07/2022

28/07/2022

28/07/2022

Regió7   DIUMENGE, 17 DE JULIOL DEL 2022 | 33

ART  TRADICIONS  CINE  TELEVISIÓTEATRE  MÚSICA  LLETRES  DANSA  Cultures

n Faltava poc menys de mitja hora 
per començar el concert quan Noa 
arribava a la basílica de la Seu de 
Manresa. La cantant israeliana va 
baixar d’una furgoneta negra 
acompanyada dels seus tres músics 
enmig del públic que anava acce-
dint al temple. Així de senzill. 

L’artista va aparèixer a l’escena-
ri vestida de negre, amb un gran co-
llaret i descalça. Sota el títol Best of 
Noa, el concert va arrencar amb 
Uno queriendo ser dos i va  continu-
ar amb tres peces del seu darrer 
projecte, un àlbum de jazz titulat Af-

terallogy, gestat durant l’etapa pan-
dèmica al costat del guitarrista Gil 
Dor, amb qui  treballa des de fa  més 
de trenta anys. En aquest punt, la 
cantant es va adreçar al públic amb 
un «bona nit estimats amics, gràci-
es per venir», amb el qual ja es va 
posar el públic a la butxaca. Tocava 
canvi de registre per interpretar Tú 
y yo, un tema fruit d’una trobada 
amb Joaquín Sabina fa alguns anys. 
Un encontre que  va inspirar Noa a 
escriure aquesta peça i més tard Sa-
bina va traduir-la al castellà. A Man-
resa es va poder escoltar meitat en 
anglès i meitat en castellà: «Ell avui 
no és aquí, però sí el seu barret». 

La cantant de la bellíssima veu 
va saber connectar amb el públic 
durant l’hora i mitja d’un concert 
vibrant. Expressiva, va demanar al 

públic la seva participació, com 
quan es va posar darrere la percus-
sió per interpretar I don’t kown, i va 
incitar que l’ajudés amb els cors. 
Després d’uns llargs aplaudiments,  
Noa va desaparèixer de l’escenari. 
«Ara, una cosa especial per a vosal-
tres», va avisar Gil Dor. I sí, era es-
pecial: la interpretació d’El cant dels 
ocells, que, en les notes finals, va re-
tornar Noa a escena, ara amb un 
vestit morat. 

Després d’aquesta emotiva pica-
da d’ullet al públic que omplia la 
basílica, la intèrpret israeliana es va 
quedar sola l’escenari amb Dor. «El 
2019 Gil i jo vam decidir escalar 
l’Everest dels músics: J.S. Bach. Vaig 
posar lletra a alguna de les seves 
composicions i Gil en va fer els ar-
ranjaments per a guitarra». El resul-

tat: Letters to Bach, que va ocupar 
el bloc següent del concert. Tot se-
guit, esclat d’energia amb Child of 
man, amb una inspirada i inspira-
dora Noa de nou a la percussió i 
amb la qual s’acomiadava d’un pú-
blic a qui va saber transmetre emo-
ció. 

Bisos a banda, la cantant va aga-
far el seu mòbil per gravar el públic: 
«És per al meu instagram». El de 
Manresa va ser l’únic concert de 
Noa a l’Estat, a part de la participa-
ció que ahir havia de fer amb Joan 
Manuel Serrat a Peralada. Diven-
dres va regalar al públic Es ca-
prichoso el azar, i abans de l’última 
cançó, unes reflexions que van aca-
bar amb un «celebreu la vida cada 
dia i cada hora» per desembocar en 
la inspiradora Beautiful that way.

Noa abraça Manresa amb els seus èxits
u 750 persones van omplir divendres la basílica de la Seu per escoltar la cantant israeliana dins el festival Sons del Camí 

L’expressiva cantant al final del concert que va oferir divendres a la capital del Bages, el seu únic concert a l’Estat, en una actuació molt aplaudida pel públic MARTA PICH

CRÒNICA

Marta Pich 
MANRESA L’expressiva cantant, 

que va fer un repàs del 
seu repertori, va saber 
connectar amb el públic 
al llarg de tot el concert 
 
La picada d’ullet amb 
«El cant dels ocells» va 
donar pas al bloc final 
del concert, els temes 
de «Letters to Bach»

El recinte, amb capacitat per a unes 

18.000 persones, va acollir ahir a la 

nit el primer dels dos concerts pro-

gramats un cop acabada l’edició del 

programa revelació de TV3. El segon 

es durà a terme avui a 2/4 de 6 de 

la tarda. Entre els artistes que mos-

traran un tast del seu talent hi ha el 

bagenc Pedro da Costa.  

ANDREA IZQUIERDO/ALBA DÍAZ BARCELONA

Ple al Palau Sant Jordi  
per veure els 16 
concursants d’«Eufòria»

OSCAR BAYONA OSCAR BAYONA

18/07/2022
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Els XX TeMA, Festival de Creativi-
tat Musical d’Avinyó, comença avui 
cinc dies de curs  en l’edició que ce-
lebra vint anys dels tallers musicals. 
Una celebració que arriba en un mo-
ment dolç del projecte, expliquen els 
seus impulsors, on la descoberta de 
nous espais, així com el relleu gene-

racional a l’equip docent i organit-
zador, signifiquen «una nova em-
branzida dels ja històrics Tallers Mu-
sicals d’Avinyó». Enguany passaran 
pel poble bagenc noms com  Maga-
lí Sare, Momi Maiga, Michael Ka-
nan, Marco Mezquida i Ngomez No-
kass, a part de tot l’equip docent i 
l’alumnat. A més a més, el concert de 

cloenda CREA se celebrarà diven-
dres (22 h) a la Fundació la Plana 
(Santa Maria d’Oló) i hi participaran 
artistes que al llarg d’aquests 20 anys 
han passat pels tallers, com Ferran 
Palau, Meritxell Neddermann, Ce-
leste Alías i Rodrigo Laviña, acom-
panyats per la Big Band formada 
pels alumnes i professorat.

Els Tallers Musicals d’Avinyó obren avui 
l’edició que celebra el vintè aniversari
REDACCIÓ. MANRESA

Imatge del concert final dels tallers, en l’edició del 2019 ARXIU/RAMON CREUS

Quan Ramon Mirabet veu mar-
cat al calendari que tocarà a Man-
resa sap que serà un concert es-
pecial. Reconeix que la capital del 
Bages sempre l’ha acollit molt bé. 
«A Manresa ens sentim com a 
casa». Hi ha actuat moltes vega-
des i sempre a llocs diferents. Dis-
sabte al vespre ho va fer als Jardins 
de la Cova de Sant Ignasi dins el 
cicle de concerts Sons del Camí. 
«Estem molt agraïts que ens hà-
giu fet descobrir aquest lloc tan 
bonic», va subratllar. 

Les més de quatre-centes loca-
litats que es van posar a la venda 
es van esgotar. Localitats que eren 
per veure el concert assegut, però 
alguns van preferir quedar-se a 
peu dret des de darrere per poder 
ballar o seure a la gespa del jardí 
buscant la fresca. I mentre els as-
sistents ocupaven els seus llocs i 
més d’un demanava on podia tro-
bar una ampolla d’aigua, una 
imatge curiosa, a un cantó del jar-
dí una monja el regava. 

Dissabte, Ramon Mirabet pre-
sentava el seu darrer treball, Free, 
amb la banda al complet, forma-
da per set músics. Però per co-
mençar el concert va triar Just so 
real i Come as you are, les dues in-
closes al treball discogràfic ante-
rior. Va ser la primera presa de 
contacte amb el públic per fer, tot 
seguit, un salt cap a l’actualitat per 
cantar-ne dues de les noves, Psy-

cho i Critical Battery. De mica en 
mica s’anava fent fosc, però quan 
el santfeliuenc va decidir baixar 
de l’escenari per cantar entre el 
públic encara era clar. «Estem 
molt al principi del concert per fer 
aquest tema, però necessito una 
dosi d’energia». Mirabet venia de 
fer tres concerts seguits, el primer 
a Pamplona, i no amagava el can-
sament. Wake up en acústic va ser 

la injecció que necessitava per 
connectar amb la gent. Ell i cinc 
músics més es van fondre amb el 
públic amb una imatge del tot bu-
còlica, amb Montserrat com a teló 
de fons: «Ho necessitava», va dir.  

A partir d’aquí, i ja de nou a l’es-
cenari, traca de clàssics amb Car-
pe diem, For the lady i Liberation. 
Pura energia que va fer aixecar el 
públic de les primeres files per ba-
llar i cantar. Per fer baixar les re-
volucions, mirada enrere per tor-
nar als orígens amb Happy days. 
Després vindria Barcelona son, 
del nou disc. «És curiós que, quan 
algú marxa, dona pas a algú per-
què arribi. I aquesta cançó parla 
d’això, de la vida, de la mort i de 
l’amor». El concert encarava la 
recta final. Sonoritat de festival 
amb Begin again, Magic i Home is 
where the heart is. L’única versió 
de la nit va arribar als bisos amb 
el tema These boots ara made for 
walking. Amb Those little things 
Ramon Mirabet s’acomiadava de 
la seva Manresa.

Ramon Mirabet demostra 
la seva bona connexió amb 
Manresa als Sons del Camí
u El concert del santfeliuenc va aplegar més de 400 persones als Jardins 
de la Cova de Sant Ignasi en la presentació del seu darrer disc, «Free»

MARTA PICH. MANRESA

El músic va decidir 
regalar-se una dosi 
d’energia baixant a 
interpretar entre el 
públic «Wake up»

Mirabet amb cinc dels seus músics es van fondre entre el públic, amb Montserrat de teló de fons MARTA PICH

Fidels seguidors 
units per la música i 
ara ja per l’amistat

u Ramon Mirabet té una le-
gió de fidels seguidors que 
van als seus concerts i és ha-
bitual veure’ls ocupant les 
primeres files. Dissabte a 
Manresa no va ser una ex-
cepció. Van ser els primers a 
arribar al recinte per agafar 
bon lloc i també els primers 
a aixecar-se de les cadires 
per ballar i corejar les can-
çons. La música els uneix i, 
arran d’això, també han tei-
xit una amistat. El concert 
no s’acaba per a ells amb la 
darrera cançó. Salutacions 
als músics i foto de família. 
Però també hi ha seguidors 
nous: «És el seu primer con-
cert de grans», comentava la 
mare del Jan, un nen de 5 
anys, mentre es feien una 
foto davant de l’escenari.
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n La 9a edició del cicle Sons del 
Camí va cloure divendres passat 
amb l’actuació que l’Orfeó Do-
nostiarra va oferir a la Seu i que va 
ser seguit per les 450 persones que 
omplien els bancs de la basílica. 
Abans que comencés l’espectacle, 
Marc Aloy, alcalde de Manresa, 
els va donar la benvinguda a la 
ciutat i va assenyalar que el cor 
musical era la segona vegada que 
actuava a la capital del Bages. La 
primera va ser eal maig del 1948 
al teatre Kursaal per commemo-

rar el quart centenari dels Exerci-
cis Espirituals, escrits per sant Ig-
nasi de Loiola. Aloy també va de-
manar als assistents que, «per de-
sig de la formació», no aplaudis-
sin fins al final de l’acte per «no 
trencar la temàtica sacra de l’es-
deveniment». D’aquesta manera, 
amb el públic en complet silenci 
i només amb sis focus de llum, va 
donar inici el concert per part del 
grup de Donosti. Ells vestits de ne-
gre, elles de blanc.  

Durant prop d’una hora que va 
durar la seva actuació, els assis-
tents van poder gaudir de diver-
ses peces sota la direcció de l’ar-
tista musical José Antonio Sainz 
Alfaro, que va estar acompanyat 
per Gerardo Rifón a l’orgue.  

La primera va ser Kyrie, que es 
troba dins la composició Petite 
Messe Solennelle, de Gioachino 
Rossini, i tot seguit van interpre-
tar Cantique de Jean Racine, de 
Gabriel Fauré i Denn er hat seinen 
Englen befohlen, que s’engloba 
dins d’Elias, de Felix Mendels-
sohn. D’aquest últim músic i 
compositor també va sonar Sal-
mo 43.  

Les altres peces que també es 
van poder escoltar van ser Nigra 
Sum, de Pau Casals; els rèquiems 
Wie lieblich sind deine Wohnun-
gen, de Johannes Brahms i In Pa-
radisum, de Gabriel Fauré; Ave 
María, de Javier Busto; Aita Gu-
rea, d’Aita Madina, i Amazing 
Grace, de John Newton.  

Com a solistes van interpretar 
Pie Jesu, d’Andrew Lloyd Webber, 
a càrrec de les cantants Irene Del 
Molino i Alicia Alzorrix; Ave Ver-
dum, de Karl Jenkins, també amb 
Del Molino i, en aquesta ocasió, 
Nahia Albrecht; i Hallelujah, de 
Leonard Cohen, a càrrec de Jun-
cal Baroja.  

Un cop va finalitzar l’actuació, 
José Antonio Sainz Alfaro, que 
porta més de 30 anys dirigint l’Or-
feó Donostiarra, va fer un breu 
parlament on va agrair  poder ac-
tuar a Manresa, ciutat que va ser 
«molt important en la vida de sant 
Ignasi de Loiola» i va posar en re-
lleu la seva figura com a jesuïta. 
També va destacar que sant Igna-
si és el patró de Gipuzkoa.  

Després de les seves paraules, 
el cor musical va seguir amb el seu 
repertori amb dues cançons més. 
Van tornar a interpretar Hallelu-
jah, però aquest cop de forma gru-
pal, i  El Virolai. Amb aquesta úl-
tima peça musical les 450 perso-
nes que formaven el públic es van 
posar dempeus i un cop va acabar 
la música els assistents van res-
pondre amb un llarg i emotiu 
aplaudiment.  Un final que va re-
bre una gran ovació i acceptació 
per part del públic. 

En aquesta ocasió, el grup va 
ser convidat a actuar a la ciutat 
dins del projecte Manresa 2022, 
que celebra els 500 anys de l’arri-
bada del jesuïta a Manresa i la 
seva estada de gairebé un any.

L’Orfeó Donostiarra fa ple a la Seu 
en la cloenda del cicle Sons del Camí 
u El cor musical va interpretar «El Virolai», moment en què el públic es va posar dempeus i va respondre amb un llarg aplaudiment

Actuació de l’Orfeó 
Donostiarra, divendres al 
vespre. MARTA PICH

n El grup musical El Pot Petit va oferir 
divendres a la tarda un concert a l’Edi-
fici de l’Anònima en la cloenda de la 9a 
edició del cicle Sons del Camí. Sota el tí-
tol «Vull cantar i vull ballar!» i davant 
d’un públic d’unes 1.500 persones, van 
mostrar el seu repertori ple de música, 
dansa i molta diversió en una actuació 

que va durar aproximadament una 
hora, on la quitxalla va poder veure al-
guns dels personatges més coneguts del 
grup; com el Drac Rac, el Gall Ot o el Lleó 
Vergonyós. Durant el concert, els assis-
tents van tenir la possibilitat de refres-
car-se a les diferents fonts d’aigua gra-
tuïtes que va posar l’organització amb la 
voluntat de fer front a l’onada de calor. 

ALBA PARAROLS. MANRESA

1.500 assistents a l’actuació d’El 
Pot Petit a l’Edifici de l’Anònima

El Pot Petit va animar la quitxalla, divendres a la tarda MARTA PICH

CRÒNICA

Alba Pararols 
MANRESA
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n El cicle de concerts Sons del Camí 
de Manresa ha tancat la seva nove-
na edició triplicant les xifres d’assis-
tència de les darreres edicions. En 
total, els nou concerts programats 
han aplegat 3.840 espectadors, més 
del triple que els registrats el 2021 i 
el 2019, anys en què hi va haver al 

voltant de 1.200 assistents. L’ocupa-
ció ha estat del 83 %. Els concerts 
d’El Pot Petit a l’Anònima, amb 
1.500 espectadors; Noa a la basílica 
de la Seu, amb 750; i Ramon Mira-
bet als Jardins de la Cova, amb 400, 
van exhaurir localitats. Per primera 
vegada, el cicle Sons del Camí ha 
programat fins a nou concerts en es-

pais patrimonials amb petjada ig-
nasiana de la ciutat, coincidint amb 
la Manresa 2022, amb una artista de 
renom internacional, Noa, i  el pres-
tigiós Orfeó Donostiarra per eviden-
ciar la connexió d’Euskadi i Manre-
sa, com a inici i final del Camí Igna-
sià.  Dels gairebé 4.000 assistents, la 
meitat  han estat de fora de la ciutat.

El cicle Sons del Camí triplica el públic 
dels darrers dos anys i fa tres plens
REDACCIÓ. MANRESA

Noa va omplir la basílica de la Seu amb 750 espectadors ARXIU/MARTA PICH

n Durant deu anys, per l’Humus 
Mediterrani, l’off de la Fira Medi-
terrània de Manresa creat pel 
col·lectiu D’arrel per potenciar la 
música i la cançó més tradicional, 
han passat 67 grups (10 locals), ma-
joritàriament de Catalunya però, 
també, de les Illes, del País Valen-
cià, de la Catalunya Nord, d’Occi-
tània i de Itàlia. Una oferta musical 
que complementa l’oficial del cer-
tamen i que serveix per «detectar 
talent jove», com  subratllava ahir 
Jordi Fosas, director artístic de la 
Mediterrània, i com a «trampolí» 
d’artistes emergents, en paraules 
d’un dels promotors de l’off, Josep 
Huguet. Seria el cas del duo gallec 
Caamaño&Ameixeiras, que van 
actuar a l’Humus 2020, a la secció 
oficial de la Fira el 2021 i que s’ha 
fet un lloc al circuit europeu de la 
música tradicional.  La presentació 
del desè cicle es va fer ahir a l’Espai 
Òmnium, on va començar l’Hu-
mus amb una trobada de cant im-
provisat fa onze anys, «en l’any 
zero», com recordava Huguet, 
abans d’encetar la col·laboració  
amb la Mediterrània. 

Enguany, l’Humus celebrarà 
una dècada amb sis concerts entre 
el 7 i el 9 d’octubre, amb especial 
atenció a la música ballable i el 
cant, un dels focus de la Mediterrà-
nia dels 25 anys que vol retornar el 
públic als carrers i a les places. I, per 
aquest motiu, quatre dels concerts 
es traslladen a la plaça Sant Domè-
nec, rebatejada com a Plaça de la 
Fira, per atorgar a les propostes ba-
llables «la centralitat» que el certa-
men busca en aquesta edició d’ani-
versaris. Es tracta de convertir Sant 
Domènec, «en la Plaça Major de la 
Mediterrània». Dels 6 concerts, dos 
aniran a càrrec de formacions lo-
cals (Giravolt i el reivindicatiu Cor 
Incordis), de les Balears (Abeniara) 
i de la Catalunya Nord (Les Aoé-

dées). A més d’Aluca, un trio sorgit 
de l’ESMUC, i dels  empordanesos 
Biterna. 

Per a Fosas, l’Humus Mediterra-
ni compleix una doble funció: 
d’una banda com a plataforma de 
llançament de formacions emer-
gents que «busquen la professiona-
lització» però, també, com a puntal 
d’associacions o col·lectius ama-
teurs que s’imbueixen de noves 
«mirades o eines al voltant de la cul-
tura popular». En aquesta edició, 
explica Huguet, s’han presentat 
una dotzena de propostes per par-
ticipar a l’Humus, «el doble de les 
triades». En la fase prèvia, apunta, 
«un 40 %, se solen descartar perquè 
no s’adiuen explícitament als re-
quisits de la convocatòria». Un 

exemple seria les més centrades en 
cantautors, apunta. I tot i que la xi-
fra ha anat «oscil·lant» en aquests 
deu anys, el que sí que ha crescut és 
tant «la qualitat com la diversitat» 
dels grups que volen participar a 
l’Humus. Per al director artístic de 
la Fira, els dos anys de pandèmia 
s’han notat en els grups més emer-

gents o amateurs. «El ball folk ha es-
tat gairebé dos anys aturat i això no 
incentiva noves formacions». Però 
l’aposta pel ball del certamen vol 
ser un punt de sortida perquè «el 
sector torni a agafar musculatura». 

Cinc off a la Mediterrània 
L’Humus serà un dels cinc off que 
tindrà enguany la fira. També de 
música, l’Estepa Mediterrània, or-
ganitzat per Stroika i Casa de la Mú-
sica i el Concurs Sons de la Medi-
terrània, en col·laboració amb el 
Tradicionàrius i el Grup Enderrock, 
entre d’altres.  Els dos off restants es 
dedicaran a les arts escèniques i 
s’estrenaran aquest any: un de dan-
sa d’arrel i un altre vinculat al teatre 
de memòria i la narració oral.

L’Humus Mediterrani celebra una dècada 
amb sis grups i potenciant el ball de plaça
u L’off de la Mediterrània, una plataforma de talent emergent, es farà del 7 al 9 d’octubre amb sis grups, dos dels quals manresans
SUSANA PAZ. MANRESA

Durant aquesta primera 
dècada, per l’Humus, 
organitzat per l’entitat 
D’arrel, han passat 67 
grups, 10 locals

Els protagonistes:  
balls, un concert 
i un recital itinerant
u Els quatre concerts on el 
gran protagonista serà el ball 
es faran a la Plaça de la Fira, 
tres divendres i un dissabte.  
Divendres 7 d’octubre, obrirà 
el ball el duet vocal femení de 
la Catalunya Nord Les Aoé-
dées (21 h), guanyadores del 
concurs Robert Pellicer de ball 
folk, que portaran polifonies a 
cappella; continuarà el quar-
tet manresà Giravolt (22.15 h),  
al ritme de masurques, bolan-
geres, valsos, polques i balls 
plans; i tancaran la festa Bi-
terna (23.30 h), amb la majo-
ria de peces de creació pròpia i 
inspirades en la música tradi-
cional i en la mitologia catala-
na. El quart concert ballable 
de l’Humus es farà dissabte 8 
d’octubre amb l’agrupació 
mallorquina Abeniara (18.30 
h), amb un repertori de jotes, 
boleros, fandangos populars i 
creacions pròpies. La progra-
mació es completarà amb el 
concert d’Aluca (dissabte, 20 
h), un trio de polifonia vocal 
sorgit de l’ESMUC que actuarà 
a l’Espai Òmnium; i amb un 
concert itinerant, el diumenge 
9 d’octubre (11 h) al matí, amb 
els manresans Cor Incordis, 
que oferirà un recital de me-
mòria històrica amb Cançons 
entorn d’una guerra, amb sor-
tida de la Sala Gòtica de l’Hos-
pital de Sant Andreu i que re-
correrà  espais com l’antic re-
fugi antiaeri de La Renaixença.

ACN

UN BALL PLA I UNA MASURCA A CÀRREC DELS MANRESANS GIRAVOLT
PRESENTACIÓ AMB MÚSICA. El quartet Giravolt, ahir amb els tres components manresans (Ramon Navarro, Estibaliz 
Bonastre i Sònia Anton), van posar música a la presentació de l’Humus Mediterrani amb un ball pla i una masurca. El 
grup, amb Laia Pedrol, es va formar durant la pandèmia. Creen les seves pròpies composicions pensades per ballar.
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Les ja tradicionals Festes de Sant Ignasi van incloure 
una llarga llista d’activitats que es van distribuir 
durant el mes de juliol a diferents parts de la ciutat:

Dimecres 13 de juliol
· Pla de Lluna al Camí Ignasià · Castellbell i el Vilar

Dijous 14 de juliol
· Visita guiada “D’Oliba a Berenguer de Montagut” 
  · Basílica de la Seu

Dissabte 16 de juliol
· Caminada nocturna Montserrat – Manresa

Dimecres 20 de juliol
· Visita guiada “Vesprades d’estiu a la Seu Gòtica”

Dijous 21 de juliol
· Visita guiada “Vesprades d’estiu a la Seu Gòtica”
· Sopar del tomàquet · Parc de la Seu

Divendres 22 de juliol
· Visita guiada “Vesprades d’estiu a la Seu Gòtica”

Dissabte 23 de juliol
· Mercat de tomàquets amb pagesos del Bages · 
  Passeig Pere III
· Visita guiada Manresa, Cor de Catalunya especial 
2022 
· Representació teatral del pas d'Ignasi de Loiola 
  per Castellgalí de la Cia Elenc la Roda
· Concert de música i poesia · Liliana Navarrete, 
  German de la Riva i Jordi Armengol · Casal Cultural 
  de Castellgalí

Dilluns 25 de juliol
· Acte de presentació del treball: Apogeu, concòrdia 
  i expulsió. La companyia de Jesús a la Manresa del 
  segle XVIII de David Ferré Gispets, Premi Pare Ignasi 
  Puig 2020 · Espai 1522

Dimarts 26 de juliol
· Inauguració del Camí de les Ínyigues

Dimecres 27 de juliol
· Presentació de Paraules Traçades de Jaume 
  Bonvehí · Centre Internacional d’Espiritualitat 
  Ignasiana – Cova de Sant Ignasi

Dijous 28 de juliol
· Missa a la Capella de Sant Ignasi Malalt
· Pelegrinatge musical - Sala Gòtica de l'Hospital de 
  Sant Andreu, Espai Oliva de la Seu, Església del Carme, 
  Cova de Sant Ignasi
· Sopar a la fresca · Plaça Major

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FTFM, Cen-
tre Històric de Manresa, Associació de Comerciants 
Sobrerroca, Pl Major, St Miquel i Voltants, La Cova, La 
Seu, Ajuntament de Castellgali, Ajuntament de Caste-
llbell i el Vilar

Del 13 al 31 de juliol de 2022
Centre Històric de Manresa

FESTES DE SANT IGNASI
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Divendres 29 de juliol
· Botifarrada per començar el dia · Plaça Major
· XV Fira Mercat · Centre Històric de Manresa
· Taller de tatuatges temporals · C/ Sant Miquel
· Visita guiada pel Centre Històric
· La Ignasiada · Oficina de Turisme
· Projecció de la pel·lícula “Camino Ignaciano” · 
  Cova de Sant Ignasi

Dissabte 30 de juliol
· Mercat dels productes de la terra · Plaça Major
· Missa en honor a St. Ignasi · Carrer Serarols
· Projecció de la pel·lícula “Camino Ignaciano” · 
Cova de Sant Ignasi
· Missa de Sant Ignasi a la Capella de Sant Pau
· Posta de Sons · Pou de Llum
· Rosari a la Creu del Tort

Diumenge 31 de juliol
· Missa de Sant Ignasi al Santuari de la Cova
· Missa a la parròquia de Santa Maria de Viladordis
· Missa de Sant Ignasi a Nostra Senyora de la Salut 
  de Viladordis
· Tancament de la porta santa de l’any ignasià ·  
   Cova de Sant Ignasi
· Missa de Sant Ignasi a la Basílica de la Seu
· Rosari a la Creu del Tort

A causa de la pluja, alguns actes del 29 de juliol es van 
posposar al 30 de setembre, per les festes de St. Miquel:
· Espectacle infantil · Carrer Sobrerroca
· Art comunitari: taller de percussió participativa 
  amb Fun Dan Monday’s · Plaça Major 
· Actuació musical de Biel Comas · Carrer Sant 
  Miquel - Vallcendrera
· Art comunitari. Concert amb Fun Dan Monday’s · 
  Plaça Major
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#LAREFESTA del Camí Ignasià va ser una jornada 
multitudinària on la cultura popular, la llum, la 
dansa i el circ van omplir els carrers del Centre 
Històric de Manresa, recuperant l'esperit festiu de les 
festes de canonització de Sant Ignasi de l'any 1622.

Les actuacions de les diferents entitats van anar 
seguint una ruta que va començar simultàniament 
a les 19h a la Plana de l’Om i a la plaça dels Drets 
on, després d’una demostració dels trabucaires, 
el bestiari de la ciutat acompanyat per Xàldiga va 
desfilar fins a la plaça Major. Allà el Casal Cultural 
de Dansaires Manresans, l’Esbart Manresà i el Grup 
de Dans Cor de Catalunya van oferir l’espectacle de 
dansa tradicional ‘Transformacions’, una creació 
original feta expressament. Un cop acabat, el bestiari 
i Xàldiga va conduir als espectadors fins al Parc de la 

Seu, on la Víbria, el Drac, l’Àliga i la Mulassa - que va 
estrenar coreografia- van exhibir els seus respectius 
balls. En acabar, els Tirallongues van oferir una 
demostració de castells.

 La cercavila va continuar fins a davant del Pont Vell, 
passant per la plaça de Sant Ignasi. Al Pont Vell es va 
dur a terme l’espectacle de circ ‘L’Home del Sac’, per 
part de La Crica. Tot seguit,  es va projectar al Pont 
Vell un espectacle de màpping, llums i làsers titulat 
"Camí de llum i foc". #LAREFESTA va acabar amb els 
festius concerts de Roba Estesa i Strombers, on els 
assistents van poder gaudir de servei de bar.

A causa de l’elevat risc d’incendi del moment, es 
van anul·lar l’espectacle pirotècnic i l’exhibició dels 
diables programats.

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FTFM
Col·laboradors:
Casal Cultural de Dansaires Manresans, Colla Cas-
tellera Tirallongues, Discmusic, Esbart Manresà de 
Agrupació Cultural del Bages, Gerard 3D, Geganters 
de Manresa, Grup de Dansa Cor de Catalunya, La Cri-
ca, Pirotècnia Peñarroja, Xàldiga i Forn de Cabrianes

23 de juliol de 2022
Centre Històric de Manresa

Festes de Sant Ignasi
#LAREFESTA DEL CAMÍ IGNASIÀ

Vídeo-resum de  
#LAREFESTA del 

Camí Ignasià
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CAUSA PENDENT uu 23

Laura Borràs es fa forta a mantenir el 
càrrec de presidenta del Parlament

QUIQUE GARCIA/EFE

SE SENT INNOCENT I DESAFIA ERC I CUP QUE LA FACIN FORA 

DEL JOC A LA FORMACIÓ TÈCNICA  uu 7

La UPC ensenya com fer-se un robot 
per introduir els joves a la ciència

 DOS PROFESSORS DIRIGEIXEN EL PROJECTE QUI-BOT H20

ARXIU UPC

El nou president del 
Baxi es proposa fer 
més passes endavant
uJordi Serracanta diu en la seva presentació que volia una transició 
ràpida i tranquil·la, amb dos pals de paller, Martínez i Pujol u2 i 3 Jordi Serracanta en la presentació, ahir al vespre ALEX GUERRERO 

Un ocell cremat 
entre cables de 
la línia elèctrica 
causa un 
incendi a Pujalt
u ELS AGENTS RURALS 
CONSIDEREN QUE L’INICI DEL 
FOC, QUE VA AFECTAR 20 
HECTÀREES, ÉS UNA AU QUE ES 
VA ENCENDRE u4

Càritas instal·la 
45 contenidors 
per recollir roba 
usada a tot 
Igualada
u LA PROLIFERACIÓ DE PUNTS 
DE RECOLLIDA LI ATORGARÀ 
DOMINI D’AQUEST MERCAT u16

ALEX GUERRERO

LaRefesta porta la cultura tradicional a l’Any Ignasià
u MANRESA DEDICARÀ EL PROPER 23 DE JULIOL A LA CULTURA POPULAR   u ELS ACTES OCUPARAN LA PART HISTÒRICA DE LA 
CIUTAT, HI HAURÀ QUATRE ESTRENES, UNA AMB LA UNIÓ INSÒLITA DELS BALLADORS DE TRES ESBARTS DE LA CIUTAT  u34

El Mercat de 
Productors de 
Cal Rosal busca 
la fresca 
u EN LA TERCERA EDICIÓ, QUE 
ES FA DISSABTE, ELS 
ELABORADORS DE LA COMARCA 
EXPOSARAN EL SEU PRODUCTE 
DES QUE CAU LA TARDA FINS   
PASSADA LA MITJANIT u12

El futur del Centre 
Sanitari del Solsonès es 
desencalla, però va lent
u HI HA HAGUT UNA PRIMERA REUNIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE 
SALUT I EL CONSELL COMARCAL, PERÒ ENCARA NO S’HA CONVOCAT 
LA MESA COMARCAL PER ABORDAR ELS CANVIS DE FONS

n El Consell Comarcal té clar que 
allò ideal seria que gestionés el 
centre el Catsalut, per garantir la 

prestació del servei, i que ho fes 
escoltant què necessita Solsona i 
la comarca.  u14
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n Amb l’esperit de les festes de ca-
nonització de Sant Ignasi, celebra-
des el 1622 a Manresa (i ben docu-
mentades), neix la La Refesta (#la-
refesta) del Camí Ignasià, un cele-
bració que es farà el 23 de juliol al 
Centre Històric i a la zona del vol-
tant del Pont Vell, i que canviarà el 
barroquisme de l’època per la vita-
litat de la cultura popular actual.  

Precisament al Pont Vell, ahir la 
presentaven l’alcalde de la ciutat, 
Marc Aloy i el regidor de Turisme i 
Projecció de Ciutat, Joan Calmet, 
amb la presència de la regidora de 
Cultura, Anna Crespo i de repre-
sentants de les set entitats que la fa-
ran possible: Tirallongues, Xàldiga, 
l’Esbart Manresà de l’Agrupació 
Cultural del Bages, el Casal Cultu-
ral Dansaires Manresans -amb els 
Trabucaires-, el Grup de Dansa Cor 
de Catalunya, els Geganters i LaCri-
ca. En total, dues-centes persones 
d’aquestes entitats proposaran tra-
bucades, cercaviles, espectacles, 
castells, mostra de foc i música. Una 
mostra de pirotècnia digital i un 
concert final amb Roba Estesa i els 
cardonins Strombers tancaran una 
celebració que durarà més de sis 
hores: de les 7 de la tarda a les 2 de 
la matinada. La producció de La Re-
festa la signa l’equip de l’Oficina de 
Turisme de Manresa amb Ivan Pa-
dilla al capdavant. 

El més destacat 
Les quatre estrenes de LaRefesta. 
La primera, l’espectacle Transfor-
macions, un muntatge de 18 minuts 
creat expressament i per primer 
cop, pels «tres grups de dansa més 
arrelats a la ciutat, deixant de ban-
da antics recels», explicava Calmet; 
la segona, el ball i la música de la 
Mulassa, un element del bestiari de 
foc que, com queda documentat en 
les Festes de Canonització de fa 
quatre segles, és una figura reveren-
ciada; la tercera, el muntatge El circ 
de l’home del sac, ideat per a La Re-
festa per LaCrica, amb equilibris, 
malabars, teles, trapezi i música; i, 
finalment, la creació audiovisual de 
10 minuts pensada exclusivament 
per al Pont Vell i el seu entorn, for-
mada per llum, mapatge i làsers, a 
càrrec de Gerard 3D i Discmusic 
amb la música, també escrita ex-
pressament, pel compositor sallen-
tí Carles Cases.   

Si, com s’explica en l’article que 
Enric Casas signava per la revista 
Dovella el 1991, sobre les festes de 

canonització de Sant Ignasi, el se-
tembre de 1622, els actes van trans-
córrer «per l’eix que partint del Por-
tal de Sobrerroca enllaça la Plaça 
Major i la Plana de l’Om a través dels 
carrers de Sobrerroca i sant Miquel, 
sense oblidar l’escenari principal 
de la Seu», La Refesta se situarà en-
tre la Plana de l’Om i la Plaça dels 
Drets per confluir a la Plaça Major, 
passar pel parc de la Seu arribar al 
Pont Vell i acabar al Passeig del Riu. 

Aloy explicava que vivint l’Any 
Ignasià (ara ja des de fa sis mesos), 
i pensant en les festes de canonit-
zació de fa 400 anys que van ser «es-
pecialment lluïdes» i en les quals, 
com està documentat, no van repa-
rar en despeses («lo gasto de elles, á  
Banch Obert per a los que ses offe-
ris»), l’objectiu d’aquesta celebra-
ció, un mes abans de la Festa Major 

de la ciutat, i havent recuperat el 
carrer després de la pandèmia, és 
oferir un «esclat de cultura popular 
pensant en tots els públics» i bus-
cant que siguin tan participades 
«com ho van ser fa 400 anys». 

 La primera idea, apuntava Cal-
met, havia estat reviure l’esperit fes-
tiu de 1622 amb una «festa de recre-
ació» que es va desestimar pel cost 
i la dificultat de ser històricament 
rigorós. Però, «la ciutat es va bolcar 
al carrer» i aquest és l’objectiu prin-
cipal: «la cultura popular és festa al 
carrer i les entitats que la fan no po-
dien quedar al marge de la celebra-
ció dels 500 anys de l’arribada de 
Sant Ignasi». De les processons es 
passarà a les cercaviles (la seva 
translació «laica») i als diferents es-
pectacles. El concert de Strombers 
i Roba Estesa es farà en un escena-
ri especial ubicat al Passeig del Riu, 
sota la Seu de Manresa. L’any que 
ve també hi haurà LaRefesta?. Aloy 
no descartava, si aquesta primera 
edició és un èxit, que, per la coinci-
dència, també, amb les festes de 
Sant Ignasi, el juliol, pugui ser una 
commemoració que se sumi al ca-
lendari manresà «cada cert temps». 
Però, va recalcar, «ja es veurà».

La canonització de sant Ignasi inspira 
un festa de cultura popular a Manresa

SUSANA PAZ. MANRESA

Representants de les entitats (Esbarts, Geganters, Xàldiga, Trabucaires i Tirallongues) amb els polítics i organitzadors , ahir al Pont Vell ALEX GUERRERO

u LaRefesta se celebrarà el 23 de juliol, entre el Centre Històric, el Pont Vell i el passeig del Riu uHi haurà quatre estrenes, 
entre les quals el primer espectacle conjunt creat per l’Esbart de l’ACB, el Casal Dansaires Manresans i el Cor de Catalunya

Un piromusical precedirà els 
concerts de Roba Estesa i Strombers
u La Refesta s’iniciarà a la Plana 
de l’Om i a la plaça dels Drets amb 
unes trabucades (19 h). Des 
d’aquestes dues places, sortiran 
dues cercaviles (19.15 h) amb l’Àli-
ga, els Gegants, la Víbria, el Drac, 
la Mulassa, els tabalers i els taba-
lons, que es trobaran a la plaça 
Major, on tot seguit tindrà lloc 
l’espectacle Transformacions 
(19.30 h), amb l’Esbart Manresà 
de l’Agrupació Cultural del Bages, 
el Casal Cultural Dansaires Manre-
sans i el Grup de Dansa Cor de Ca-
talunya. A continuació, la cercavi-
la pujarà fins al Parc de la Seu, on 
es faran les Ballades de Sant Igna-
si (20.15 h), amb l’estrena del ball 
i la música de la Mulassa; també 
al Parc de la Seu (20.45 h) hi hau-
rà una exhibició de castells. Tot 
seguit, la cercavila marxarà cap a 

la plaça de Sant Ignasi (21.30 h), 
on una demostració de foc de dia-
bles i diablons guiarà la comitiva 
fins a la capella de Sant Marc, a 
tocar del Pont Vell, on tindrà lloc 
l’espectacle El circ de l’home del 
sac, de La Crica (21.50 h), entre els 
arcs del Pont Vell i un escenari 
ubicat a la llosa del riu Cardener. 

A continuació, Camí de llum i 
de foc (22.10 h), una creació au-
diovisual pensada per a l’indret 
(llum, mapatge i làsers), a càrrec 
de Gerard 3D i Discmusic, i amb 
música creada expressament per 
Carles Cases. L’espectacle es clou-
rà amb un piromusicall (Pirotèc-
nia Peñarroja). La Refesta s’aca-
barà amb un concert de Roba Es-
tesa i Strombers en un escenari 
que també s’estrena per a l’oca-
sió: el Passeig del Riu. 

La Mulassa estrenarà ball, 
LaCrica, nou muntatge, i 
Gerard 3D i Discmusic, 
amb música de Cases, 
una creació audiovisual 
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Ara fa 400 anys van tenir lloc a 
Manresa les festes de canonització 
de Sant Ignasi, una celebració que 
es va dur a terme a l’actual Centre 
Històric de la capital del Bages i que, 
ja en aquella època, deixaven pale-
sa la importància d’aquest sant per 
a la projecció de la ciutat. 

Aquesta festa, celebrada l’any 
1622 i que es va produir 100 anys 
després de l’estada de Sant Ignasi de 
Loiola a Manresa, es repetirà qua-
tre segles després sota el nom de la 
Refesta del Camí Ignasià. Es tracta 
d’una celebració que tindrà lloc el 
proper dissabte 23 de juliol al Cen-
tre Històric i a la zona del voltant del 
Pont Vell i que canviarà el barro-
quisme de l’època per la cultura po-
pular, concentrant en tan sols una 
tarda trabucades, cercaviles, espec-
tacles, castells, música i efectes di-
gitals. 

L’objectiu principal d’aquest es-
deveniment és, segons afirma 
l’Ajuntament, «projectar el Camí Ig-
nasià com a aposta de turisme sos-
tenible pel territori català i esdeve-
nir una festivitat d’àmbit nacional 
construïda des d’una visió popular, 
contemporània i arrelada al patri-
moni ignasià de Manresa com a fi-
nal del camí». Tot plegat, un espec-
tacle que es posiciona com l’esde-
veniment central del programa del 
projecte Manresa 2022 i que comp-
ta amb la participació de més de 200 
persones vinculades a entitats cul-
turals de la ciutat.  

Les agrupacions, que segons els 
propis organitzadors «han partici-
pat al 100% des del primer mo-
ment», són el Casal Cultural de 
Dansaires Manresans –amb els Tra-
bucaires-; la Colla Castellera Tira-
llongues; els Geganters de Manre-
sa; el Grup de Dansa Cor de Catalu-
nya; La Crica i Xàldiga i l’Esbart 
Manresà de l’Agrupació Cultural del 
Bages, tot i que hi també col·labora 
el Forn de Cabrianes. 

Durant l’acte de presentació ofi-
cial de la Refesta que es va celebrar 
ara fa uns dies, Marc Aloy, alcalde 
de Manresa, va comentar que, de la 
mateixa manera que a les celebra-
cions originals de fa quatre segles —
i en les quals no es va reparar en 
despeses— enguany l’objectiu és 
que siguin unes festes tan partici-
pades «com ho van ser fa 400 anys». 
A més, i degut a la coincidència amb 
les festes de Sant Ignasi, aquesta 

nova celebració podria formar part 
del programa de festes cada cert 
temps. Per a Aloy la Manresa 1522 
no es limita només a un any de ce-
lebracions, sinó que és «el principi 
de tot: més promoció de la ciutat, 
més patrimoni i més Camí Ignasià». 

Un acte destacat a Manresa 2022 

La Refesta és una de les celebraci-
ons principals del projecte Manre-
sa 2022, una aposta estratègica de la 
ciutat que, per a commemorar els 
500 aniversari de l’estada de Sant Ig-
nasi de Loiola a la ciutat, ha desen-
volupat un programa d’actes trans-
versals que suma més de 100 activi-
tats. En total, estan programades 
més de 40 accions distribuïdes en 
set eixos temàtics: Espiritualitat i 
Pensament; De Manresa al Món; 
Educació; Cultura i Art; Música i 
Festa; Joventut i Esport.   

Del total d’actes que es duran a 
terme durant la celebració de Man-
resa 2022 en destaquen, especial-
ment, el fòrum internacional de de-
bat interreligiós —que abordarà el 
canvi climàtic des d’una perspecti-
va jove— i les accions que reforcen 
la connexió entre el País Basc i Ca-
talunya, inici i final del Camí Igna-
sià.  

També formen part de l’any de 
celebracions diverses actuacions 
culturals i musicals, que més enllà 
de les incloses en el programa de la 
Refesta faran que els manresans 
gaudeixin de la música de Love of 
Lesbian; Noa; l’Orfeón Donostiar-
ra; l’Orquestra Simfònica del Gran 
Teatre del Liceu; Sílvia Pérez Cruz; 
Carles Cases; Manel Camp o Jordi 
Savall, entre d’altres.

Manresa recupera l’esperit de les 
festes de canonització de Sant Ignasi

SERGIO DOMÍNGUEZ. MANRESA

Sota el nom de La Refesta, la capital del Bages rememora, amb una jornada d’activititats musicals i culturals itine-
rants, les celebracions que es van dur a terme el 1622, 100 anys després de l’estada de Sant Ignasi de Loiola a la ciutat

Tot plegat forma part del 
programa d’actes del 
projecte Manresa 2022, 
que aplegarà més de 100 
activitats i 40 accions

Més de 200 persones 
vinculades a entitats 
culturals de la ciutat han 
donat suport activament 
a la Refesta

Les Espurnes de Sant Ignasi seran la mostra itinerant de foc de la Refesta MANRESA 2022
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La Refesta concentrarà, durant la tar-
da, nit i vespre d’aquest proper dis-
sabte, tot un seguit d’actes de forma 
ininterrompuda. Des de les set de la 
tarda i fins ben entrada la matinada 
els manresans i les manresanes po-
dran gaudir d’una festa itinerant i que 
combinarà actuacions culturals i mu-
sicals. El Centre Històric i la zona pro-
pera al Pont Vell s’omplirà de músi-
ca, cultura popular i tradicional i 
llum, finalitzant amb un doble con-
cert al Passeig del Riu. 

 
QUATRE ESTRENES 
Les actuacions musicals són un dels 
plats forts de la Refesta, però no seran 
les principals novetats de la jornada, 
ja que els organitzadors han progra-
mat fins a quatre estrenes que es du-
ran a terme de forma ininterrompu-
da. La Plana de l’Om i la Plaça dels 
Drets seran testimonis, a les set del 
vespre, de la Trabucada de Sant Igna-
si mitjançant la qual s’inaugurarà ofi-
cialment la Refesta. Tot seguit serà el 
torn de la Cercavila del Pelegrí, que a 
un quart de vuit iniciarà un recorre-

gut que passarà per la Plana de l’Om; 
el  carrer Sant Miquel; la Plaça Major; 
la Plaça dels Drets; el carrer Sobrer-
roca; el Parc de la Seu i la  Plaça de 
Sant Ignasi. 

A dos quarts de vuit la Plaça Major 
tindrà l’honor de viure la primera de 
les quatre estrenes de la Refesta: l’es-
pectacle Transformacions. Es tracta  
d’una peça inèdita de dansa tradici-
onal de 18 minuts de durada creada 
per primera vegada, expressament i 
conjunta, per tots els esbarts de la ciu-
tat (l’Esbart Manresà, el Grup de dan-
sa Cor de Catalunya i el Casal Cultu-
ral de Dansaires Manresans).   

Ja a un quart de nou del vespre el 
Parc de la Seu viurà les Ballades de 
Sant Ignasi amb protagonisme espe-
cial per a la segona estrena: el ball de 
la Mulassa. Es tracta d’un element del 
bestiari de foc que, com va quedar do-
cumentat en les Festes de Canonitza-
ció de 1622, correspon a una figura 
referenciada. 30 minuts després, el 
mateix Parc de la Seu acollirà la cele-
bració dels Castells de Sant Ignasi, 
que precediran les Espurnes de Sant 
Ignasi, una mostra itinerant de foc. 

Quan faltin tan sols deu minuts 
per a les deu de la nit el Pont Vell serà 
l’encarregat d’acollir la tercera estre-
na de la Refesta: l’espectacle El circ de 
l’home del sac. Es tracta d’una actu-
ació d’equilibris, malabars, teles, tra-
pezi i música creada en exclusiva per 
La Crica i que donarà pas a la darre-
ra estrena, el Camí de Llum i Foc. 

Aquest últim espectacle està con-
cebut com una creació audiovisual de 
10 minuts de durada desenvolupada 
expressament per al Pont Vell i el seu 
entorn. Formada per llum, mapping 
i làsers, anirà a càrrec de Gerard 3D. 
Pel que fa a la música que acompa-
nyarà l’espectacle visual, està desen-
volupada per Disc-Music i escrita pel 
compositor sallentí Carles Cases. 

Originalment estava previst que 
aquesta darrera actuació es tanqués 
amb un piromusical, però degut a 
l’actual situació d’elevat risc d’incen-
di forestal (Manresa és un dels muni-
cipis que es troben al nivell 3 del Pla 
Alfa del Procicat) i a la proximitat a la 
massa forestal, aquesta part s’ha ajor-
nat per a una nova data dins del pro-
grama commemoratiu de Manresa 

2022.  
Un cop hagin finalitzat tots els ac-

tes esmentats tindrà lloc, a dos quarts 
d’onze de la nit al Passeig del Riu, un 
doble concert festiu que protagonit-
zaran els grups Roba Estesa i Strom-
bers.  

 
UNA FESTA RECURRENT 
Els organitzadors de la Refesta espe-
ren que la gent es vagi incorporant 
progressivament als diferents actes a 
mesura que avanci la itinerància i 
que el final de festa «congregui a unes 
2.500 persones». 

D’altra banda Ivan Padilla, coor-
dinador de Manresa 2022, assegura 
que «la voluntat és que aquesta festa 
sigui recurrent en el calendari festiu 
de la ciutat, amb alguna periodicitat 
lligada a celebracions relacionades 
amb el Camí Ignasià». Alhora, Padi-
lla comenta que tenen la intenció de 
«valorar la resposta i el reeiximent de 
la proposta enguany». 

Així doncs, ja és tot a punt per a la 
celebració de la primera edició de la 
Refesta, en la qual totes les activitats 
seran gratuïtes i amb accés lliure.

Una festa itinerant amb cultura 
popular, llum i un doble concert

SERGIO DOMÍNGUEZ. MANRESA

La Refesta, que començarà dissabte a les set de la tarda i durarà fins ben entrada la matinada, 
estrenarà quatre espectacles i vibrarà amb la música dels grups Roba Estesa i Strombers

MANRESA 2022

Al Pont Vell es projectarà 
una creació audiovisual amb  

llum, mapping i làsers

21/07/2022

17/07/2022

06/07/2022 06/07/2022

22/07/2022
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MÉS DE TRES HORES D’ACTIVITATS 
ITINERANTS PER TOTA LA CIUTAT
u El programa de la Refesta està concebut per a concentrar en po-
ques hores un total de nou espectacles. L’activitat s’iniciarà a les 
set de la tarda simultàniament a la Plana de l’Om i a la Plaça dels 
Drets, i des d’allà es dirigirà cap a la Plaça Major. Les properes pa-
rades seran el Parc de la Seu, la Plaça de Sant Ignasi i el Pont Vell, 
per finalitzar al Passeig del Riu. 
u Com que el programa concentra tantes activitats en una tarda, 
és d’esperar que es produeixin algunes afectacions al trànsit. De-
gut a la instal·lació de l’escenari i dels equipaments corresponents 
al concert, des de les cinc de la matinada de dissabte fins a les 12 
del migdia de diumenge es tallarà el trànsit de vehicles al Passeig 
del Riu, entre la Baixada de la Reforma i la rotonda de Sant Marc. 
D’altra banda, durant la celebració de la festa també es veuran 
afectades la carretera C-1411z, la Via de Sant Ignasi, el Camí de la 
Cova, la Plaça de la Reforma i la carretera C-1411b. 

DOBLE CONCERT DE FINAL DE FESTA
u Un cop hagi finalitzat l’espectacle audiovisual del Pont Vell co-
mençarà, al Passeig del Riu i sota la Seu de Manresa, un doble con-
cert a càrrec dels grups Roba Estesa i Strombers. En aquest foto-
muntatge es pot veure la ubicació tant de l’escenari com del servei 
de barra i restauració. Es preveu que en aquest final de festa s’hi 
apleguin un total de 2.500 persones. 

MANRESA 2022

Ctra. de Vic, 157 - Manresa
RESERVES: 93 873 51 16 - 609 92 18 25

Cuina especialitzada en peix i marisc,

a més de disposar d’una àmplia

selecció dels millors vins i caves

Cuina especialitzada en peix i marisc,

a més de disposar d’una àmplia

selecció dels millors vins i caves

21/07/2022

22/07/2022

23/07/2022

24/07/2022

24/07/2022
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n Un menú de degustació de sis 
plats i dues postres que incorpora-
ven algunes varietats del tomàquet 
del Bages de formes molt originals 
va ser  la proposta de la 6a edició 
del sopar de les Festes del Tomà-
quet.  Els organitzadors del so-
par van ser: l’Espai gastronòmic 
Jordi Llobet, l’Alberg de Castella-
dral, Laida, el Mas de la Sala, el Cau 
de l’Ateneu, Bacasis, la Barca i la 
fundació Alícia 

Cada plat del menú era de ca-
dascun dels organitzadors.  Abans 
de l’inici del sopar, i en nom de tota 
l’organització, el cuiner del Mas de 
la Sala, Ignasi Sala, va subratllar 
que la Festa del Tomàquet era en 
homenatge a la pagesia i els pro-
ductors de proximitat.  

L’aforament va completar-se 
fins  arribar als 150 comensals. Els 
assistents van gaudir d’un ambient 
festiu i familiar al parc de la Seu, on 
un clima agradable va acabar d’ar-
rodonir la vetllada pels enamorats 
del tomàquet. Els cambrers que di-
jous van servir el menú degustació 
eren voluntaris de les xarxes de su-
port mutu dels barris de Valldaura 
i Barri Antic i de la fundació EMI.  

Cadascun dels plats del menú 
incorporava una varietat diferent 
de tomàquet  del Bages combinat 
amb algun altre producte de proxi-
mitat. El més sorprenent va ser pre-
sentat pel restaurant Laida, un bri-
oix de cap de llom de Porc de Palou 
confitat amb tomàquet de cirerol a 
l’allet i romesco de tomàquet. Una 
combinació de sabors i textures tan 
melosa que es desfeia a la boca. 

Un altre dels plats que no va dei-
xar indiferent als comensals va ser 
el tomàquet de Montserrat farcit 
d’hummus de mongeta del ganxet, 

que presentava l’Alberg de Caste-
lladral, amb uns productes i una 
elaboració de primera qualitat. 

 També va destacar molt positi-
vament el tàrtar de tonyina amb to-

màquet pebroter i carabassó de les 
Arnaules, una  aposta més clàssica 
que presentava el restaurant Laida 
i que va tenir molt bona rebuda en-
tre els assistents.  

Pel que fa a les postres, el pastís 
de formatge amb melmelada de to-
màquet, menta i farigola va eclip-
sar totalment el flam de cigrons 
amb confitura de tomàquet.

Un monument al tomàquet del Bages 
HELENA CARBONELL AURÍN. MANRESA

Comensals abans de començar a sopar JORDI BIEL

Tomàquet de Montserrat farcit d’hummus de mongeta del ganxet JORDI BIEL

Últim dia d’actes 
de la Festa del 
Tomàquet 

u Avui és el darrer dia de la 
Festa del Tomàquet i se cele-
bra l’esdeveniment princi-
pal: El mercat del tomàquet. 
Es farà de les 9 del mat fins a 
les 2 del migdia al passeig de 
Pere III, davant del Casino. A 
la mateixa ubicació, es duran 
a terme activitats paral·leles 
al mercat. A les 10 hi haurà 
un esmorzar de forquilla, 
amb cost de 2 euros. Des de 
2/4 d’11 fins a les 11 hi haurà 
un taller d’extracció de lla-
vors organitzat per l’Associa-
ció l’Era Espai de Recursos 
Agroecològics. Seguidament, 
començarà un repte culinari 
amb tomàquets pel grup cui-
netes confinades, que des de 
la pandèmia  fan receptes de 
cuina i els comparteixen per 
Instagram.  De 2/4 de 12 fins 
a les 12 es farà un tast de for-
matges de Gavarresa i de la 1 
del migdia fins a 2/4 de 2 hi 
haurà un tast de vins amb 
Setè Cel, amb un cost de set 
euros.  A més a més, a 2/4 
d’11 del matí sortirà de l’Ofi-
cina de Turisme un itinerari 
pels llocs més emblemàtics 
de Manresa, el final del re-
corregut serà al mercat del 
tomàquet.

u El parc de la Seu va acollir la sisena edició del sopar que té com a pal de paller el producte emblemàtic de l’horta bagenca

n La Refesta commemora les Festes 
de Canonització de Sant Ignasi que 
van fer-se el 1622. Els actes comen-
çaran a les 7 de la tarda a la Plana de 
l’Om i la plaça dels Drets amb la tra-
bucada de Sant Ignasi. Quinze mi-
nuts després, arrencarà la cercavila 
del Pelegrí, que farà de fil conductor 

de la festa, amb Àliga, Gegants, Ví-
bria, Drac, Mulassa, tabalers i taba-
lons, el recorregut passarà per la pla-
na de l’Om, el carrer Sant Miquel, la 
plaça Major i la dels Drets, el carrer 
Sobrerroca.  A 2/4 de 8 hi haurà una 
parada a la plaça Major, on es farà 
l’espectacle de dansa tradicional 
«transformacions», l’estrena d’un 
espectacle de dansa creat expressa-
ment per tots els esbarts de la ciutat.  

A les 8  es continuarà amb la cer-
cavila del Pelegrí, que arribarà fins al 
parc de la Seu, on, a 2/4 de 9, es fa-
ran les ballades de Sant Ignasi amb 
Àliga, Gegants, Víbria, Drac i Mulas-

sa, que estrenarà el seu propi ball. Al 
mateix parc de la Seu, 3/4 de 9 es farà 
una demostració castellera. A 1/4 de 
10 de la nit es farà el recorregut de 
l’últim tram de la cercavila que arri-
barà fins a la plaça de Sant Ignasi.  

Allà mateix,  a 2/4 de 10 comen-
çarà de demostració de foc itinerant 
de diables i diablons «espurnes de 
Sant Ignasi» que acabarà a la cape-
lla de Sant Marc, a tocar del Pont Vell. 
Entre els arcs d’aquest pont i un es-
cenari ubicat en una llosa del riu 
Cardener, es farà el «Circ de l’Home 
del Sac», un espectacle d’equilibris, 
malabars, teles, trapezi i música. A 

continuació, es podrà veure «Camí 
de llum i de foc», una espectacular 
creació audiovisual pensada exclu-
sivament per al Pont Vell i el seu en-
torn, formada per llum, mapatge i là-

sers, amb una música creada expres-
sament per a l’ocasió. Finalment, la 
Refesta culminarà amb el concert de 
Roba Estesa i Strombers al passeig 
del Riu. 

Esclat de tradició a Manresa 
amb la Refesta del Camí Ignasià

REDACCIÓ. MANRESA 

u Una cercavila articula avui 
cultura popular, dansa i circ 
amb una espectacular creació 
audiovisual al Pont Vell  

La Mulassa durant el correfoc ARXIU /OSCAR BAYONA
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LA COALICIÓ MÉS DESUNIDA uu 22

ERC fa entrar la cúpula de la formació 
en el conflicte amb Junts i Borràs

EP

ARAGONÈS DIU QUE LA CORRUPCIÓ NO TÉ LLOC A CATALUNYA

SOLIDARITAT DESPRÉS DEL FOC uu 5

Afectats de l’incendi reben l’ajuda de 
veïns per netejar les cases cremades
UNA TRENTENA DE VOLUNTARIS PARTICIPEN A LA JORNADA

ALEX GUERRERO

El tren de 
Puigcerdà serà 
un bus tot 
l’agost per obres 
a la línia de 
Renfe a Ripoll
u LA COMPANYIA HA EXPLICAT 
QUE LA INCIDÈNCIA HA DE 
QUEDAR SUBSANADA DESPRÉS 
DEL PERÍODE ESTIVAL I QUE ES 
RECUPERARÀ EL SERVEI QUE HI 
HAVIA ACTUALMENT u8

Avià fa viure a 
les entitats una  
particular  
experiència 
fotogràfica 

u UN CENTENAR DE PERSONES 
ES VAN REUNIR AL VOLTANT DE 
LES GRANS IMATGES D’ENTITATS 
MIRADES AMB L’ÒPTICA DE  
LUCIA HERRERO u6

La verola del 
mico ja és una 
causa de 
preocupació 
mundial
u L’OMS DETECTA NOUS CASOS 
ARREU DEL MÓN, DECRETA 
ALERTA MÀXIMA I MANTÉ QUE A 
EUROPA HI HA UN ALT RISC DE 
CONTAGIu23

L’obra de Lucia Herrero, exposada

ALEIX CAMPRUBÍ

El Govern qüestiona que 
s’hagin de refer les cases 
cremades al foc del Pont
uEl director general de Boscos posa sobre la taula el perill de tenir urbanitzacions 
en zona boscosa i adverteix que el foc d’avui supera les franges perimetrals u5

El màping sobre el Pont Vell de 
Manresa i la il·luminació que es 
va poder veure ahir a la nit

OSCAR BAYONA

u LA CELEBRACIÓ PORTA A MANRESA L’ORFEÓ DONOSTIARRA, LA CULTURA POPULAR  I UN MÀPING ESPECTACULAR u2, 3 i 32

Sant Ignasi, motiu de festa contínua

Ple al concert 
final dels Tallers 
Musicals 
d’Avinyó  
i la Plana
u MAGALÍ SARE, MERITXELL 
NEDDERMAN I CELESTE ALÍAS, 
ENTRE ALTRES MÚSICS, FAN 
VIURE UNA NIT ÚNICA A 
ALUMNES I PÚBLIC u33

Un moment de l’actuació de Magalí Sare, amb alumnes del taller d’Avinyó JORDI BIEL
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TEMA DEL DIA

Manresa viu una Refesta 
del Camí Ignasià amb 
gentada però sense foc
u Els actes organitzats ahir durant la tarda, nit i matinada van servir per recordar  
la festa que es va viure per celebrar la canonització de sant Ignasi fa 400 anys

Arribada de la cercavila al passeig del Riu, al costat de la rotonda de Sant Marc

n Amb gentada, però sense mostra 
itinerant de foc ni pirotècnica final 
des del Pont Vell per evitar ensurts. 
Manresa va celebrar, ahir, la Refes-
ta del Camí Ignasià, una celebració 
inclosa en els actes de Manresa 
2022 per rememorar la festa que es 
va viure fa 400 anys amb motiu de 
la canonització de sant Ignasi. Sal-
vant les distàncies, perquè aquella 
es va organitzar sense preocupar-se 
pel pressupost. Eren altres temps.  

A l’hora de tancar l’edició, s’havi-
en fet els darrers actes, amb el Pont 
Vell com a escenari d’una actuació 
de circ de La Crica que va incloure 
malabars amb llums incorporats a 
les bitlles de colors, cintes despen-
jades del pont i trapezistes, que van 
actuar al ritme d’un bateria i teclat. 
En acabat, va arribar la cirereta del 
pastís, un espectacle impactant de 
música, llums, làsers i màping que 

va jugar a transformar i a construir i 
desconstruir el pont medieval que 
va sorprendre i agradar al públic as-
sistent, que va augmentar a mesura 
que van passar les hores. Tot seguit, 
hi havia concert amb Roba Estesa i 
Strombers al passeig del Riu, que es 
va estrenar com a espai de concert.  

Més de 200 participants 
Més de 200 persones vinculades a 
les entitats de cultura popular de 
Manresa -l’Agrupació Cultural del 
Bages, el Casal Cultural de Dansai-
res Manresans, la Colla Castellera 
Tirallongues, els Geganters de 

Manresa, el Grup de Dansa Cor de 
Catalunya, La Crica i Xàldiga- van 
fer possible la festa.  

A les 7 de la tarda, hora d’arren-
cada, l’eixordador estrèpit provocat 
per tres trabucaires, amb els plors 
inclosos d’algun infant, va marcar 
l’inici del programa en una Plana de 
l’Om on encara hi havia poca gent.  

El bon ritme dels tabalers de Xàl-
diga, seguits pel bestiari del corre-
foc, va agafar el relleu als trabucs i 
va arrossegar la gent a la plaça Ma-
jor, on també va arribar una altra 
cercavila amb els tabalons de l’en-
titat, els gegants de Manresa i l’àgui-
la des de la plaça dels Drets. Una ba-
tucada conjunta  va precedir l’estre-
na de l’espectacle de dansa Trans-
formacions, amb coreografia de 
Mònica Clarena, on els  dansaires 
van representar la transformació 
del caos a l’equilibri amb danses 
que van encomanar l’esperit de fes-
ta que va omplir l’acte. L’organitza-
ció va informar per megafonia que 
la mostra itinerant de foc Espurnes 

Gemma Camps 
MANRESA

Els trabucaires van obrir la Refesta del Camí Ignasià OSCAR BAYONA

Detall de l’actuació dels Tirallongues ALEX GUERRERO

Ambient a l’inici del concert de Roba Estesa OSCAR BAYONA

Un moment de l’espectacle de dansa «Transformacions» OSCAR BAYONA

La cirereta del pastís la 
va posar un espectacle 
de música, llums, làsers i 
mapping que va jugar a 
transformar el Pont Vell

Regió7 

ALEX GUERRERO

n Tal com recorda un article ad-
junt al programa de la Refesta 
signat per l’historiador de l’art 
Enric Casas i Bardolet, el 1622 es 
va fer la canonització simultània 
de sant Ignasi, santa Teresa, sant 
Felip Neri i sant Francesc Xavier 
per la seva tasca renovadora a 
l’Església catòlica i, entre els 
llocs on es van fer festes, no hi va 
faltar Manresa, que les va cele-
brar el setembre i que «constitu-
eixen un exemple magnífic de la 
festa barroca», una pràctica car-
regada de simbolismes i un fe-
nomen fonamentalment urbà. 

L’obra del cronista manresà 
de final del XVII Magí de Canye-
lles –que va anomenar les festes 
«célebres, magnífiques y grandi-
osas»– i els llibres del Racional 
conservats a l’Arxiu Històric de 
la Ciutat parlen d’aquella festa. 
S’han perdut les Actes del Con-
sell de Manresa, destruïdes en 
l’incendi del 1714, i el programa 
d’actes editat per a l’ocasió.  

El 1622 Manresa estava reclo-
sa dins el perímetre de les mura-
lles definides el segle XIV i s’ha-
vien construït ravals de pagesos 
fora muralles. Quant a la pobla-
ció, el 1626 hi havia 5.326 habi-
tants. La festa va discórrer per 
l’eix que, partint del Portal de So-
brerroca enllaça la plaça Major i  
la Plana de l’Om a través dels car-
rers de Sobrerroca i de Sant Mi-
quel, amb l’escenari principal al 
puig Cardener. Canyelles expli-
ca que es van organitzar sense 
un pressupost previ, «deixant  lo 
gasto de ellas a Banch Obert és». 
Les despeses, quant al Capítol de 
la Seu i als particulars, van pujar 
a 655 lliures, que equivalen gai-
rebé al sou de 2.200 jornals 
d’obrer. Van començar el dissab-
te dia 17 de setembre i es van 
allargar durant vuit dies.  

El 19% de les despeses es van 
dedicar a la música. Es va enga-
lanar la Seu amb domassos i ta-
pissos per fer un ofici pontificial 
oficiat pel pare abat de Ripoll, es 
va fer la comèdia a la plaça i «cor-
rer sortija», una festa d’origen 
medieval que és una evolució 
del joc de l’anell de la dama pro-
pi de nobles i cavallers. També hi 
va haver «correr toros» a la plaça 
amb joc pirotècnic inclòs, certa-
men poètic i una desfilada de 
gent d’armes. Més del 40% del to-
tal de les despeses es van desti-
nar a graelles, oli, veles i pirotèc-
nia. El carro triomfal, tirat per 
quatre matxos, i la processó van 
ser els dos actes centrals.

Unes festes que 
van ser «célebres, 
magnífiques y 
grandiosas» 
G.C. MANRESA

de Sant Ignasi tampoc no es podria 
fer perquè hi havia vegetació a 
menys de 600 metres. 

Finalitzada la dansa, una nova 
cercavila va portar el públic fins al 
parc de la Seu, on ja hi havia gent 
omplint els bancs i on es va agrair 
l’aire que hi feia. Els assistents van 
aprofitar per fer fotos als gegants, 
l’àguila i al bestiari, que van quedar 
acomodats al costat del temple.  

Hi va haver ballades de la Víbria, 
del Drac, de la Mulassa, que va es-
trenar ball amb el consegüent 
aplaudiment de la gent que el va se-
guir, i de l’Àguila, però els gegants 
no van ballar perquè feia massa 
vent i es va decidir que era perillós. 
Tot seguit, va ser el torn de la colla 
castellera Tirallongues, que, tot i te-
nir poca pinya, va descarregar un 
pilar de quatre caminant, un 3 de 6, 
un 3 de 6 amb agulla, un 4 de 6 i, per 
acabar, un pilar de 4.  

Entre el públic no hi va faltar l’al-
calde, Marc Aloy, acompanyat per 
regidors de l’Ajuntament i, també,  
per l’alcaldessa del Bruc, l’alcalde 
de Cervera i la regidora de Cultura 
de Palau d’Anglesola, que van res-
pondre a la invitació feta pel consis-
tori  a tots els ajuntaments de Cata-
lunya per on passa el Camí Ignasià 
a assistir a la Refesta.  

Després de l’actuació dels caste-
llers, una nova cercavila va condu-
ir la gent fins a Sant Marc, on la ro-
tonda pràcticament es va omplir 
d’espectadors, així com bona part 
de la vorera des del Pont Vell fins a 
la calçada que porta al pàrquing de 
la Seu. La Refesta va comportar el 
tall de trànsit de tot el sector. 

La cercavila encapçalada pels tabalons de Xàldiga portant el públic cap al parc de la Seu OSCAR BAYONA

Trapezistes de La Crica actuant al Pont Vell quan ja s’havia fet fosc OSCAR BAYONA

La proposta  de llums al Pont Vell, on va faltar la pirotècnia final, suspesa per prevenció OSCAR BAYONA
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Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, MEES, FTFM

Definit com un espectacle-musical, Enecus fa un 
viatge a través de la vida d'Ignasi de Loiola, posant 
de manifest la transformació que va viure a la ciutat 
des d’una perspectiva laica. 

El director Enric Llort Alegre va formar un equip 
de professionals de Manresa i la comarca amb la 
intenció de demostrar el talent de la ciutat.

Els personatges van estar acompanyats per la coral 
Escriny, amb una cinquantena de cantaires dirigits 
per Marc Reguant Vila i amb l’assessorament en 
percussió corporal de Santi Serratosa López.

· Jordi Figueras Morell com a Ignasi de Loiola/Enecus
· Celeste Alías Borjas, interpretant la mare del 
protagonista i l'enyor
· Marta Valero Martínez, representant el desig, 
l’avidesa
· Natxo Tarrés Garcia, fent el paper de la consciència
· Salva Racero Alberch, com a l’alter ego del 
protagonista, l’aliè
· Lluís Barrera Martí, interpretant el pare d'Enecus i la 
culpa
- Lluís i Miquel Coll Trulls, compositors i directors 
musicals

17 (20h) i 18 (18h) de setembre de 2022
Sala Gran del Teatre Kursaal

Espectacle musical inspirat en la vida
i la transformació de Sant Ignasi

ENECUS

Cultura i art Vídeos de 
presentació

dels actors
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31/07/2022

08/09/2022

08/09/2022

06/09/2022

16/09/2022

31/05/2022
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CULTURES

Regió7 

Triomf històric de la pel·lícula 
Alcarràs i de la seva directora Car-
la Simón (1986) a la Berlinale. La 
pel·lícula rodada en llengua cata-
lana es va endur ahir l’Os d’Or, el 
guardó més important del festival, 
un reconeixement que mai havia 
obtingut cap film català;  el darrer 
Os d’Or a l’estat es remunta al 1983 
amb La colmena de Mario Camus. 
I és que la Berlinale va tornar a ser 
un talismà per a  la directora cata-
lana, que revalidava així l’èxit amb 
el qual el Festival de Cinema de 
Berlín ja va rebre la seva opera pri-
ma, Estiu 1993. La nova cinta tor-
na a endinsar-se en la pèrdua, en 
aquest cas, d’un model de vida fa-
miliar basat en l’agricultura. El preu 
de la fruita, l’especulació i les ener-
gies renovables fan de motor d’un 
film rodat en català amb actors no 
professionals.  

Aclaparada pel guardó, Carla Si-
món va pujar a l’escenari de la Ber-
linale  Palast i va dedicar el premi a 
la seva família, que durant anys ha 
fet créixer préssecs a Alcarràs i sen-
se els quals «no hauria pogut expli-
car la història». «També dedico el 
premi a les petites famílies d’agri-
cultors que cultiven la terra cada 
dia perquè la seva manera de fer 
respectuosa amb la terra és, avui 
dia, una forma de resistència», va 
reblar.  A Alcarràs, l’eufòria es va 
desfermar quan es va anunciar el 
guardó. Els actors del film i veïns 
van seguir en directe la gala de lliu-
rament dels premis des del casal 
cultural Lo Casino, engalanat per a 

l’ocasió amb catifa vermella.  
Alcarràs narra la història de l’úl-

tima collita de fruita d’una família 
en una finca d’Alcarràs (Segrià) 
abans que els propietaris hi ins-
tal·lin plaques solars. Com en el seu 
primer llargmetratge, la història 
parteix d’una experiència perso-
nal, la mort del seu avi.  El jurat de 
la Berlinale, presidit per M. Night 
Shyamalan, va valorar d’Alcarràs 
l’«extraordinària capacitat» inter-
pretativa dels actors no professio-
nals  que l’equip de la pel·lícula va 

anar a buscar  a desenes de festes 
majors del Segrià i el Pla d’Urgell 
per trobar  perfils adequats. El ju-
rat també va subratllar l’habilitat de 
Simón per  «combinar tendresa i 
comèdia» a l’entorn d’aquesta fa-
mília que afronta la darrera collita. 
En la roda de premsa posterior, Si-
món va subratllar el valor d’una 
història local i alhora «universal». 
«Tots tenim família i per tant es pot 
empatitzar» amb un film que va te-
nir una difícil gestació per la pan-
dèmia. El premi «obre una porta» 

a la seva pròxima pel·lícula. 
Les felicitacions a Simón van 

omplir les xarxes ahir al vespre. El 
president Pere Aragonès  celebra-
va l’Os d’Or «històric» aconseguit 
per la directora catalana: «Gràcies 
per mostrar, amb la teva mirada ín-
tima i profunda, la cultura i la llen-
gua catalana al món», una felicita-
ció a la qual s’afegien, entre d’altres, 
la consellera de Cultura de la Ge-
neralitat, Natàlia Garriga, i el pre-
sident del Govern espanyol, Pedro 
Sánchez.

La cineasta Carla Simón fa història amb el 
primer Os d’Or català al Festival de Berlín
u «Alcarràs», que es podrà veure als cinemes el 29 d’abril, guanya el premi més important de la Berlinale amb un retrat de la 
família i la pagesia que interpreten actors no professionals uLa directora ja va ser guardonada en el seu debut, «Estiu 1993»

AGÈNCIES. BERLÍN

La cineasta catalana amb l’Os d’Or aconseguit ahir a la Berlinale EFE/ANDREAS RENTZ

Clara Simón subratllava 
ahir el valor d’una 
història local i alhora 
«universal» rodada en 
català

OSCAR BAYONA

L’Espai Manresa 1522 va acollir ahir amb entrades exhaurides un tast de la 
producció manresana Enecus, un espectacle musical inspirat en la trans-
formació d’Ignasi de Loiola que dirigeix Enric Llort i que té la participació 
d’artistes manresans com l’actor Jordi Figueras (a la foto)

«Enecus» es mostra a l’Espai Manresa 152
EDUARD VEGA

L’Espai Òmnium de Manresa es va omplir ahir en la presentació de la segona novel·la de l’escriptor manresà Jordi 
Estrada, Lilinne i les bombolles de sabó (Edicions de 1984), una obra que barreja realitat i ficció i que fa protagonistes 
Gustave Flaubert i la seva neboda, Caroline, l’estiu del 1872 a Banyeres de Luixó, una petita ciutat balneària on compar-
tiran converses i decisions. Estrada va estar acompanyat dels també escriptors Llorenç Capdevila i Joan Jordi Miralles.

Jordi Estrada omple l’Espai Òmnium amb «Lilinne i les bombolles de sabó»

Un festival que ha 
apostat pel talent 
nou i el consagrat

u Os de Plata Gran Premi 

del Jurat: The Novelist’s 

Film, de Hong Sangsoo. 

u Os de Plata Premi del Ju-

rat: Natalia López-Gallardo, 

per Manto de Gemas. 

u Os de Plata a la Millor Di-

recció: Claire Denis, per 

Avec amour et acharnement  

u Os de Plata a la millor in-

terpretació: Meltem Kap-

tan, per Rabiye Kurnaz vs. 

George W. Bush, d’Andreas 

Dresen 

u Os de Plata a la millor in-

terpretació de repartiment: 

Laura Basuki, per Nana.
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Manresa és cone-
guda per ser 
una ciutat que 
tradicional-

ment ha exportat molt ta-
lent als escenaris. En el 
marc del projecte Manresa 
2022 —que commemora 
l’arribada fa 500 anys d’Ig-
nasi de Loiola a la capital 
del Bages— i amb la impli-
cació del Teatre Kursaal, 
Enric Llort ha reunit diver-
sos artistes de la ciutat per 
reivindicar tot el talent que 
emana,  i ha donat forma a 
l’espectacle musical Ene-
cus. S’estrenarà el 17 i 18 de 
setembre a la Sala Gran del 
Teatre Kursaal, amb les en-
trades ja disponibles a les 
webs de www.manre-
sa2022.cat i www.kursa-
al.cat. 

Enecus és una producció 
teatral de ciutat, cent per 
cent de quilòmetre zero, 
que parla de la transforma-
ció personal, de forma con-
temporània i des d’una vi-
sió laica, de la persona d’Ig-
nasi de Loiola. Per tal que 
l’essència que va viure i va 
captivar Ignasi fa cinc se-
gles es transmeti sobre l’es-
cenari, Llort compta amb 
figures de renom de l’àmbit 
de la música i l’actuació.  
L’actor Jordi Figueras inter-
preta el personatge central, 
Enecus. L’acompanyen Ce-
leste Alías, Marta Valero, 
Xavier Mestres, Salva Race-
ro i Natxo Tarrés. La com-
posició musical anirà a càr-
rec de Xavier Mestres, que 
ha creat 12 peces per trans-
metre les diferents fases del 
procés de transformació 
que va viure el pelegrí. 

Concebut des d’una òpti-
ca actual i des d’una estèti-
ca contemporània, l’espec-

tacle s’aparta de convenci-
onalismes escenogràfics i  
s’endinsa en la capacitat de 
transformació de les perso-
nes en un món canviant i lí-
quid que demana redesco-
brir-nos. Enecus és un 
home que ha hagut de llui-
tar contra el vertigen de 
l’oblit personal, el fred de la 
soledat, també espiritual, i 
la foscor del forat on es tro-
ba. Lluny de la vida, fora del 
camí, apartat de tothom. 
També d’ell mateix. Lluites 
internes i externes per de-
fugir els paranys morals 
que l’encotillen, i la por de 
retrobar-se conscient dins 
del món, el duen a desco-
brir-se, a compartir aquest 
nou jo des de la senzillesa, 
la complicitat, l’autenticitat 
i l’agraïment.  

En escena, el mantra i la 
cacofonia faran d’acompa-
nyaments musicals a través 
de les Presències: veus que 
simbolitzen moments es-
sencials de la vivència i que 
acompanyen amb cançons 
un Enecus que inicia nu (li-
teralment) la seva transfor-
mació. Un procés de pors, 
alegries, dubtes i certeses 
compartit amb el públic i 
en què de ben segur més 
d’una persona es podrà 
sentir representada.

PÀGINA ESPECIAL

«ENECUS», 
UNA PRODUCCIÓ DE CIUTAT 
ÚNICA I IRREPETIBLE

‘Frame’ del ‘teaser’ promocional

MANRESA 2022

Jordi Figueres durant l’acte de presentació de l’espectacle

uEn el procés de participació 
dut a terme en els anys previs al 
2022, la ciutadania va demanar 
una producció que impliqués ar-
tistes de la ciutat. Enecus n’és el 
resultat. 

 
uEnecus és l’oportunitat de veu-
re una generació sencera d’artis-
tes de quilòmetre zero amb pro-
jecció nacional implicats en un 
mateix espectacle. 

 
uEnecus és una oportunitat per 
entendre des d’una visió laica 
què podem aprendre els ciuta-
dans de carrer de la transforma-
ció personal d’Ignasi.

LL’’oobbrraa  ss’’eessttrreennaarràà  eell  
1177  ii  1188  ddee  sseetteemmbbrree  
aall  KKuurrssaaaall,,  aammbb  lleess  
eennttrraaddeess  jjaa  ddiissppoonniibblleess

««EEnneeccuuss»»  ééss  uunn  
pprroodduucccciióó  tteeaattrraall  qquuee  
ppaarrllaa  ddee  llaa  ttrraannssffoorrmmaacciióó  
ddee  ssaanntt  IIggnnaassii  ddee  LLooiioollaa

3 RAONS PER A VEURE ENECUS
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Ja ens hem polit la meitat de l’any 
transformador, ho hem fet amb un 
desplegament de conferències d’alt ni-
vell i espectacles de lloguer de gran 
format que no han estat malament; 

però ara que ja sabem que no «habemus» 
Papa, que la inauguració del Museu del Bar-
roc no serà l’esdeveniment de l’any i que 
ben poca cosa s’ha transformat, la gran pre-
gunta continua sent: Què hem aportat de 
creació pròpia a un any que ens han venut 
com la gran finestra al món de les capacitats 
transformadores manresanes? 

Fa un parell de mesos vam gaudir d’un 
tast d’optimisme amb l’Orfeó Manresà, que 
ens va servir «Ignasi, el viatge», un especta-
cle cuinat a casa, engrescador, ben cantat i 
ben posat a escena al teatre Conservatori; 
era una proposta que podia anar amb el cap 
ben alt a l’escenari del Kursaal, tot i no ser 
inclosa en el gran cartell del 2022, ni per su-
posat gaudir del suport econòmic instituci-
onal reservat als esdeveniments estrella. 

La setmana passada vaig tenir el privilegi 
de ser convidat a un altre tast de producció 

local que el 17 de setembre, aquesta vegada 
sí, s’estrenarà al teatre Kursaal. «Enecus» és 
un musical inspirat en la vida i la transfor-
mació de sant Ignasi; amb un text desafia-
dor i una acurada direcció d’Enric Llort, les 
extraordinàries veus de Celeste Alías, Marta 
Valero, Natxo Tarrés, Salva Racero i José Ma-
nuel Garzón, la provocadora interpretació 
d’en Jordi Figueras –que acaba de coronar-
se al Grec amb unes crítiques brutals pel 
seu treball a «Fàtima» del Teatre Lliure-, la 
colpidora música dels germans Lluís i Mi-
quel Coll i la miraculosa, pels resultats ob-
tinguts amb els recursos econòmics dispo-

sats, producció d’en Pep Garcia. Cert que 
amb la trajectòria i capacitats d’aquest 
equip sabíem que aplaudiríem el que 
veuríem, però no que ens emocionari-
en i que sortiríem del Tori amb la sen-

sació d’haver estat espectadors 
d’excepció d’una autèntica ex-
hibició de muscle cultural. 

«Enecus» té tota la pinta de 
poder ser el plat fort de la 
carta d’aquest 2022, encara 

que a l’hora de fer el menú se l’hagi tractat 
com a guarnició. Els responsables de distri-
buir les disponibilitats pressupostàries de la 
gran bacanal d’espectacles per a la comme-
moració ignasiana potser s’haurien de re-
plantejar a qui atorguen confiances. El cert 
és que som davant d’una producció amb ta-
lent, qualitat, missatge transformador i ca-
paç de provocar reflexions internes a l’es-
pectador; però la provocació de més bon 
rotllo és que totes aquestes qualitats escèni-
ques s’apleguen en una proposta feta a la 
nostra ciutat i amb la nostra gent; aquest, 
encara que moltes i molts no s’ho creguin i 
no hi hagin apostat, sí que és el miracle ig-
nasià més transformador i difícil de creure. 
Després del 17 i 18 de setembre, n’estic se-
gur, en sentirem a parlar.

«Enecus» o 
el ressorgir 
del 2022

Joan  
Barbé 

GUIONISTA I AUTOR 

    uTWITTER: @Joan_Barbe

SALS DE 
PLATA

per Oscar Bayona
FOTÒGRAF  u 

oscarbayona@regio7.cat

u EFÍMER  
Un breu ruixat ens regala la 

imatge d’una gota d’aigua 

que, sobre una fulla, es resis-

teix a caure a terra. 

«’Enecus’ té tota la pinta de poder ser 
el plat fort de la carta d’aquest 2022, 
encara que a l’hora de fer el menú se 
l’hagi tractat com a guarnició»

T
al qual. Viatjar em sembla un co-
nyàs dels grans. Sempre m’ho ha 
semblat. I no m’estic referint al fet 
de visitar un lloc més o menys llu-
nyà al nostre, sinó al fet de transpor-

tar-se. En realitat hauria de dir que la trans-
portació és un conyàs, i encara més en aques-
ta època de l’any en què sembla que qui no vi-
atja és un desgraciat. No coneixes tal o tal lloc? 
És la pregunta de sempre i que un ha d’anar 
esquivant per no haver d’explicar que viatjar li 
sembla un horror. Que quedi clar que em refe-
reixo a la manera de transportar-nos que te-
nim el 95% dels mortals, perquè alguns gau-
deixen de mitjans de transport privat, i això ja 
és una altra cosa. 

Em centraré a viatjar amb avió. L’angoixa 

comença a l’hora de buscar bitllets, no sempre 
tens l’hora o el seient que t’agradaria, així que 
cal adaptar-se. Després, fer la maleta, una cosa 
que, després de tants anys, encara no he après 
a fer amb la perícia necessària: o quedo curt o 
m’excedeixo. Tot i que baixis del taxi amb cara 
d’haver viatjat mil vegades, l’arribada a l’aero-
port sempre és precipitada. No saps mai què 
pot passar fins a arribar a l’avió. Les cues de 

facturació mai avancen al ritme de la teva 
impaciència, i supliques a la providència 
que la teva maleta o la de la teva dona pesi 
els quilos que has pagat, i no més. Després 

s’ha de passar pels humiliants controls 
de seguretat, un espai en què unes 
persones et criden a la cara què has 
de posar a les safates. En aquest 

punt sempre em precedeix la persona més 
lenta de l’aeroport. Superats els arcs detectors 
de tisores per a ungles dels peus, et dirigeixes 
al monitor que indica la porta i l’estat del vol. 

En aquests dies, la impuntualitat és patri-
moni de certes companyies. Per cert, sempre 
m’ha sorprès la resignació amb què s’accepten 
els retards d’un vol; gairebé ningú passa del 
lleuger espetec amb la boca i poca cosa més. 
Una vegada a l’avió, ja encaixat entre els se-
ients com aquestes contorsionistes que es do-
bleguen en quatre parts, esperes amb impaci-
ència que transcorri la interminable desfilada 
de les persones que van entrant. Quan has 
aterrat i ja ets a l’hotel, pots considerar que la 
transportació ha acabat. Llavors, sí. Llavors 
comença el que pot ser un formidable viatge.

Carles 
Sans 

ACTOR

Viatjar és un 
conyàs
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la guia d’oci per  
al cap de setmana✤d’Entrada

EnecusEscena

n Enecus, la llatinització d’Eneko. 
«Ignasi de Loiola es deia Íñigo», re-
marca el director artístic, guionis-
ta i actor Enric Llort Alegre (Man-
resa, 1963) per explicar de quina 
màniga s’ha tret el nom de l’espec-
tacle que s’estrenarà demà (20 h) i 
es podrà tornar a veure diumenge 
(18 h) al teatre Kursaal. Es veu que 
ja li han demanat més d’un cop. 
Enecus, una producció creada en el 
marc de Manresa 2022, que celebra 
els 500 anys de l’estada d’Ignasi a la 
ciutat, és la seva manera de visibi-
litzar una figura cabdal, «però que 
tampoc és tant coneguda. L’hem 
reduït a l’home del sac, que s’esta-
va a la Cova i que va escriure els 
Exercicis Espirituals. Això és sim-
plista, i a mi em va interessar el seu 
procés de transformació, el perquè 
una persona que viu amb unes ca-
racterístiques determinades, de 
cop i volta pateix un canvi que el 
porta a un lloc totalment diferent». 

Llort, que ha treballat al costat 
de grans personalitats del món de 
la direcció artística i és autor de gui-
ons com el del musical Geronimo 
Stilton, Gran retorn a la fantasia, 
assenyala que en el procés d’inves-
tigació «vaig anar trobant paral·le-
lismes amb coses que també m’ha-
vien passat a mi i em vaig anar 
apropant molt a la persona, 
més que no pas al sant. A 
les seves pors, insegure-
tats, que li van provo-
car unes crisis de fe i 
identitat tremendes». 

El guionista i direc-
tor d’Enecus sosté que     
el procés de transforma-
ció d’una persona, que Ig-
nasi de Loiola va viure de ma-
nera intensa durant els 11 me-
sos que va estar-se a Manre-
sa, «ens interpel·la a tots, en 
tot tipus de societats i èpo-
ques, i jo ho he focalitzat de 
forma contemporània, 
sense quedar-me en el fet 
local i que transcendeixi 
més enllà de la figura 
d’Ignasi de Loiola. Ell és 
un exemple més» però, 
com assegura Llort, 
«l’espectacle pot passar  

a Galícia, Andalusia, França, Ità-
lia...». 

Per escriure el guió, de tant en 
tant, ha fet xerrades amb el jesuïta 
de la Cova Xavier Melloni «per co-
mentar el procés que passava el 
personatge» i, a l’hora de transme-
tre la part emocional, es trobava 
que li sortia en format cançons, 
«perquè és una manera d’ex-
pressar que m’és més còmo-
de i hi connecto millor». Així, 
Enecus, el protagonista que 
«defensa extraordinària-
ment» l’actor Jordi Figueras, 
fa una exposició del seu estat 
a través de petits flaixbacs 

de la seva vida, 

amb les presències que l’han 
acompanyat sempre: la sensació 
de culpa que encarna el seu pare 
(Lluís Barrera), l’enyor que li supo-
sa la seva mare (Celeste Alías), la 
consciència (Natxo Tarrés), l’alter 
ego que és el dimoni que portem a 

dins (Salva Racero) i el desig (Mar-
ta Valero). I aquestes presències 
s’expressen cantant.  «La música és 
un protagonista més de l’especta-
cle i, a banda de la part cantada, 
també hi ha una sonorització du-
rant tot l’espectacle del Lluís i el Mi-

quel Coll, que han fet una 
gran feina. La música 

ajuda a arribar a certa 
connexió emocio-

nal entre el per-
sonatge i el 
públic», ex-
posa Llort. 

Enecus, 
el protagonis-
ta, porta una 

motxilla que fa anys que va carre-
gant i lluita per arribar a un estat de 
consciència amb el qual pot afron-
tar qualsevol imprevist, però tam-
bé sap que no ha arribat en absolut 
a la plenitud, i això el fa més terre-
nal, en paraules de Llort, que asse-
nyala que en l’espectacle ja es diu 
que «la vida és una esfera en la qual 
no hi ha ni principis ni finals».  

El moll de l’os 
Ara bé, el guionista i director asse-
gura que «no venim a predicar, ni 
captar adeptes, ni pretenem trans-
formar ningú. Però expliquem una 
vivència tan universal que cadascú 
en el seu silenci segur que farà una 
reflexió. Amb la intensitat que li 
vulgui donar. Perquè en els assajos, 
quan el Jordi [Figueras] inter-
pel·lava  l’equip de treball, ja es cre-
aven connexions emotives i s’ence-
taven debats de forma espontà-
nia». I revela que ell mateix, en es-
criure el guió, havia d’aturar-se: «no 
podia seguir perquè buscava la sin-
ceritat. Tot el que he escrit ha estat 
per arribar al moll de l’os, no ho he 
fet des de l’estètica. I amb una bès-
tia teatral com el Jordi, doncs tens 
festa perquè marededéu què pas-
sa! I llavors apareix la Celeste que 
posa la pell de gallina fent de mare, 
el Natxo que és una sorpresa grati-
ficant... Estic enamorat de tots els 
artistes i l’equip tècnic», sosté Llort.  

El responsable d’Enecus inci-
deix en el fet que la producció sigui 
100 % manresana «també lliga amb 
el procés de transformació i és una 
reivindicació meva, perquè sóc tos-
sut en això. La transformació par-
teix del que tu ets, i per tant no con-
cebia que l’espectacle no fos fet 
amb persones de la ciutat o de la 
comarca. I reivindico sempre que 
el talent artístic local és extraordi-
nari. No cal anar a fora per buscar 

la transformació, perquè 
aquesta ve de dins».  

Amb la il·lusió de do-
nar a conèixer una fei-
na de mesos en les 
dues funcions d’aquest 
cap de setmana, Llort 

està predisposat que «la 
història no acabi de se-

guida. Jo estaria encantat de 
poder-li donar continuïtat». 
Les dues funcions ja tenen 
més de 600 entrades venudes 
de les 800 que té el Kursaal. I 
exportar-lo... qui sap! «Arri-
baria amb la mateixa intensi-

tat a Azpeitia, a Barcelona, a 
Madrid o a Castelldefels». 

u L’espectacle musical manresà que s’estrena aquest cap de setmana al Kursaal ofereix una visió contemporània de la cabdal figura
CLARA BADIA

PRODUCCIÓ 100% MANRESANA uTots els artistes i tècnics d’Enecus són de Manresa i el Bages, per voluntat del 
creador i director, Enric Llort, que reivindica el valor dels professionals de casa. Al costat de Jordi Figueras com a pro-
tagonista, hi ha la soprano Marta Valero; la cantant Celeste Alías, l’actor i cantant Salva Racero, el músic Natxo Tarrés 
i l’actor Lluís Barrera. També hi participa la coral Escriny. En la composició musical hi han treballat els germans Lluís i 
Miquel Coll. La fotografia és a càrrec d’Oriol Segon i Santi Serratosa ha fet l’assessorament en percussió corporal.

L’ESPECTACLE

PEPA MAÑÉ VALL DE VILARAMÓ. MANRESA

uLloc: Sala Gran del teatre Kursaal. Passeig 
Pere III, 35. Manresa. uDia i hora: Dissabte, a 
les 20 h, i diumenge, a les 18 h. uEntrades: 12 
euros; i 8 euros amb descomptes. A la venda a 
les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat 

«Enecus»

La transformació d’Ignasi de Loiola

 
Enric Llort 

Alegre (Manre-
sa, 1963) és el di-
rector i guionis-
ta d’«Enecus»

 
Jordi  

Figueras Morell 
(Manresa, 1966) 
és el protagonis-

ta d’«Enecus»
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n Enecus, la llatinització d’Eneko. 
«Ignasi de Loiola es deia Íñigo», re-
marca el director artístic, guionis-
ta i actor Enric Llort Alegre (Man-
resa, 1963) per explicar de quina 
màniga s’ha tret el nom de l’espec-
tacle que s’estrenarà demà (20 h) i 
es podrà tornar a veure diumenge 
(18 h) al teatre Kursaal. Es veu que 
ja li han demanat més d’un cop. 
Enecus, una producció creada en el 
marc de Manresa 2022, que celebra 
els 500 anys de l’estada d’Ignasi a la 
ciutat, és la seva manera de visibi-
litzar una figura cabdal, «però que 
tampoc és tant coneguda. L’hem 
reduït a l’home del sac, que s’esta-
va a la Cova i que va escriure els 
Exercicis Espirituals. Això és sim-
plista, i a mi em va interessar el seu 
procés de transformació, el perquè 
una persona que viu amb unes ca-
racterístiques determinades, de 
cop i volta pateix un canvi que el 
porta a un lloc totalment diferent». 

Llort, que ha treballat al costat 
de grans personalitats del món de 
la direcció artística i és autor de gui-
ons com el del musical Geronimo 
Stilton, Gran retorn a la fantasia, 
assenyala que en el procés d’inves-
tigació «vaig anar trobant paral·le-
lismes amb coses que també m’ha-
vien passat a mi i em vaig anar 
apropant molt a la persona, 
més que no pas al sant. A 
les seves pors, insegure-
tats, que li van provo-
car unes crisis de fe i 
identitat tremendes». 

El guionista i direc-
tor d’Enecus sosté que     
el procés de transforma-
ció d’una persona, que Ig-
nasi de Loiola va viure de ma-
nera intensa durant els 11 me-
sos que va estar-se a Manre-
sa, «ens interpel·la a tots, en 
tot tipus de societats i èpo-
ques, i jo ho he focalitzat de 
forma contemporània, 
sense quedar-me en el fet 
local i que transcendeixi 
més enllà de la figura 
d’Ignasi de Loiola. Ell és 
un exemple més» però, 
com assegura Llort, 
«l’espectacle pot passar  

a Galícia, Andalusia, França, Ità-
lia...». 

Per escriure el guió, de tant en 
tant, ha fet xerrades amb el jesuïta 
de la Cova Xavier Melloni «per co-
mentar el procés que passava el 
personatge» i, a l’hora de transme-
tre la part emocional, es trobava 
que li sortia en format cançons, 
«perquè és una manera d’ex-
pressar que m’és més còmo-
de i hi connecto millor». Així, 
Enecus, el protagonista que 
«defensa extraordinària-
ment» l’actor Jordi Figueras, 
fa una exposició del seu estat 
a través de petits flaixbacs 

de la seva vida, 

amb les presències que l’han 
acompanyat sempre: la sensació 
de culpa que encarna el seu pare 
(Lluís Barrera), l’enyor que li supo-
sa la seva mare (Celeste Alías), la 
consciència (Natxo Tarrés), l’alter 
ego que és el dimoni que portem a 

dins (Salva Racero) i el desig (Mar-
ta Valero). I aquestes presències 
s’expressen cantant.  «La música és 
un protagonista més de l’especta-
cle i, a banda de la part cantada, 
també hi ha una sonorització du-
rant tot l’espectacle del Lluís i el Mi-

quel Coll, que han fet una 
gran feina. La música 

ajuda a arribar a certa 
connexió emocio-

nal entre el per-
sonatge i el 
públic», ex-
posa Llort. 

Enecus, 
el protagonis-
ta, porta una 

motxilla que fa anys que va carre-
gant i lluita per arribar a un estat de 
consciència amb el qual pot afron-
tar qualsevol imprevist, però tam-
bé sap que no ha arribat en absolut 
a la plenitud, i això el fa més terre-
nal, en paraules de Llort, que asse-
nyala que en l’espectacle ja es diu 
que «la vida és una esfera en la qual 
no hi ha ni principis ni finals».  

El moll de l’os 
Ara bé, el guionista i director asse-
gura que «no venim a predicar, ni 
captar adeptes, ni pretenem trans-
formar ningú. Però expliquem una 
vivència tan universal que cadascú 
en el seu silenci segur que farà una 
reflexió. Amb la intensitat que li 
vulgui donar. Perquè en els assajos, 
quan el Jordi [Figueras] inter-
pel·lava  l’equip de treball, ja es cre-
aven connexions emotives i s’ence-
taven debats de forma espontà-
nia». I revela que ell mateix, en es-
criure el guió, havia d’aturar-se: «no 
podia seguir perquè buscava la sin-
ceritat. Tot el que he escrit ha estat 
per arribar al moll de l’os, no ho he 
fet des de l’estètica. I amb una bès-
tia teatral com el Jordi, doncs tens 
festa perquè marededéu què pas-
sa! I llavors apareix la Celeste que 
posa la pell de gallina fent de mare, 
el Natxo que és una sorpresa grati-
ficant... Estic enamorat de tots els 
artistes i l’equip tècnic», sosté Llort.  

El responsable d’Enecus inci-
deix en el fet que la producció sigui 
100 % manresana «també lliga amb 
el procés de transformació i és una 
reivindicació meva, perquè sóc tos-
sut en això. La transformació par-
teix del que tu ets, i per tant no con-
cebia que l’espectacle no fos fet 
amb persones de la ciutat o de la 
comarca. I reivindico sempre que 
el talent artístic local és extraordi-
nari. No cal anar a fora per buscar 

la transformació, perquè 
aquesta ve de dins».  

Amb la il·lusió de do-
nar a conèixer una fei-
na de mesos en les 
dues funcions d’aquest 
cap de setmana, Llort 

està predisposat que «la 
història no acabi de se-

guida. Jo estaria encantat de 
poder-li donar continuïtat». 
Les dues funcions ja tenen 
més de 600 entrades venudes 
de les 800 que té el Kursaal. I 
exportar-lo... qui sap! «Arri-
baria amb la mateixa intensi-

tat a Azpeitia, a Barcelona, a 
Madrid o a Castelldefels». 

u L’espectacle musical manresà que s’estrena aquest cap de setmana al Kursaal ofereix una visió contemporània de la cabdal figura
CLARA BADIA

PRODUCCIÓ 100% MANRESANA uTots els artistes i tècnics d’Enecus són de Manresa i el Bages, per voluntat del 
creador i director, Enric Llort, que reivindica el valor dels professionals de casa. Al costat de Jordi Figueras com a pro-
tagonista, hi ha la soprano Marta Valero; la cantant Celeste Alías, l’actor i cantant Salva Racero, el músic Natxo Tarrés 
i l’actor Lluís Barrera. També hi participa la coral Escriny. En la composició musical hi han treballat els germans Lluís i 
Miquel Coll. La fotografia és a càrrec d’Oriol Segon i Santi Serratosa ha fet l’assessorament en percussió corporal.

L’ESPECTACLE

PEPA MAÑÉ VALL DE VILARAMÓ. MANRESA

uLloc: Sala Gran del teatre Kursaal. Passeig 
Pere III, 35. Manresa. uDia i hora: Dissabte, a 
les 20 h, i diumenge, a les 18 h. uEntrades: 12 
euros; i 8 euros amb descomptes. A la venda a 
les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat 

«Enecus»

La transformació d’Ignasi de Loiola

 
Enric Llort 

Alegre (Manre-
sa, 1963) és el di-
rector i guionis-
ta d’«Enecus»

 
Jordi  

Figueras Morell 
(Manresa, 1966) 
és el protagonis-

ta d’«Enecus»
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ALTRES PROPOSTES

THE PENGUINS I OBESES, A LES VESPRADES 

uDissabte, a partir de les 17 h, a l’Alzina del Mas Querol de Fonollosa.  
El cicle Vesprades sota l’Alzina, que només va poder celebrar el juliol, pel 
risc d’incendi, el concert de The Sey Sisters, es clourà demà amb una 
jornada especial amb els dos concerts ajornats. A les 17 h començaran The 
Penguins, amb Reggae per Xics i a les 21 h, Obeses. Les entrades estan a la 
venda online (www.vesprades.cat). Com a novetat, s’ha fet un preu 
especial per aquelles persones que vulguin gaudir dels dos concerts.

IMATGE PROMOCIONAL

TURBINA: FESTIVAL D’ARTS ESCÈNIQUES 

uAvui, dissabte i diumenge, en diferents espais del Museu de la Colònia 
Vida. Preu: de 6 a 30 euros (www.museucoloniavidal.org). El festival, 
que arriba a la sisena edició, tindrà la participació de figures com Manolo 
Alcántara, Premi Nacional de Circ 2021, o les humoristes Ana Polo i Oye 
Sherman i el retorn de bona part dels membres de l’antic grup de l’escena 
mestissa Cheb Balowski. També, performance dels berguedans Gerard 
Vilardaga i Iris Hinojosa i darrera visita guiada a Miralls de la Fàbrica.

IMATGE PROMOCIONAL

LA CONCRETA, A SANT MARTÍ DE TOUS 
uAvui, 21 h, La Casa del Teatre Nu, Sant Matí de Tous. Preu: de 12 a 14 
euros. Teatre Nu obre avui la temporada d’aquest darrer quadrimestre 
amb  La Concreta, un projecte que es va iniciar fa dos anys amb Alba 
Farrés, Daniel Pérez i Sergio Cerdán just abans de la pandèmia i que neix 
de les ganes de barrejar teatre i cinema. Presentaran l’espectacle per 
adults De noviembre a noviembre, basat en la figura de Lorca.

IMATGE PROMOCIONAL

Jordi Figueras Morell
ACTOR MANRESÀ QUE INTERPRETA EL PERSONATGE PRINCIPAL D’«ENECUS»

n Jordi Figueras Morell (Manre-
sa, 1966) és un consolidat actor de 
l’espai teatral català. Tot i que 
també fa televisió i cinema, al te-
atre ha actuat a les ordres d’alguns 
dels grans directors, de Sergi Bel-
bel a Oriol Broggi, passant per Ca-
lixto Bieito o Ferran Madico. As-
sumeix el personatge principal 
d’Enecus en la producció manre-
sana que es presenta aquest cap 
de setmana. Hi treballa des de 
principis de gener, i el darrer mes 
i mig amb intensitat diària. Des-
prés (del 29 de setembre al 23 
d’octubre) estarà al Lliure de Grà-
cia, a Barcelona, amb Fàtima, 
una obra de Jordi Prat i Coll que 
es va estrenar al festival Grec. 
Ara mateix és més l’Enecus que 
no pas el Jordi?  
Sí, i més en una obra que parla 
tant de patir una transformació 
personal, la que va experimentar 
Sant Ignasi a la ciutat de Manre-
sa. En el dia a dia, et marca, en la 
forma de parlar, el to... i també la 
forma d’entomar la vida. Per sort, 
faig una feina preciosa, que és fer 
teatre, que et permet entrar en 
móns que potser no hauries en-
trat mai, i et provoquen una sèrie 
de canvis, digues-ne transforma-
cions, i les que t’interessen les re-
culls a la vida personal. El món 
del teatre és una transformació 
constant, i és un dels motius pels 
quals m’hi dedico, perquè és ab-
solutament apassionant. 
Què li ha fet replantejar aques-
ta obra?  
Sobretot el tema espiritual. Tal i 
com va el món, estem en un punt 
de crisi total a tots nivells, amb 
gent que no arriba a final de més, 
amb la guerra, amb la impunitat 
amb la qual decideixen sobre les 
nostres vides.... I trobo que la so-
lució passa per humanitzar-nos, 
per cuidar-nos i estimar-nos 
molt. M’ha fet reafirmar coses 
que ja fa temps que sé, però me 
les ha activat molt més ferma-
ment. Si estem més atents els uns 
als altres, com en el procés que va 

viure Sant Ignasi, entre tots som 
un tot i des d’aquí podem tirar en-
davant. Perquè com a societat no 
hauríem de permetre que quatre 
galifardeus ens manipulin i ens 
destrossin la vida. 
Als assajos, els actors us heu 
sentit interpel·lats pel text...  
És una obra servida de forma 
molt franca i directa, sense artifi-
cis, molt despullada en el meu 
cas. I fa que t’exposis molt als sen-
timents. Toca temes del procés de 
transformació relacionats amb el 
pare, amb la mare, que fa que en-
tris en un estat emocional fort. En 
altres personatges, et pots ama-
gar més darrera de la màscara, 
però aquest està molt exposat de 
cara al públic, i la meva feina és 
controlar l’emoció, que en alguns 
moments serà inevitable, perquè 
el procés de transformació toca a 
tothom. I el fet de fer l’obra a Man-
resa, té el seu plus. Estic molt con-
tent d’exposar el meu treball a 
Manresa i m’emociona. 
Enric Llort, el director, diu que 
han preparat la possibilitat que 
algú del públic es dirigeix al seu 
personatge.  
No és un espectacle participatiu, 
però el que diem pot interpel·lar 
molts espectadors. Jo parlo direc-
tament a la cara de la gent, li de-
mano opinió, i potser algú té ga-

nes de dir alguna cosa. Doncs en-
davant! Encantat de la vida, men-
tre no perdi el text. 
Què significa per vostè partici-
par en una producció 100% 
manresana?  
És un luxe. Sóc manresà i visc a 
Manresa. He d’anar a Barcelona 
per anar a treballar. Per tant, tenir 
la feina a 5 minuts de casa és un 
luxe total. Que Manresa pugui fer 
una producció pròpia és per sen-
tir-nos-en orgullosos com a ciu-
tat. Donar aquest pas és impor-
tantíssim. Ara s’ha fet com a pre-
text dels 500 anys de l’estada de 
Sant Ignasi, tant de bo se’n puguin 
fer d’altres sense cap pretext. La 
llàstima és que el projecte no tin-
gui recorregut, perquè fer un es-
pectacle per dos dies no és en ab-
solut rendible. A Catalunya falta 
una xarxa teatral ben muntada 
per poder exportar les obres.  
El nombre d’entrades ja venu-
des indica que el públic té ganes 
de veure l’obra...  
Sí, el ritme de venda va bé, però, 
ostres, que no deixin ni una en-
trada lliure. Hi ha puntals fortís-
sims de la ciutat en tots els camps, 
i fem un producte xulíssim, no cal 
esperar que vinguin determinats 
noms de fora per anar al teatre. 
Per favor, veniu, rebentem la sala, 
hòstia!

«L’obra fa que t’exposis 
molt als sentiments»
u L’actor assegura que «és un luxe» participar en una producció 
100% manresana i que la ciutat n’hauria d’estar «orgullosa»

Jordi Figueras exposa el procés de transformació d’Ignasi de Loiola

CLARA BADIA

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 17 DE SETEMBRE DEL 202224 | Cultura i Espectacles |

Enecus, la transformació,
que s’estrena avui al Tea-
tre Kursaal de Manresa (i
que repeteix l’endemà)
viatja a l’època en què Ig-
nasi de Loiola va viure a la
ciutat, posant de manifest
la transformació que va

viure a la ciutat el 1522,
des d’una mirada laica. A
través d’aquesta obra, es
pretén donar una lectura
artística actual a la figura
d’Ignasi i alhora visibilit-
zar el talent artístic local.

El dramaturg Enric
Llort ha escrit un llibret
d’un espectacle amb 10
cançons (hi intervé el coral

Escriny integrat per unes
50 veus) protagonitzat per
l’actor Jordi Figueras. Al
seu entorn, cinc misterio-
ses presències (el músic de
Gossos, Natxo Tarrés, re-
presenta la consciència; la
soprano Marta Valero
Martínez, el desig; Salva
Racero és l’aliè; Lluís Bar-
rera interpreta la culpa, i

Celesta Alías, l’enyor) inci-
ten a fer que es produeixi el
canvi que el pelegrí va per-
cebre a Manresa, tot espe-
rant que es reobrís el port
de Barcelona per peregri-
nar fins a Jerusalem. Els
germans Lluís i Miquel Coll
Trulls han estat els encar-
regats de la composició i la
direcció musical.

El muntatge s’integra
en el programa de Manre-
sa 2022, que reuneix més
d’un centenar d’activitats
(es poden consultar al seu
web). Ahir a la tarda, no-
mes quedaven entrades de
les últims files de l’amfitea-
tre.

Redacció
MANRESA

Ignasi de Loiola es
transforma a Manresa

Jordi Figueras protagonitza el musical ‘Enecus’ en els 500
anys del pas de sant Ignasi de Loiola per Manresa ■ KURSAAL

L’arxiu fotogràfic del Mu-
seu Etnològic i de Cultu-
res del Món és un com-
plet desconegut, amb
mínimes excep-
cions. I això tot i
ser un tresor:
custodia milers
d’imatges que
es van prendre
en els nombro-
sos viatges ar-
reu del món que
van organitzar
l’artista Eudald
Serra, l’empre-
sari Albert
Folch i l’etnò-
leg August Pa-
nyella entre els
anys cinquan-
ta i vuitanta per
proveir el mu-
seu d’objectes
artístics d’arrel
tradicional.
Una petita part
d’aquest gran
volum de mate-
rials gràfics veu
ara per primer
cop la llum pú-
blica en una ex-
posició que
l’equip de la ins-
titució, dirigit
provisionalment
per Carles Vicente,
ha abordat amb
perspectiva de gène-
re. La mostra,
una selecció
d’una quarante-
na de fotografies,

està integrada exclusiva-
ment per retrats de dones.
Algunes pertanyen als
fons de la Fundació Folch,
i totes s’han restaurat i di-

gitalitzat.
Dones. Imatges frag-

mentades (fins al 12
de març, a la seu del
carrer Montcada
del museu) esco-

drinya els ulls ob-
servadors
d’aquells explora-
dors que busca-
ven obres d’art
amarades dels ba-

tecs d’aquelles cul-
tures llunyanes.
Els reportatges fo-
togràfics són pu-
rament docu-
ments del seu
treball de recer-
ca, sense preten-
sions artístiques,
precisa Vicente.
La motivació per
fer-los era posar
en context els ob-
jectes que acaba-
rien adquirint
per al museu.
L’exposició, co-
missariada per
Ainize González
i Mercis Rossetti
(aquesta, artista,
amb un altre pa-

per com veurem),
fa aflorar un diàleg

entre els testimonis
visuals de les expe-

dicions i les obres
que finalment
van museïtzar-
se a Barcelona.

El retrat imponent d’una
cantirera de Mota del
Cuervo, a Conca, que sub-
jecta els seus objectes ce-
ràmics, comparteix paret
amb el càntir que va in-
gressar a les col·leccions
públiques als anys seixan-
ta. I no és capritxós que la

càmera de l’etnòleg Pa-
nyella hi parés atenció. En
aquell poble, el treball ce-
ràmic estava únicament
en mans de dones, que te-
nien els tallers a les seves
pròpies cases.

Un altre càntir, aquest
de llautó, es desdobla en la

imatge d’una noia xerpa
que prepara les ofrenes
matutines en un temple
del Nepal. Les joies ocupen
un lloc preeminent, com
ara uns braçalets rifenys
que els viatgers catalans
van adquirir en un mercat
de Nador. En aquesta loca-

litat llavors part del pro-
tectorat espanyol al Mar-
roc, van visitar-hi el 1954
la seva presó, i van fotogra-
fiar-ne les recluses.

El recorregut expositiu
s’obre amb una peça que
és una de les estrelles de
les reserves del museu,
mai exhibida fins ara: una
talla d’una figura femeni-
na nogwi que s’usava per a

rituals exclusius per a ho-
mes en poblats de Nova
Guinea. Llàstima que no la
veiem en acció, és a dir, en
cap imatge que documenti
aquestes ancestrals ceri-
mònies.

I la visita es clou amb
una instal·lació de Mercis
Rossetti, que té forma de
constel·lació amb frag-
ments de les fotografies
històriques, per ser vistes i
interpretades íntima-
ment i en clau contempo-
rània, és a dir, rebel a la mi-
rada masculina. La munió
de retalls “alliberen les do-
nes de les imatges estereo-
tipades, traient-les de con-
text i eliminant la visió
dels fotògrafs”, sosté l’ar-
tista. ■

Maria Palau
BARCELONA

Un món de dones
El Museu de Cultures treu de la foscor el seu desconegut arxiu fotogràfic i l’obre
al públic, restaurat i digitalitzat, en una exposició amb perspectiva de gènere

Cantirera de Mota del Cuervo, Conca, el 1960. Al costat, talla de dona ‘nogwi’, de Nova
Guinea, 1972 ■ AUGUST PANYELLA / COL·LECCIÓ FOLCH

Les imatges van
ser fetes pels
viatgers catalans
que van proveir el
museu de les
seves col·leccions
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n La desena de cartells que penja-
ven del pati del teatre Kursaal ja 
preveien una gran rebuda per a 
Enecus, una producció teatral 
amb segell bagenc, dirigida per 
Enric Llort, que il·lustra la trans-
formació espiritual que va prota-
gonitzar Ignasi de Loiola fa 500 
anys a Manresa. L’elenc, 100% de 
casa, estava format per Jordi Fi-
gueras, que encarnava la figura 
d’Enecus –o Ignasi–, Lluís Barre-
ra,  pare del protagonista; Salva 
Racero, que interpretava l’alter ego 
més gamberro d’Enecus; Natxo 
Tarrés, que representava la pre-
sència de consciència; Marta Va-
lero, en la sensació d’avidesa i de-
sig; i Celeste Alías, la presència 
d’enyor de la mare. 

L’obra va començar amb una 
seqüència de llums que va ins-
tal·lar el misticisme a la pell del 
públic que pràcticament omplia, 
dissabte a la nit, la sala gran del 
Kursaal. Una cascada d’aigua va 
emergir del fons de l’escenari i va 
remullar Enecus tot batejant-lo 
per una nova vida. Un canvi de 
roba al mateix escenari amb la 
complicitat de la resta de l’elenc va 
donar peu a la presentació del 
protagonista, que va plantejar di-
verses qüestions directament al 
públic que ja deixaven intuir quin 
seria el ritme i el caire de l’obra i 
arribant ràpidament a una con-
clusió: «l’ara ho és tot». 

Superat el primer tram Ignasi 
va compartir, mitjançant un mo-
nòleg, els seus orígens i la compli-
cada relació que tenia amb el seu 
pare, que el culpa d’haver matat a 
la seva mare, que va morir durant 
el part. L’acció encara commou 
més a l’espectador quan entra en 
escena Barrera, i interpretant el 
progenitor d’Enecus, amb una 
cervesa a les mans i embriagat, co-
mença a esbroncar el protagonis-
ta per acabar fonent-se, ambdós, 
en una abraçada quan Ignasi li co-
munica que pretén entrar a l’exèr-
cit. Tot, mitjançant una narrativa 
totalment musicalittzada  i una ín-
tima posada en escena. 

L’etapa a l’exèrcit s’acaba abans 
d’hora per al protagonista, que és 
víctima de l’explosió d’una bom-
ba que deixarà la seva cama feri-
da de per vida. Va ser en aquell 

moment, quan Enecus es recupe-
ra al llit, que intervé la primera 
presència, la consciència d’un 
protagonista encara jove i amb ga-
nes de tot, interpretada per Tarrés. 

La següent en aparèixer en es-
cena també va ser una presència, 
en aquest cas la d’avidesa, en la 
veu de Valero, i que explica l’acti-
tud d’Ignasi en relació a la sensu-
alitat. Racero intervé des del pú-
blic i en pujar a l’escenari protago-
nitza una conversa amb Ignasi, 
que donarà pas a la caiguda als in-
ferns quan, quan, davant d’una 
crisi existencial, Enecus intenta 
suïcidar-se amb la corbata que ha-
via pres del seu alter ego. 

Llavors intervé Alías, que re-
presentant la darrera presència, la 
de l’enyor, va recordar al protago-
nista la figura de la seva mare i va 
aconseguir desfer el nus de la cor-
bata amb què Enecus s’havia in-
tentat suïcidar. Ignasi es recupera, 
i amb tots els personatges en esce-
na, una gran figura lluminosa ini-
cia el seu descens del sostre. Co-
mença llavors la deconstrucció 
del personatge que coneixíem fins 
aleshores per presentar al públic 
el nou Enecus. La transformació i 
la presa de consciència d’Ignasi de 
Loiola. 

La representació va finalitzar 
amb tot l’elenc a l’escenari acom-
panyats dels membres de la Coral 
Escriny, celebrant el nou Ignasi. El 
públic va ovacionar durant més de 
cinc minuts, drets en la seva ma-
joria, als actors i membres de pro-
ducció de l’obra en reconeixe-
ment a un treball intens. 

«Enecus» despulla les 
inquietuds d’Ignasi de 
Loiola al teatre Kursaal
u El públic ovaciona a la Sala Gran, que s’omple en les dues sessions, una 
producció amb segell 100% bagenc amb una íntima posada en escena 

MARC LLOHIS. MANRESA

La corbata de Salva Racero (al  mig) és un dels elements claus del muntatge ALEX GUERRERO

Tots els artistes i 
tècnics de l’obra són 
bagencs per voluntat 
del creador i director, 
Enric Llort

L’estrena de dissabte va 
acabar amb el públic 
dempeus ovacionant tot 
l’equip que ho va agrair 
a l’escenari

n La Setmana del Llibre en Català 
va tancar la 40a edició amb rècord 
d’assistència amb més de 50.000 vi-
sitants, unes xifres superiors a les 
d’altres anys. El president de la Set-
mana del Llibre en Català, Joan Car-
les Girbés, va explicar a l’ACN que 
aquestes dades «demostren la vita-

litat i l’optimisme de què gaudeix el 
sector del llibre en català», en la que 
serà la seva darrera edició, ja que fi-
nalitza el seu tercer i últim mandat. 

S’espera que les vendes d’en-
guany hagin augmentat un 20% res-
pecte a l’edició anterior, amb més 
de mig milió d’euros de facturació. 
Han crescut sobretot en el llibre in-

fantil i juvenil, ja que aquest any la 
Setmana l’han visitat principalment 
famílies amb nens petits. Les activi-
tats, espectacles i actuacions han 
ajudat a «atraure les famílies i el pú-
blic infantil», va assegurar Girbés, i 
va fomentar que el públic d’aques-
ta edició s’hagi «quedat al festival, 
durant tot un dia o una tarda».

La Setmana del Llibre en Català tanca 
la 40a edició amb rècord d’assistència
ORIOL DARNÉS/ACN. BARCELONA
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Opinió
LA TALAIA

SUPERAR EL 49,8%

F
a tres anys, la consulta sobre l’espectacle de vaquetes de la festa 
major va resoldre suspendre’l per un marge de 46 vots. Diu-
menge la votació es va repetir amb la participació del 43,3% 
dels veïns, una xifra que s’acosta a la d’algunes eleccions euro-

pees i que és la més alta registrada a la Catalunya central en una con-
sulta d’un tema estrictament local. Però ni així: amb una mobilització 
tan important, la diferència de vots ha estat encara menor: 1.331 con-
tra 1.372; 41 de diferència. 49,8% contra 49,8%. El poble ha consagrat la 
divisió d’opinions amb una precisió sorprenent. Una campanya amb 
més i millors arguments, en la qual els polítics haguessin assumit el seu 
paper de líders socials i haguessin aportat idees potser hauria ampliat 
les diferències. No ha estat així. Tanmateix, el tema s’ha de tancar. S’ha 
comprovat que divideix, polaritza i genera incomoditat. Aquest cop el 
procés s’ha desenvolupat amb civisme, però és notori que ha generat 
tensions. Els perdedors haurien d’acatar la decisió esportivament i su-
perar el 49,8%. Aquesta xifra no es pot convertir en un trauma ni en 
una frustració. Cal deixar les vaquetes enrere, i mirar endavant.

L’ADREÇADOR PER GALDRIC SALA

ESTRELLES I ESTRELLATS

El proper 1 d’octubre la Torre Abadal 
d’Avinyó, de propietat privada i amb 
més de 100 anys d’història, obrirà por-

tes al públic per primera vegada. Els porti-
cons dels grans finestrals s’obriran de bat a 
bat i deixaran entrar la llum perquè qui ho 
desitgi pugui contemplar amb tota la seva es-
plendor aquesta joia del modernisme cata-
là, que la prestigiosa família Abadal va encar-
regar el 1907 a l’arquitecte Alexandre Soler i 
March, deixeble de Domènech i Montaner. 
És una casa molt ben conservada de propie-
tat privada, que forma part del patrimoni cul-
tural del país, i que ara la família ha decidit 
obrir al públic amb l’objectiu de divulgar-la 
i, sobretot, conservar-la.  

Per primera vegada en la seva centenària 
història, els terres hidràulics, els sostres em-
bigats, les originals làmpades i tots els ele-
ments constructius i decoratius que va disse-

nyar Soler i March (i que tan bé han conser-
vat les diferents generacions de la família 
Abadal) podran ser admirats més enllà de les 
parets de la casa. L’edifici modernista recu-
perarà vida per donar a conèixer tots els seu 
racons. Des de les majestuoses estances i els 
despatxos on hi ha escrita la història dels Aba-
dal, fins al gran celler o el jardí romàntic tras-
lladaran els visitants a l’estil de vida de prin-
cipi del segle XX. D’aquesta manera, la Cata-
lunya central guanya un nou atractiu, cone-
gut però fins ara inaccessible. 

L’actual propietària, Mònica Abadal, que 
és la quarta generació de la família que habi-
ta la casa i la primera dona que en té la pro-
pietat, ha recollit el llegat dels seus avantpas-
sats i ha decidit compartir-lo perquè perdu-
ri. Creu que els propietaris de cases d’aques-
tes característiques tenen la missió de cuidar-
les, mantenir-les i millorar-les. I seguint 

aquesta premissa, ha decidit engegar un pro-
jecte que sota la marca Torre Abadal vol ge-
nerar propostes a l’entorn de la casa. Això li 
ha de permetre revertir els beneficis en la re-
habilitació dels elements que inevitablement 
es van degradant amb el pas del temps, un 
temps que sembla que estigui aturat un se-
gle enrere per la meticulosa conservació de 
tots els detalls de la casa.   

L’aposta inicial d’obertura de la Torre Aba-
dal serà una jornada que combinarà visites 
guiades de diferents formats, algunes de les 
quals tindran com a valor afegit un tast de 
vins o un vermut amb productes de proximi-
tat. Serà una aliança entre història, art i gas-
tronomia que de ben segur donarà els seus 
fruits i obrirà una oportunitat pel territori 
amb les sinergies públiques i privades que es 
poden derivar quan el patrimoni obre por-
tes.

Quan el patrimoni obre portes
Queralt Casals
REFLEXIONS

queraltcasals@regio7.cat

ESTRELLA

FIRES DE SETEMBRE A MANRESA 
Bona resposta de públic van tenir el cap de setmana passat les Fires 
de Setembre. La unió de la Fira Setembre, organitzada per la Fundació 
Turisme i Fires de Manresa, i la FiraStiu, organitzada per la UBIC, van  
dinamitzat tant el comerç com el centre de la ciutat.

ESTRELLA

DAVID MILLER 
 El dia 1 d’octubre farà 30 anys que s’encarrega del jardí meteorològic de 
la Casa de la Culla de Manresa. Recull les dades i vetlla per l’evaporíme-
tre de Piché, el pluviògraf, el tanc d’evaporació i l’heliògraf, entre altres 
aparells que permeten el fer seguiment dels fenòmens atmosfèrics.

ESTRELLA

ENECUS 
Espectacle dedicat a sant Ignasi. El muntatge 100 % bagenc que el 
cap de setmana va omplir dos cops el teatre Kursaal, amb direcció 
d’Enric Llort i amb l’actor Jordi Figueras al capdavant, va acabar amb el 
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FIL PER 
RANDA

u Casualitats: en els dos dar-
rers muntatges que ha acollit el 
Kursaal de Manresa als prota-
gonistes els ha caigut aigua al 
damunt. Si dijous a la Sala Peti-
ta es dutxava Pau Vinyals, en la 
representació d’El gegant del 
pi; en les funcions de dissabte i 
diumenge d’Enecus a la Sala 
Gran qui quedava ben xop era 
Jordi Figueras. Curiositat: Vi-
nyals anava nu i Figueras amb 
calçotets. Tots dos, ben nets.

Al Kursaal van ben 
nets: es dutxen en 
dos espectacles
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La segona edició de la Ignasiana BTT va portar com a 
principal novetat una segona modalitat en el circuit, 
establint la llarga de Verdú fins a Manresa (115km), 
i la curta d’Igualada fins a Manresa (50km). Pels 
dos punts d’inici, els participants van tenir l’opció 
d’arribar-hi amb autobús, el qual els transportava 
també la bicicleta.

Els ciclistes van trobar avituallaments a Cervera, La 

Panadella (Montmaneu), Igualada, Sant Pau de la 
Guàrdia, Marganell, l’Oller del Mas i finalment a la 
plaça Sant Domènec de Manresa, punt final dels 
recorreguts.

Com a obsequi, els participants van rebre el maillot 
oficial, la placa de record de finalització de la prova 
i tot un seguit de productes de marxandatge dels 
col·laboradors. 

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FTFM, Som 
Terra Som Salut
Col·laboradors:
Ajuntament de Verdú, Ajuntament de Cervera, Ajun-
tament d’Igualada, Ajuntament de Montmaneu, 
Ajuntament del Bruc, Ajuntament de Marganell, Oller 
del Mas, Cervesa Guineu, Porc de Palou, Ara Esport, 
Assegurances Pujol, Trek Manresa i Oliva Torras Grup

25 de setembre de 2022
Camí Ignasià

Esport

L’aventura del pelegrí. 2a edició
IGNASIANA BTT
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Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, La Cova de 
Sant Ignasi

La soprano Núria Rial Santiago i la mezzosoprano 
Mireia Pintó Garriga,  acompanyades per l’Ensemble 
Exclamatio, van interpretar algunes peces de l’Stabat 
Mater de G.B.Pergolesi (1710-1736), i d’altres que 
s’asocien amb aquesta.

L’Ensemble Exclamatio estava co-dirigit per Oleguer 
Aymamí Busqué i Alba Roca, que a més també va 

tocar el concertino.

Entre les peces que es van sentir en les dues parts 
del concert, en destaquen algunes com el Concerto 
‘armonici’ número 5 en fa menor d’Unico Wilhem van 
Wassenaer, el Salve Regina del català Joan Rossell i 
la Simfonia Al santo sepolcro RV169 de Vivaldi.

L’ENIGMA PERGOLESI

Música i festa

Núria Rial, soprano
Mireia Pintó, mezzosoprano
Ensemble Exclamatio (Oleguer Aymamí, direcció)
Alba Roca, concertino i co-direcció

25 de setembre de 2022. 18:00h
La Cova de Sant Ignasi
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Exposició fotogràfica on es van recollir imatges del 
patrimoni que Ignasi de Loiola va deixar a la ciutat 
de Manresa. 

Els autors i socis de Foto Art Manresa del projecte 
són Lluís Casahuga, Jordi Preñanosa, Josep Galera, 
Robert Santamaria, Joan Antoni Closes i Pep 
Moyano.

SANT IGNASI. LA PETJADA DEL PELEGRÍ

Cultura i art

Exposició fotogràfica

Organitzadors: 
Foto Art Manresa
Col·laboradors: 
Museu de Manresa, Ajuntament de Manresa, 
Manresa 2022, FTFM

Del 5 d’octubre al 6 de novembre de 2022
Sala d’exposicions del Museu de Manresa

Foto: Jordi Preñanosa

Foto: Jordi PreñanosaFoto: Jordi Preñanosa

Foto: Jordi PreñanosaFoto: Jordi Preñanosa
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La colla castellera dels Tirallongues de Manresa 
juntament amb la Cia Vöel van oferir l’espectacle 
inaugural de la Fira Mediterrània, que va barrejar 
circ, castells i música. En el primer passi, hi van ser 
presents autoritats, encapçalades pel president de la 
Generalitat, Pere Aragonès i Garcia.

L’espectacle era una reinterpretació de la llegenda 
del Pou de la Gallina combinant les disciplines dels 
dos grups. 

Dirigits per Jordi Aspa i Bet Miralta (Escarlata Circus) i 
amb la música de Joana Gomila i Laia Vallès, l’Esbart 
Manresà van presentar Rӕpte, un espectacle en el 
que es va porposar una mirada a la vida d’Ignasi de 
Loiola des del punt de vista de la seva transformació 
espiritual i cercant un paral·lelisme amb la 
transformació de la dansa tradicional i de la nostra 
societat.

FIRA MEDITERRÀNIA

El Pou de la Gallina - 
Projecte Reditus

Raepte 

Cultura i art

Actes per a l’any ignasià

6 i 7 d’octubre (18h) i 8 d’octubre (20h) de 2022
Plaça Major

9 d’octubre de 2022. 13:00h
Teatre Conservatori

Foto: Oscar Bayona Foto: Fira Mediterrània, Txus Garcia
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Esport

Un any més, la caminada popular ‘Seguint la Petjada 
de Sant Ignasi’ va proposar una ruta circular de 
16,5 km des de la plaça Fius i Palà, que va portar 
als participants a descobrir llocs emblemàtics de la 
ciutat amb petjada ignasiana com la Creu del Tort, 
el Pou de Llum, Torre Santa Caterina, la Capella de 
la Guia, el Pont Vell, la Capella de Sant Ignasi Malalt 
i la Cova passant per la Serra de Montlleó i l’Oller del 
Mas fins a Manresa.

Caminada popular
SEGUINT LA PETJADA DE SANT IGNASI

Organitzadors: 
Grup Sardanista Dintre el Bosc
Col·laboradors:
 Ajuntament de Manresa, Manresa 2022

20 d’octubre de 2022
Espais ignasians de Manresa
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TRANSFORMACIÓ#1
La primera transformació del Quinze Vint-i-dos va ser 
una celebració del 5è aniversari d'aquest cicle i, per 
això, es van convidar artistes de Manresa i el Bages 
que ja havien participat en alguna de les edicions 
anteriors d'aquest cicle basat en la improvisació i la 
creació artística a l'instant.

Els artistes de la primera transformació van ser 
Celeste Alías, Dan Arisa, Marc Ene, Ariadna Guitart, 
Laura Isanta, Anna Larrañaga, Dani Ledesma, Joan 

Mas, Tàtels Pérez, Nàdia Pesarrodona i Viviana Salisi, 
els quals van dialogar amb les següents disciplines: 
música, dansa, circ i teatre, donant lloc a una creació 
única, de gran qualitat i amb moments i escenes 
brillants.

El diàleg es va dur a terme en un nou escenari a dues 
bandes situat al Claustre del Museu de Manresa, 
dintre d'una gran cúpula de tela, la qual es va 
desplegar espectacularment en acabar l’acte.

QUINZE VINT-I-DOS

Cultura i art

5a edició

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, MEES, FTFM
Col·laborador:
Museu de Manresa

12 de novembre de 2022
Claustre del Museu de Manresa
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TRANSFORMACIÓ#2
La segona transformació va comptar amb Marina 
Benítes, Lourdes Fisa i Laia Masramon, les quals van 
combinar circ, pintura i música. 

TRANSFORMACIÓ#3
En el tercer i últim diàleg creatiu van participar-hi 
David Martell, Guillem Ripoll i Marta Valero, els quals 
van oferir un espectacle que va combinar música i 
dansa, i que, com la resta de transformacions, no va 
comptar amb cap assaig previ.

Amb un llarg paper que cobria bona part de l’Espai 
Manresa 1522, les tres artistes van combinar les 
seves disciplines per crear un espectacle visual i 
auditiu que va captar l’atenció de tots els assistents 
de la sala.

La font d’inspiració d’aquest espectacle únic i 
irrepetible van ser la transformació i la curiositat, la 
il·lusió, l’anhel d’aprenentatge que necessita aquesta 
transformació.

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, MEES, FTFM

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, MEES, FTFM

19 de novembre de 2022
Espai Manresa 1522

26 de novembre de 2022
Espai Manresa 1522
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El premi Pare Ignasi Puig i Simón premia a projectes 
de recerca relacionats amb la Manresa Ignasiana, 
en record del sacerdot de la companyia de Jesús, 
professor, investigador i savi divulgador dels 
coneixements científics i, també, autor de diverses 
publicacions sobre Sant Ignasi de Loiola a Manresa. 
Aquest premi forma part dels premis Lacetània.

En l'edició d'enguany el guanyador va ser Francesc 
Riera i Figueras, per la seva trajectòria i dedicació 
a l'àmbit de la divulgació d'aspectes històrics, 
espirituals i patrimonials del llegat ignasià a 
Manresa i especialment a través de l'obra "Manresa 
Ignasiana. 500 anys"

A la gala de premis es va destacar la importància del 
paper de les arts, la cultura i la llengua. 

Per primer cop, el lliurament de premis es va 
celebrar fora de Manresa, amb la voluntat de 
descentralitzar-la i posar de relleu la vitalitat cultural 
de les comarques del Bages i el Moianès.

PREMI PARE IGNASI PUIG I SIMON

Cultura i art

Premi de recerca

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022

18 de novembre de 2022
Fàbrica Vella de Sallent

Foto: Oscar Bayona

Foto: Mireia Arso
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Matèria d’Exercici va ser el punt de trobada 
de diferents artistes que, mitjançant obres 
d’art contemporani, van oferir una mirada 
renovada dels exercicis espirituals i la 
transformació d’Ignasi de Loiola. Les obres 
seguien el rastre de l'Exímia Il·lustració 
del Cardener, la vivència mística de 
l’humanisme, els processos comunicatius, 
la vigència de l’ascetisme, i un itinerari entre 
l’abans i el després del sac que vesteix l’home 
del sac, que arriba fins a Joseph Beuys.

Els artistes participants en aquesta exposició 
van ser: Patrícia Dauder, Oier Etxeberria, Oriol 
Fontdevila, Bendita Gloria, Antoni Ricard, 
Josefa Tolrà, Rubén Verdú i Oriol Vilanova. 

MATÈRIA D’EXERCICI

Cultura i art

Exposició sobre iconografia espiritual ignasiana

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, Centre 
Cultural el Casino

Del 24 de novembre de 2022 al 15 de gener 
de 2023
Centre Cultural el Casino
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El Fòrum Internacional Multireligios Manresa 2022 va 
acollir una setantena de líders religiosos procedents 
d’arreu del món, que durant quatre jornades van 
debatre sobre l’emergència climàtica i quin paper hi 
juguen les religions, posant èmfasi en el jovent.

El dia 27, jornada prèvia a l’inici del Fòrum, els 
líders religiosos van ser traslladats a l’Oller del Mas, 
des d’on van fer una pelegrinació multireligiosa 
fins a la Torre Santa Caterina, on van ser rebuts per 
l'Alcalde de la ciutat i es va dur a terme una reflexió 
interespiritual a càrrec de joves de Religions for 

Peace. Arribats a Manresa -passant pel Pont Vell-, es 
va procedir a la benvinguda institucional al Saló de 
Sessions de l'Ajuntament.

Al vespre, va tenir lloc la primera conversa al Museu 
de l’Aigua i el Tèxtil, anomenada 'Forjant un nou 
camí: la defensa multireligiosa i intergeneracional 
d'un món sostenible', en la que van participar Ela 
Gandhi (virtualment), HE Sheikh Shaban Mubaje i la 
Sra. Ligia Matamoros. En acabar, es va servir sopar 
als assistents, acompanyats de les actuacions de 
l'Esbart Manresà i l'Orfeó Manresà.

Espiritualitat i pensament

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FTFM, 
Religions for Peace
Col·laboradors:
La Cova, Abadia de Monsterrat, Grup local "Cruïlla de 
Camins", Inspiració 2022, La Sagrada Família, MEES

Del 27 al 30 de novembre de 2022
Auditori de l’Espai Plana de l’Om i altres espais de 
la ciutat

CRUÏLLA DE CAMINS
Fòrum Internacional Multireligiós Manresa 2022

Material  
audiovisual 

relacionat amb 
Cruïlla de Camins
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La primera jornada del Fòrum va començar 
a l’Auditori Espai Plana de l’Om, sota el títol 
‘IDENTIFICACIÓ DE LA CRISI’. Durant el matí es van 
dur a terme tres converses i debats, que es van poder 
seguir tant físicament com virtualment: 
· ODS 11 i col·laboracions interreligioses: Quin 
és el paper de la col·laboració multireligiosa en 
la construcció de ciutats resilients, sostenibles i 
inclusives?
· Drets i deures: El paper dels agents religiosos per 
garantir l’accés als serveis bàsics a les ciutats.

Per a la segona jornada, anomenada ‘IL·LUMINAR EL 
POTENCIAL I REIMAGINAR ALLÒ POSSIBLE’, els líders 
va participar en unes altres tres converses i debats: 
· Col·laboració multisectorial i multireligiosa per 
aconseguir ciutats sostenibles per a tots i totes
· Els líders estan preparats per aplicar el Pacte de 
Manresa?
·  Què fa falta per part dels líders per què el Pacte de 
Manresa tingui èxit? (Per a aquesta es van dividir en 
quatre grups de treball)

· Quines recomanacions pràctiques es poden 
incorporar al Pacte de Manresa?

A la tarda, els líders es van traslladar en bus al 
Monestir de Montserrat, on van participar en la 
conversa plenària sobre el monacat en les diverses 
tradicions de la fe sota el títol 'Com pot contribuir 
la comprensió de les experiències monàstiques en 
el desenvolupament de ciutats inclusives, segures i 
sostenibles?. En acabar, els participants es van dividir 
en dos grups per fer una visita guiada pel Monestir.

A la tarda els participants es van dividir en 5 tallers 
en diferents espais de la ciutat: la Casa Flors Sirera, 
l’Església Ortodoxa Santa Teodora de Sihla, la 
Mesquita Al-Fath, el centre Budista Samye Dzong 
i el Convent de les Caputxines. En acabar, els 
participants es van reunir a la Mesquita Al-Fath 
per posar en comú les conclusions de les diferents 
conclusions dels grups de treball.
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Finalment, en la tercera i última jornada ‘SOLUCIONS 
I PROPOSTES’, els participants es van reunir per 
última vegada a l’Auditori Espai Plana de l’Om, on es 
va dur a terme la darrera conversa:
· Ensenyança visionària: compartir les formes en 
què les comunitats religioses poden oferir solucions 
treballant juntes.

Tot seguit, es va celebrar l’acte de cloenda, en el 
que es va presentar, llegir i beneir el ‘Pacte Mundial 
Multireligiós i Multisectorial per al Desenvolupament 
de Ciutats Resilients, Segures i Inclusives Manresa 
2022’ (el Pacte de Manresa), el qual recull les 
principals conclusions extretes durant el Fòrum, i 
un seguit d’accions i propostes per a què entitats, 
governs i persones a títol individual es comprometin 
a lluitar contra l’emergència climàtica.

El Fòrum es va tancar amb la signatura del pacte, 
encapçalada per l’alcalde Marc Aloy i Guàrdia i la 
secretària general de Religions for Peace Azza Karam, 
i una posterior roda de premsa amb alguns dels 
líders religiosos més destacats del Fòrum. El pacte 
es va posar a disposició de tots els assistents que 
volguessin signar-lo.

Com a tancament del Cruïlla de Camins, els 
participants van traslladar-se a la Sagrada Família de 
Barcelona, on van poder gaudir d'una visita guiada a 
la Basílica.
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n El fòrum interreligiós Cruïlla de 
Camins  es va inaugurar ahir a Man-
resa amb l’objectiu de proposar so-
lucions concretes a la crisi social i 
ambiental provocada pel canvi cli-
màtic. Es tracta d’una convenció 

que durarà fins dimecres, organit-
zada en el marc de la commemora-
ció dels 500 anys del pas d’Ignasi de 
Loiola per Manresa.  

Per a Azza Karam, secretària ge-
neral de Religions for Peace, l’ens 
que organitza el fòrum juntament 
amb Manresa2022, actes com el 
d’aquests dies a Manresa serveixen 
per influir en la presa de decisions 

en l’àmbit mundial, per exemple, en 
el camp de la sostenibilitat. «Des de 
la religió es pot fer molt», va dir Ka-
ram, i va afegir tot seguit que el  80% 
de la població mundial assegura 
que és creient d’alguna religió.  

Després del petit pelegrinatge, a 
l’entrada de la Cova, Karam va ex-
plicar que, «en moltes ocasions, el 
poder polític i el religiós són més 

propers del que pensem i per 
aquest motiu s’ha de col·laborar pel 
bé comú».  

En declaracions a Regió7, Marc 
Aloy, alcalde de Manresa, va afir-
mar que Manresa és una ubicació  
idònia per acollir el Cruïlla de Ca-
mins perquè a la capital del Bages 
és on sant Ignasi va trobar la seva 
transformació. «Era necessari reu-

nir líders d’arreu del món per par-
lar de temes tan importants com la 
sostenibilitat social i la resiliència 
de les ciutats», va apuntar Aloy.  

En la recepció institucional al 
saló de sessions de l’ajuntament, el 
president del Consell Interreligiós 
de Catalunya, Guillem Correa, va 
subratllar l’enorme importància 
que tindrà aquesta convenció per     

Manresa busca una resposta religiosa a la crisi 
climàtica en el marc del Fòrum Cruïlla de Camins
u La convenció reuneix 51 líders de diferents confessions de 33 països d’arreu del món a la capital del Bages en un dels actes 
espirituals més importants de l’Any Ignasià u L’objectiu de la trobada és proposar solucions concretes al repte mediambiental 

Un petit pelegrinatge entre l’Oller del Mas i la Cova, amb un centenar de persones, entre elles 
religiosos d’arreu, va obrir ahir diumenge, de manera simbòlica, el Fòrum Internacional 
Multireligiós Manresa 2022, Cruïlla de Camins. Els participants en aquesta convenció van fer 

una parada espiritual del seu recorregut a la torre de Santa Caterina, on s’hi van afegir el bisbe 
de Vic, Romà Casanova, i l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. En arribar a la Cova, Aloy va fer 
al·lusió a la importància d’aquest acte espiritual dins el marc de la commemoració institucional 
dels 500 anys de l’estada i transformació d’Ignasi de Loiola a Manresa. 

OSCAR BAYONA 

Un pelegrinatge dona el tret de sortida al Fòrum 

Líders baixant de la torre de Santa Caterina cap a la Cova AJM

Helena Carbonell Aurín 
MANRESA

Acte de recepció institucional al saló de sessions de l’ajuntament OSCAR BAYONA

Regió7

al futur. «Després d’aquest fòrum hi 
haurà un pacte que marcarà un can-
vi crucial», va assegurar.  

En el seu torn, el bisbe de Vic, 
Romà Casanova, va comentar que 
si es respon als reptes actuals a tra-
vés de les diferents confessions re-
ligioses, es pot arribar a «un consens 
molt més ampli que només amb les 
administracions». El bisbe també va 
recalcar la idea que «cal que des de 
les diferents religions es tingui en 
compte aquells que no tenen mai 
lloc en les agendes dels més pode-
rosos». 

Fins dimecres, els 51 líders reli-
giosos reflexionaran sobre com les 
ciutats –on viu la major part de la 
població mundial– poden esdeve-
nir més sostenibles i resilients, 
abordant el debat des del punt de 
vista social, econòmic, ambiental i 
espiritual i des d’una perspectiva de 
valors, entesa com a motor per a la 
transformació. Hi prendrà part, 
també, el món científic i l’adminis-
tració, i hi tindran molt protagonis-
me els joves. 

Després de l’obertura i la recep-
ció institucional que van tenir lloc 
ahir, avui comença de forma oficial 
el fòrum. El programa inclou po-
nències, debats, grups de treball i ta-
llers. L’espai de la Plana de l’Om serà 
l’escenari on se celebraran les reu-
nions durant els matins d’avui, 
demà i dimecres.  

La missió de la primera reunió 
que se celebrà avui és identificar les 
crisis actuals. El segon matí,  les po-
nències i debats se centraran a cer-
car respostes i solucions als reptes 
plantejats el dia anterior a través de 
la col·laboració entre religions i la 
implicació dels líders mundials.  

La darrera sessió tindrà lloc di-
mecres i servirà per proposar solu-
cions concretes a través de la col·la-
boració entre les comunitats religi-
oses, reflectides en el Pacte Mundi-
al Multireligiós i Multisectorial pel 
Desenvolupament de Ciutats Resili-
ents, Sostenibles, Segures i Inclusives 
Manresa 2022, un document de 
compromís social i mediambiental 
que es treballarà des de les diferents 
confessions al llarg dels tres dies 
que dura la convenció  

Per a les tardes dels dies que du-
rarà la convenció s’han preparat ex-
periències per enriquir el debat, 
com la visita per descobrir la vida 
monàstica a Montserrat i la unió 
d’espiritualitat i arquitectura de la 
Sagrada Família de Barcelona, i el 
desenvolupament de cinc tallers en 
diversos centres religiosos de la ciu-
tat que obriran els seus espais: l’Es-
glésia Ortodoxa Santa Teodora de 
Sihla, la Mesquita Al-Fath, el Centre 
Budista Samye Dzong, el Convent 
de les Caputxines i la Casa Flors Si-
rera. 

Les activitats que tindran lloc al 
llarg dels tres dies que durarà la con-
venció també estaran obertes a la 
ciutadania amb inscripció prèvia a 
través de la pàgina web de Manre-
sa2022. 

Líders espirituals d’arreu del món 
apel·len als joves en la lluita ambiental

n Els joves han de tenir un paper 
actiu en la lluita contra el canvi cli-
màtic com a principals víctimes 
presents i futures de la degradació 
mediambiental. És una de les prin-
cipals conclusions del fòrum que es 
va celebrar ahir al vespre al Museu 
de l’Aigua i de la Tècnica de Manre-
sa, amb l’assistència dels líders reli-
giosos que fins dimecres participa-
ran en les jornades Cruïlla de Ca-
mins que se celebra a la ciutat. 

L’acte d’ahir al vespre, que es va 
acompanyar d’un sopar, el van pro-
tagonitzar les reflexions sobre el 
canvi climàtic d’algunes de les per-
sonalitats presents a les jornades, i 
també de l’honorable Ela Ghandi, 
neta de Mahatma Gandhi i conse-
llera del Gandhi Development 
Trust, que va fer una intervenció vir-
tual per videoconferència. L’acom-
panyaven, en aquest cas presenci-
alment, Sheikh Shaban Mubaje, 
que és Gran Muftí del Consell Su-
prem Musulmà d’Uganda, i la co-
presidenta de la Red de Jóvenes de 
América Latina y el Caribe de Reli-
gions for Peace, Ligia Matamoros, en 
un acte moderat pel Dr. Joan Her-
nández, professor de Sociologia, i 
amb traducció simultània al caste-
llà. 

Tots tres van alertar del canvi cli-
màtic «que és una realitat», i de la 
necessitat «urgent» de combatre els 
desastres ecològics «causats per 
l’acció de l’home», i van apel·lar a la 
participació dels joves en aquesta 
lluita, però també als governs i als 
ciutadans en general, i amb un pa-

per singular per part de les comuni-
tats religioses d’arreu del món, que 
hi han de contribuir des de la seva 
diversitat. 

Gandhi, que va obrir les inter-
vencions, va incidir molt especial-
ment en aquesta comunió entre re-
ligions i joves per donar sortida a la 
problemàtica ambiental. Va posar 
de manifest la «insatisfacció» de 
molts joves amb la crisi climàtica i 
la culpabilització que en fan a les ge-
neracions més grans, però també va 

parlar d’altres joves «que se centren 
només en el present i en la seva fe-
licitat aquí i ara». Va remarcar la ne-
cessitat d’incidir en aquests col·lec-
tius, a qui «cal mostrar un altre camí 
perquè adoptin una visió més gene-
ral» i puguin esdevenir protagonis-
tes dels canvis. Va dir que en això les 
comunitats religioses hi tenen un 
paper important: «Els hem d’ense-
nyar». Més enllà del paper de la jo-
ventut, Gandhi també va posar so-
bre la taula «l’estreta relació entre ci-
ència i religió» de què parlen «tant 
les escriptures com la comunitat ci-
entífica». Diu que «els textos sa-
grats» apel·len «a la responsabilitat 
de tots respecte al medi ambient». 

Víctimes del desastre 
Per la seva banda, Sheikh Shaban 
Mubaje va descriure els joves com a 
grans víctimes de les conseqüènci-
es que el canvi climàtic està tenint 

en l’economia i en la societat.  
Va parlar des de l’òptica de la re-

alitat africana, on «les dones es ve-
uen obligades a anar a treballar al 
camp, però no plou, i els joves volen 
treballar però no hi ha fusta perquè 
els boscos estan devastats, no hi ha 
peixos als rius, i no hi ha herba per 
alimentar els ramats. I tot és causat 
per l’acció de l’home», lamentava. 
En conseqüència, «en moltes ciu-
tats africanes els joves estan a l’atur 
o han caigut en mans de màfies de 
la droga perquè no tenen esperan-
ça i es radicalitzen». En aquest sen-
tit, va demanar «que tots els go-
verns, ciutadans i institucions reli-
gioses definim polítiques per salva-
guardar la continuïtat del medi am-
bient».   

Finalment, Ligia Matamoros va 
remarcar que «els joves som pre-
sent, no tan sols futur, i cal que si-
guem tinguts en compte en la lluita 
contra el canvi climàtic perquè tam-
bé en podem ser protagonistes». 
Natural de Costa Rica, va posar el 
seu país com a exemple de la lluita 
contra el canvi climàtic. Va explicar 
que « fa 50 anys que el govern inver-
teix molt en medi ambient, que ja 
forma part de la nostra cultura», i va 
recordar que «des del 1948 no tenim 
exèrcit, sinó que els recursos que hi 
destinaríem ara són per a la salut i 
l’educació». Va dir que «com a jove 
i persona de fe, em sento responsa-
ble de preocupar-me per la gent i 
pel medi ambient», i va animar a 
«treballar plegats per buscar soluci-
ons, siguem homes, dones, adults i 
joves».

u Personalitats de comunitats religioses reflexionen sobre el futur del planeta i alerten de la necessitat 
urgent d’actuar des dels governs i la pròpia fe, en un fòrum amb sopar inclòs al Museu de l’Aigua i la Tècnica

JORDI ESCUDÉ VILA. MANRESA

Ela Gandhi va seguir l’acte per videoconferència, amb Ligia Matamoros i Sheikh Shaban Mubaje, asseguts al centre OSCAR BAYONA

L’acte d’ahir va aplegar líders religiosos d’arreu del món OSCAR BAYONA

L’acte d’ahir va presentar 
el jovent com el gran 
damnificat pel canvi 
climàtic i alhora com a 
peça clau per combatre’l
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UN MERCAT PELS NÚVOLSuu 11

La tòfona negra afronta un any dolent i el 
quilo podria superar els 1.000 euros 
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LES ALTES TEMPERATURES I LA FALTA DE PLUJA, LES CAUSES

UN EQUIP EN RATXAuu 18

El CE Manresa tomba el 
Mallorca a domicili i és colíder
 ELS DEL BAGES VENCEN AMB UN DOBLET DE NOAH

TWITTER

Cardona posa 
a votació 22 
propostes 
als primers 
pressupostos 
participatius
u CARDONINS I CARDONINES 
PODEN DECIDIR FINS AL PROPER 
5 DE DESEMBRE A QUINA OBRA 
O MILLORA ES DESTINEN 35.000 
EUROS DELS COMPTES 
MUNICIPALSu7

La regió central 
rep 180.000 
euros per a 
transport d’aigua 
i obres urgents
u L’AGÈNCIA CATALANA DE 
L’AIGUA DESTINA AQUESTA 
QUANTITAT A ONZE MUNICIPIS 
DE L’ALT URGELL, L’ANOIA, EL 
BAGES I EL MOIANÈS u6

«Eufòria»    
i «Balandrau, 
infern glaçat», 
entre els premis 
del Zoom
u EL FESTIVAL ANOIENC 
S’ACOMIADA AMB UNA LLUÏDA 
GALA DE CLAUSURA u26

La UPC de 
Manresa celebra 
l’acte de 
graduació de 
166 estudiants
u EL KURSAAL ACULL UNA 
CERIMÒNIA EN LA QUAL ES VAN 
PREMIAR ELS MILLORS 
TREBALLS I EXPERIMENTS I 
L’ESTUDIANT DESTACAT u5

Manresa obre un debat 
per trobar una resposta 
religiosa a la crisi climàtica
uEl fòrum interreligiós Cruïlla de Camins aplega des d’ahir a la capital del 
Bages representants de confessions de 33 països d’arreu del planeta u2 i 3

Veïns i entitats posen 
guapa la degradada 
fàbrica de Cal Rosal
u UNA SETANTENA DE PERSONES PARTICIPEN EN UNA CAMPANYA 
DE DIGNIFICACIÓ DE L’EDIFICI DE PROPIETAT PRIVADA, ABANDONAT 
FA DÈCADES I QUE FA ANYS QUE ESTÀ FALTAT DE MANTENIMENT

n Guixades, brossa, runa... Els ve-
ïns han dit prou i ahir van repin-
tar les façanes i van netejar l’en-

torn d’un vestigi industrial del 
qual fa anys que es reclama una 
adequació u8 Un moment de l’acció veïnal PILAR MÀRQUEZ

Representants de diverses religions, ahir davant la Cova de Sant Ignasi

OSCAR BAYONA
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n 90 persones en total al matí i 65 
a la tarda van participar, ahir, en la 
primera jornada de Cruïlla de Ca-
mins, el fòrum de Manresa 2022 
per donar una resposta intergene-
racional i multireligiosa a la crisi 
social i ambiental. Un fòrum inè-
dit en el format que vol tenir se-
guiment en el temps a partir del 
moment que finalitzi, dimecres. 
Ho farà amb el Pacte Manresa, 
que ha de recollir les accions que 
s’hauran tractat i pactat aquests 
tres dies, que els participants, lí-
ders religiosos de tot el món, por-
taran a les seves respectives co-
munitats per desenvolupar-los.  

La jornada a l’auditori de la Pla-
na, va servir, d’entrada, per expli-
car la feina que ja estan fent els di-
ferents participants a les comuni-
tats  on viuen, a Arizona, al Cana-
dà, a Nova York, a Perú, al Líban, 
a Filipines... Un munt d'accions 
petites que, sumades, tenen una 
gran incidència en la qualitat de 
vida dels qui les reben. Això és el 

que pretén fer el fòrum a gran es-
cala i centrat, sobretot, en el tema 
de la crisi mediambiental.  

A Manresa, per exemple, hi ha 
Manuel Arturo Coña Pirul, vice-
president de l’Associació Xilena 
de Diàleg  Interreligiós i represen-
tant espiritual del Poble Ma-
puche, que va destacar la impor-
tància de la col·laboració entre les 
religions. Com van fer la majoria, 
va remarcar el valor que té el fò-
rum manresà i va agrair l’acollida 
rebuda a la capital del Bages.  

Un regal per a Azza Karam 
Coña va participar en el ple 
d’obertura, que va finalitzar amb 
els participants posant un collaret 
que simbolitzava la pau al món a 
Azza Karam, secretària general de 
Religions for Peace, moviment in-
terreligiós global que organitza el 
fòrum amb l’Ajuntament de Man-
resa coincidint amb els 500 anys 
de l’arribada de sant Ignasi a la ca-
pital del Bages. Els gest simbòlic 
va rebre l’aplaudiment  dels pre-

sents. Tot seguit, Albert Galbany 
va interpretar amb bansuri (flau-
ta de bambú) El cant dels ocells 
amb l’estil de la musicalitat índia.  

Després d’un descans amb es-
morzar inclòs al vestíbul de l’au-
ditori, on assistents i ponents van 
poder intercanviar impressions, 

va començar una conversa infor-
mativa sobre el paper dels agents 
religiosos per garantir l’accés als 
serveis bàsics a les ciutats. Maha 
Shuru Vasu Bandhu, coordinador 
de la Comunitat de Fe per l’Arizo-
na Faith Network, mexicà immi-
grat als Estats Units, budista, ca-

sat amb un musulmà i de família 
cristiana, va parlar dels espais de 
refugi que habiliten les diferents 
comunitats religioses per evitar 
que la gent mori de calor a l’estat 
d’Arizona, on les altes temperatu-
res cada any s’emporten moltes 
vides. Va celebrar el fòrum, que 
«ens ajuda a connectar i a apren-
dre els uns dels altres».  

Les quatre hores d’intervenci-
ons, amb un descans entremig i 
pràcticament una hora de retard 
respecte a l’horari previst, van 
anar seguides de converses repar-
tides en sis grups de treball en di-
versos espais de l’edifici de la Pla-
na. Es tractava de fer recomanaci-
ons pràctiques al Pacte Manresa 
sobre habitatge, alimentació i ai-
gua, accessibilitat i inclusió, edu-
cació i espais verds i connexió 
amb la natura. Un informe dels re-
lators dels grups de treballs, un di-
nar a peu dret i el trasllat a Mont-
serrat, on a la tarda es va fer una 
conversa plenària sobre el mona-
cat, van cloure la jornada. 

Religions de tot el món fan de Manresa 
un altaveu per reivindicar el seu lideratge
u Ahir va tenir lloc la primera jornada de Cruïlla de Camins, el fòrum del qual ha de sortir un pacte amb ambició mundial 
GEMMA CAMPS

Públic assistent a la jornada d’ahir al matí a la Plana MIREIA ARSO

n Azza Karam és la secretà-
ria general de Religions for 
Peace, organització de dià-
leg interreligiós de referèn-
cia a escala mundial, amb 
seu a Nova York i amb orga-
nitzacions nacionals arreu 
del món. Organitza Cruïlla 
de Camins al costat de 
l’Ajuntament de Manresa.  
Quina confiança té que el 
que en resulti del fòrum 
que acull Manresa tingui 
alguna efectivitat? 
Hi ha tres aspectes que mar-
quen la diferència pel que fa 
a aquest fòrum. La primera, 
és crear l’hàbit entre els qui 
tenen la responsabilitat de 
formular les polítiques d’es-
coltar el que els han de dir 
des d’espais de trobada com 

aquest. La segona, ajuntar 
les diferents generacions de 
diferents religions i líders 
religiosos que ajudin a co-
municar, connectar i cele-
brar el treball conjunt que 
es dugui a terme perquè, so-
vint, que les religions treba-
llin juntes té molt poc ressò. 
En tenen quan hi ha terro-
risme, quan hi ha violència. 
I en tercer lloc, confirma 
que el lideratge no és no-
més una cosa de homes i de 
dones grans. El lideratge va 

de la gent gran i de la gent 
jove treballant plegats. Ho-
mes i dones de totes les ge-
neracions i de tots països. 
Això és el lideratge. 
Quines sensacions va te-
nir, diumenge, arribant a 
Manresa pel mateix camí 
que sant Ignasi amb els di-
ferents líders religiosos? 
Personalment, el pelegri-
natge de diferents religions 
juntes pel camí de Sant Ig-
nasi sempre havia estat un 
somni, d’ençà que vaig sa-
ber que existia. Fins aquest 
moment, quan els líders re-
ligiosos s’ajuntaven era per 
parlar, però ajuntar-se per 
caminar va suposar un mo-
ment sagrat compartit i un 
compromís. El camí és el co-
mençament d’aquest treball 
col·lectiu o, en alguns casos, 
una afirmació d’aquest viat-
ge compartit.  Per altra ban-
da, és profundament propi-
ci que les religions caminin 
plegades per la pau. 

Azza Karam
SECRETÀRIA GENERAL DE RELIGIONS FOR PEACE 

G.C. MANRESA

u Explicava ahir les 
sensacions que va tenir 
recorrent el tram final 
del Camí Ignasià 

«Que les religions treballin 
juntes té molt poc ressò»

n Joan Hernández, coordi-
nador de Cruïlla de Camins 
i representant de Religions 
for Peace a l’estat espanyol, 
lluïa ahir satisfet una bufan-
da que li havia regalat un 
dels participants al fòrum. 
El bon ambient entre els as-
sistents va caracteritzar la 
primera jornada. 
Quina previsió tenen que 
el Pacte Manresa arribi a 
ser realment efectiu? 
El 84% de la població mun-
dial és creient. És a dir, que 
si la gent religiosa agafa 
aquest pacte a nivell perso-
nal o comunitari, les petites 
accions puguin tenir una 
repercussió mundial.  
Què ha estat el més com-
plex a l’hora d’organitzar 

Cruïlla de Camins? 
El més complicat sempre és 
poder contactar amb la 
gent. Religions for Peace 
ens ho ha facilitat molt per-
què organitzar un congrés 
com aquest contactant amb 
cadascun a nivell individu-
al  ens hauria suposat una 
feina impossible. D’altra 
banda, escollir qui havia de 
venir, perquè els recursos i 
els espais són limitats, ha 
estat un dels reptes perquè 
teníem tres focus: líders re-

ligiosos, dones i gent jove. 
És un fòrum inèdit? 
Sí, per diferents qüestions. 
La primera, pel format, per-
què vam començar amb 
una processó [la caminada 
pel Camí Ignasià, diumen-
ge], i això, ho comentaven 
tots els que han vingut, ha 
creat una sinèrgia en el 
grup. I, després, el tema, 
que es barregi el tema inter-
religiós, intersectorial, que 
no només hi hagi líders re-
ligiosos, gent jove, el tema 
de les dones, sinó també al-
tres sectors a nivell de l'ad-
ministració, gent del món 
científic, aquesta combina-
ció no s’havia fet mai. 
Tindrà continuïtat d’algu-
na manera? 
Sí. Un dels requisits de què 
vam parlar és que el final del 
fòrum ha de ser el principi 
d’una altra cosa. S’ha de po-
der seguir treballant i els 
pactes que se signin han de 
ser avaluables.    

Joan Hernández
COORDINADOR DE CRUÏLLA DE CAMINS 

G.C. MANRESA

u Destacava que el 
format i la combinació 
de continguts són inèdits 
en un fòrum com aquest

Azza Karam

G.C.

Joan Hernández

G.C.

«El final del fòrum ha de ser 
el principi d’una altra cosa»
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n «La recerca del bé comú no 
hauria de ser un encàrrec sinó una 
obligació». Aquesta frase d’Evelyn 
Zentner de Falck, filla de jueus 
immigrants txecs que van sobre-
viure l’Holocaust, membre de la 
taula de la Comunitat Jueva de 
Quito i coordinadora del grup de 
Religions for Peace al Carib i 
l’Amèrica Llatina, resumeix el sen-
tir dels participants, ahir, en la se-
gona taula de la segona jornada 
del Fòrum Internacional Multire-
ligiós Cruïlla de Camins, que acull 
Manresa fins avui. 

Avui es presentarà el Pacte 
Mundial Multireligiós i Multisec-
torial per al Desenvolupament de 
Ciutats Resilients, Segures i Inclu-
sives Manresa 2022, l’anomenat 
Pacte de Manresa. Una eina que 
vol donar una resposta a la crisi 
mediambiental i social, valenta, 
pràctica, realista i a l’abast de tot 
el món a través dels líders religio-
sos  que participen al fòrum. 

A banda de Zentner de Falck, 
va intervenir  en la conversa per 
tractar si els líders estan preparats 
per aplicar el pacte, que va mode-
rar Christian Kazadi Lupemba, 
president de la Xarxa Juvenil In-
terreligiosa de Religions for Pea-
ce de la República Democràtica 

del Congo, Sarah Oliver, coordi-
nadora del jovent internacional 
de la United Religions Initiative i 
impulsora de la campanya Girls 
Not Brides a Sud-àfrica, Malawi i 
Moçambic; Mohamed Ajana, se-
cretari de la Comissió Islàmica 
d’Espanya, i Stavrophor Joan 
Garcia, arxiprest per Espanya i 
Portugal del Patriarcat de Sèrbia.  

Kazadi va parlar d’una «trans-
formació necessària a nivell indi-
vidual i global» i va demanar  que 
el que es proposi sigui «d’acció i 
no només paraules». Oliver va 
posar com a exemple la filosofia 
de treball de la seva organització 
per trobar solucions a temes de 
convivència i de residus a Malawi 
i Uganda, respectivament, per 

destacar el pes que tothom se sen-
ti directament interpel·lat i partí-
cip del pacte, alhora que va asse-
nyalar que caldrà «anar més en-
llà, acceptant que hi ha vegades 
que no estarem d’acord» i «entrar 
en els debats més complicats».  Va 
relacionar el lideratge amb la hu-
militat de saber escoltar les perso-
nes que no tenen veu. 

Zentner de Falck va recalcar 
que cal ser realistes a l’hora de sa-
ber «què podem i què no podem 
canviar» i  va remarcar el valor  de 
«compartir coneixement». Va 
proposar la creació d’una ONG 
que construeixi i administri una 
web que s’alimenti amb idees i 
consells com els que proposarà el 
Pacte de Manresa per tal que els 
polítics hi puguin accedir.  

Ajana va fer una aposta per la 
«responsabilitat i ètica comparti-
da» i va reivindicar els principis de 
respecte a la natura que inclou 
l’Islam i d’altres tradicions religi-
oses com un element que massa 
sovint no es té en compte.  

«On són les autoritats?» 
L’arxiprest català Stavrophor 
Joan Garcia va cloure la sessió po-
sant de relleu que «la gent que 
som religiosos tenim un factor en 
comú que és la transcendència» i 

que això els fa tenir un sentit 
d’unió i de respecte per la natura 
que la societat civil no compar-
teix. Va reclamar la necessitat que 
les autoritats civils entenguin que 
«les religions són agents de cohe-
sió social i dinamisme i no de por 
ni de conflicte» i va deixar una 
pregunta a l’aire: «On són les au-
toritats?» en el fòrum que acull 
Manresa. Va acabar afirmant que  
«necessitem interaccionar amb el 
món civil, local i global» i va ins-
tar a convertir en una eina real el 
Pacte de Manresa. «Do it!», va aca-
bar dient, abans de l’aplaudiment 
final del públic assistent.  

Seguidament, es van fer grups 
de treball per  tractar què fa falta 
per part dels líders perquè el Pac-
te de Manresa tingui èxit. Es va fer  
l’informe dels relators del grups i 
un dinar a peu dret. A la tarda es 
van organitzar  tallers en temples 
de la ciutat com la mesquita Al-
Fath, el convent de les Caputxines 
i l’església ortodoxa Santa Teodo-
ra de Sihla. La jornada la va clou-
re  un sopar al Kursaal Espai Gas-
tronòmic servit per Religions for 
Peace, que organitza el fòrum 
amb l’Ajuntament de Manresa co-
incidint amb els 500 anys, aquest 
2022, de l’estada de sant Ignasi de 
Loiola a la capital del Bages.  

Veus del Cruïlla de Camins demanen un pacte 
valent i insten els líders mundials a escoltar-los
u Avui es coneixerà el contingut del conegut com a Pacte de Manresa per aconseguir unes ciutats més sostenibles i inclusives 
GEMMA CAMPS. MANRESA

Kazadi, Oliver, Zentner de Falck, Ajana i Garcia, ahir G.C.

n Té 27, és mexicà i viu als Estats 
Units. Politòleg de formació, és 
budista, està casat amb un musul-
mà i coordina la Comunitat de la 
Fe a l’Arizona Faith Network.  
Expliqui el projecte comunitari 
que porta a terme a Arizona. 
S’anomena Centres per refrescar-
se i és una resposta contra la ca-
lor extrema i l’increment anual de 
la temperatura pel  canvi climàtic. 
Estem parlant de més de 40 ºC, 
que poden ser mortals per a mol-
tes persones. El 2021 en van mo-
rir moltes i les religions i el govern 
van començar a treballar junts. 
El seu cas és força excepcional: 
budista, família cristiana, espòs 
musulmà. Creu que la religió 
està preparada per acceptar ca-
sos com el seu, en general? 
És un tema molt complicat de 

tractar públicament en espais re-
ligiosos. També, perquè moltes 
persones s’han reprimit degut a la 
resposta que han donat les religi-
ons a la diversitat sexual, però, a 
la meva comunitat i en el diàleg 
interreligiós abracem la diversitat.  
Del fòrum en sortirà el Pacte 
de Manresa per donar resposta 
a la crisi social i ambiental. 
Quina acció no pot oblidar? 
Una cosa molt maca que estem vi-
vint aquí és la col·laboració mul-
tireligiosa, intergeneracional i 
global. Crec que ho hem d’impri-
mir en el pacte perquè tots estem 
connectats d’alguna manera. El 
món està interconnectat i el me-
diambient no coneix fronteres 
sinó com responem com a famí-
lia humana, sense que importi la 
religió, l’edat, el país.  
Servirà per a alguna cosa? 

Jo crec que servirà molt per inspi-
rar, per tenir un precedent de les 
religions, la societat civil i el go-
vern treballant junts per respon-
dre al canvi climàtic. 
A Manresa s’ha posat en valor el 
treball social de les religions 
amb accions com la que expli-
cava vostè. Creu que s’hauria de 
visibilitzar més aquest treball? 
Sí. Crec que s’hauria de visibilit-
zar més el gran treball, crucial i 
fins i tot vital de les religions per 
ser resilients als canvis socials, a 
les crisis mediambientals. És el 
que intentem amb aquesta troba-
da, que es vegi l’impacte de les re-
ligions per construir alguna cosa 
positiva per a la pau. 

Maha Shuru Vasu Bandhu
COORDINADOR DE LA COMUNITAT DE LA FE A L’ARIZONA FAITH NETWORK

G.C. MANRESA

«S’hauria de visibilitzar més 
el treball vital de les religions»

G.C.
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Esperit transformador 
ignasià

MAC
Fotos: Agustí Codinach

Enguany es commemoren els 
cinc-cents anys de l’arribada de sant 
Ignasi de Loiola a Manresa, de camí 
en el seu pelegrinatge cap a Jeru-
salem. El sant va estar-se prop d’un 
any a la ciutat, s’hi va inspirar per 
escriure els Exercicis Espirituals i hi 
va tenir una experiència reveladora, 
que va marcar la seva vida i el va dur 
a fundar la Companyia de Jesús. Per 
això, Manresa és considerada ciutat 
bressol de l’orde jesuïta. La comme-
moració permet reivindicar i poten-
ciar el llegat patrimonial de Manresa 
i consolidar el seu paper com a final 
del Camí Ignasià.

«Manresa 2022 és un projecte de 
llarg recorregut que, a partir d’una 
efemèride important, l’estada de 
sant Ignasi de Loiola fa cinc-cents 
anys a la ciutat de Manresa, pretén 
posar a punt la ciutat per a la rebu-
da de visitants en un sentit global. 
Potencia així els seus actius i recur-
sos propis (entorn natural, patrimo-
ni, centralitat geogràfica i petjada 
ignasiana), tot relligant-los a partir 
del relat transformador que la pre-
sència del pelegrí Ignasi ha deixat 
a Manresa i que es manté viu cinc 
segles després. Manresa 2022 és un 
actiu troncal en el marc del projec-
te de desenvolupament turístic de la 
ciutat», explica Joan Calmet Piqué, 
regidor de Turisme i Projecció de 
Ciutat, de l’Ajuntament de Manresa. 

«Ignasi de Loiola —constata el re-
gidor— és una de les figures més in-
fluents de la història de la humanitat 
i, al mateix temps, qui més projecció 
internacional ha donat a Manresa, on 
va viure durant quasi un any (1522-
1523). Les experiències viscudes per 
sant Ignasi a Manresa el van ajudar 
a consolidar la transformació que 
havia iniciat a Loiola, quan va deci-
dir abandonar la carrera militar per 
dedicar-se a la meditació i a la vida 
contemplativa. Segons va relatar ell 

mateix, a la ciutat del Cardener va 
tenir un seguit d’experiències místi-
ques que resultarien decisives en la 
redacció dels Exercicis Espirituals.»

Any commemoratiu

Aquesta iniciativa de l’Ajunta-
ment de Manresa i l’Oficina Tècnica 
de Manresa 2022 es va iniciar l’any 
2014, que és «quan es comença a 
treballar amb la redacció d’un Pla 
Director que marca un full de ruta», 
assenyala Joan Calmet Piqué. Des 
de llavors, «va creixent i es conso-
lida a partir de tres eixos de treball 
(Camí, Acollida i Llum) relacionats 
amb aspectes clau a desenvolupar: 
la posada a punt de l’espai públic, 
dels equipaments i dels entorns ig-
nasians (eix Camí), l’arrencada d’un 
ambiciós Pla de Desenvolupament 
Turístic de la ciutat (eix Acollida) i la 
creació de continguts de tota me-
na amb voluntat de continuïtat en 
el temps (eix Llum)». 

El regidor palesa que aquest 2022 

El Fòrum Internacional Multireligiós 
Manresa 2022 s’organitza 
del 27 al 30 de novembre 

El Fòrum inclourà 
ponències, debats, 
grups de treball 
i tallers
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n Diuen que la fe mou muntanyes. 
El Pacte Manresa 2022, la signatura 
del qual va cloure ahir al migdia el 
Fòrum Internacional Multireligiós 
Cruïlla de Camins, està fet amb to-
nes de fe de les 16 confessions reli-
gioses que hi han participat. Tot i 
que no promet moure muntanyes, 
sí que es presenta com una «llavor», 
una «espurna de llum», un «gra de 
sorra», una «gota a l’oceà», com el 
van definir els seus impulsors; en 
definitiva, com una eina per, amb la 
religió com a vehicle, fer un crit 
d’alerta, un crit a la conscienciació 
global, a actuar aquí i ara.  

El document inclou sis compro-
misos i sis accions que arribaran 
des de Manresa a tot el món i a or-
ganitzacions com l’ONU i la UNES-
CO per tal que se’l facin seu.  

Si els Exercicis Espirituals de sant 
Ignasi i el mateix sant Ignasi han 
portat el nom de Manresa a tot el 
món, la commemoració dels 500 
anys de la seva estada a la capital del 
Bages, enguany, també preveu por-
tar arreu el nom de la ciutat que el 

va acollir i a on va viure la transfor-
mació que el va portar a convertir-
se en un dels líders religiosos més 
importants de la història. En aquest 
cas, serà amb un document signat 
ahir per l’alcalde de Manresa, Marc 
Aloy, i la secretària general de Reli-
gions for Peace, Azza Karam, orga-
nitzadors de Cruïlla de Camins, i 
també pel director general d’Afers 
Religiosos de la Generalitat, Carles 
Armengol, i pels presents en la  po-
sada de llarg, que gairebé van om-
plir l’auditori de la Plana de l’Om de 
Manresa, entre els quals els bisbes 
de Solsona i de Vic, els líders religi-
osos i espirituals que han partici-
pant en les tres jornades que s’han 
celebrat des de dilluns i fins ahir a 
la capital del Bages i membres de la 
societat civil que s’hi van inscriure 
per seguir els plenaris i tallers.  

El moment més esperat 
La lectura del Pacte Manresa 2022, 
el moment més esperat, va portar a 
l’escenari una quinzena dels parti-
cipants més joves del fòrum, que el 
van anar llegint per parts. Seguida-
ment, sis d’ells el van beneir amb 
pregàries de les seves respectives 
religions. En acabat, Karam i Aloy el 

van signar i es va convidar els pre-
sents a fer el mateix al vestíbul de 
l’auditori, mentre a la sala se cele-
brava una roda de premsa.  

A la tarda, després d’un dinar a 
peu dret a la Plana, una setantena 
dels participants es van traslladar a 
Barcelona per visitar la Sagrada Fa-
mília, que va ser el punt i final defi-
nitiu a un fòrum que no només ha 
destacat pel fet de donar com a fruit 
un pacte -i no un manifest, tal com 
han insistit repetidament els orga-
nitzadors- nascut des de diferents 
religions, també per tenir en comp-
te a l’hora d’elaborar-lo la gent jove 
i les dones, quelcom del que va pre-
sumir amb insistència Karam.  

L’acte final el va obrir Joan Her-
nández, coordinador de Cruïlla de 
Camins, que va definir el Pacte Glo-

bal Multireligiós i Multisectorial per 
a la Creació de Ciutats Resilients, 
Sostenibles, Segures i Inclusives 
com «una ruta de treball» per «do-
nar-nos una oportunitat». Seguint 
amb la línia d’anteriors intervenci-
ons al llarg de les jornades, va posar 
l’accent en la urgència d’actuar.  
Azza Karam va dedicar una part de 
les seves paraules a agrair la feina 
feta «al personal als dos costats de 
l’Atlàntic, a Nova York i a Manresa». 
A Nova York és on té la seu central 
Religions for Peace, amb 97 consells 
repartits per tot el món. També va 
fer una llarga dissertació sobre el 
que mou les comunitats religioses:  
el voluntarisme, donar sense espe-
rar res a canvi, rebre i no oblidar-ho 
mai... Va assegurar que «treballar 
junts ha estat meravellós» i va sub-
ratllar  que aquest treball hagi im-
plicat «els joves i les dones i les se-
ves noves formes de lideratge».   

«Estem fent història» 
També van parlar el filipí Renz C. 
Argao i Emina Frljak, de la nova 
fornada de Religions for Peace. El 
primer va explicar que el seu pare 
havia fet estada a Manresa i que ser-
hi ell aquests dies l’havia fet «con-

nectar amb les meves arrels». Com 
Karam, va incidir en la implicació 
dels joves mentre que Frljak va dir 
que el Pacte Manresa 2022 «demos-
tra que la cooperació és possible». 
«Avui estem fent història, em sem-
bla a mi», va afirmar.  

La lectura dels compromisos i 
accions, la seva benedicció per sis 
dels joves i les primeres signatures 
van tenir com a cloenda una foto de 
tots els participants. Abans, van 
parlar Armengol i Aloy. El primer, 
va posar l’accent en el fet que el fò-
rum manresà és una demostració 
que la cooperació pel bé comú i la 
cohesió social de les diferents con-
fessions religioses amb la societat 
civil no només és possible sinó que 
és necessària.  Aloy també va tenir 
paraules d’agraïment i va recordar 
el que va moure els organitzadors a 
organitzar el fòrum: el fet que més 
del 80% de la població mundial és 
creient i que una gran majoria viu 
en ciutats. El pacte, per tant, es fa te-
nint en compte totes les religions 
amb la idea de fer-lo arribar a totes 
les ciutats. Va deixar clar que no ofe-
reix «solucions màgiques» ni «mi-
racles» i va dir que amb el fòrum 
«Manresa puja un graó més com a 

Un pacte religiós per actuar contra el canvi 
climàtic durà el nom de Manresa a tot el món
u El Fòrum Internacional Multireligiós Cruïlla de Camins va finalitzar ahir després de tres intenses jornades de treball 

Gemma Camps 
MANRESA El document inclou sis 

compromisos i sis accions 
que arribaran arreu i a 
organitzacions com l’ONU 
i la UNESCO

Lectura del Pacte Manresa 2022 per representants joves de les diferents confessions religioses que van participar al Cruïlla de Camins
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referent encara més important del 
diàleg interreligiós».  

A la roda de premsa, Aloy, Azza  i 
Hernández van seure al costat de la 
copresidenta de la Xarxa de Dones 
de Fe de Nigèria i Àfrica, Agatha 
Ogochukwu Chikelue; Bani Du-
gal, representant de la comunitat 
internacional Bahá’í a les Nacions 
Unides, que es va comprometre a 
enviar el pacte a les comunitats 
Bahá’í de tot el món; Sadhvi Bha-
gawati Saraswati, líder espiritual; 
Taishi Kato, sacerdot xantoista al 
Santuari Hattori Tenjingu Shrine 
d’Osaka, Japó, i el Molt Reverent 
Arxiprest Stavrophor Joan Garcia, 
de l’església ortodoxa, vicari gene-
ral per a Espanya i Portugal del pa-
triarcat de Sèrbia, que va dir que «el 
que he pogut recollir aquests dies és 
la necessitat de posar-se en marxa» 
per lluitar contra el canvi climàtic.  

Aloy va explicar la gènesi del fò-
rum i en va celebrar el resultat. En 
contraposició, tot i que sigui salvant 

les distàncies evidents, va recordar 
que la cimera celebrada recent-
ment a Egipte per arribar a acords 
amb la mateixa finalitat «no va fun-
cionar». Karam va assenyalar que 
Manresa no només «ha parlat 
d’acollida sinó que l’ha fet efectiva». 

Va insistir en els trets distintius del 
fòrum, un dels quals, va dir, ha es-
tat reunir diferents confessions «per 
celebrar els 500 anys de l’arribada 
de sant Ignasi, un sant catòlic».   

133 acreditacions  
Al fòrum manresà, que va comen-
çar diumenge amb la caminada de 
118 participants pel darrer tram del 
Camí Ignasià fins al Santuari de la 
Cova, una experiència que va colpir  
els que hi van ser, i que aquell ma-
teix dia va incloure una primera tau-
la de converses amb la participació 
virtual d’Ela Ghandi, neta de Ma-
hatma Ghandi, ha aplegat en les 
successives jornades un total de 
145, 151 i 173 persones, respectiva-
ment, segons els organitzadors. 
S’han repartit 133 acreditacions, 
entre les quals 49 a líders religiosos 
internacionals de 35 nacionalitats 
diferents i  21 líders religiosos naci-
onals, i hi han participat 16 tradici-
ons de fe o religions diferents.

Assistents  al fòrum  afegint-se al document      

FOTOGRAFIES DE: MIREIA ARSO

PACTE MANRESA 2022

ELS COMPROMISOS 
 
u Continuar aquest treball transfor-
matiu, solidàriament, cadascú de 
nosaltres, molt més enllà d’aquesta 
trobada, des de les nostres respecti-
ves comunitats, regions i països. 

 
u Garantir més intercanvis interge-
neracionals, interreligiosos i multi-
sectorials que generin avenços en 
l’àmbit social i d’innovació per abor-
dar la desigualtat i la discriminació i 
que, així, totes les comunitats puguin 
prosperar sobre la base de la justícia i 
la igualtat en ciutats inclusives, segu-
res, risilients i sostenibles. 
 
u Reflexionar sobre el nostre con-
sum personal i comunitari i sobre 
com les nostres accions personals i 
col·lectives poden ajudar a pal·liar la 
contaminació i el canvi climàtic i cre-

ar espais més humans a les ciutats. 
 

u Difondre la idea que els recursos 
naturals són finits, que cal equilibrar 
les accions per protegir el medi am-
bient amb les dinàmiques del mer-
cat, que tenir més no sempre és mi-
llor i que sense pau al nostre cor no 
hi pot haver una ecologia transfor-
mativa integral. 

 
u Mantenir contacte amb diferents 
mitjans de comunicació i altres 
agents socials per fomentar la difusió 
d’informació basada en proves, veraç 
i justa sobre els efectes del canvi cli-
màtic i ajudar a passar a estils de vida 
conscients i responsables. 

 
u Treballar amb els governs nacionals i 
locals, inclosos els municipals, amb un 
enfocament multisectorial per assolir 
compromisos establerts a nivell nacional. 

LES ACCIONS A PARTIR 
DELS COMPROMISOS 

 
u Dur a terme cada any a les nostres 
ciutats accions per millorar el clima. 

 
u La participació inclusiva de ciuta-
dans i membres de les comunitats en 
el desenvolupament d’infraestructu-
res sostenibles a les ciutats. 

 
u Implementar projectes holístics 
que promoguin i protegeixin la salut i 
el benestar de tota vida basant-se en 
els valors de la justícia, la inclusió i la 
responsabilitat ecològica integral. 

u Publicar sobre l’impacte despro-
porcionat del canvi climàtic en comu-
nitats d’arreu del món i sensibilitzar 
la població sobre aquesta qüestió. 

 
u Incorporar material d’educació 
mediambiental als centres educatius 
religiosos. 

 
u Crear un espai virtual multireli-
giós, multisectorial, intergeneraci-
onal i amb perspectiva de gènere 
per compartir millors pràctiques i 
informació que permetin crear so-
cietats més inclusives, sostenibles 
i segures. 

L’APUNT
Carta del superior general 
de la Companyia de Jesús  
u El fòrum va incloure en l’ar-
rencada la lectura d’una carta 
del superior general de la 
Companyia de Jesús, Arturo 
Sosa, on felicitava els seus 
responsables per la iniciativa i 
es feia seus i dels jesuïtes els 
objectius de treball del fòrum.

Signatura del Pacte Manresa 2022 per part d’Aloy. Amb ell,  Argao i Karam     

Públic assistent a la darrera jornada, ahir al migdia     

Patrocinat per:També hi col·laboren: Organitzat per:Organitzat per:

www.elstrullolsparc.catwww.elstrullolsparc.cat

Promocions exclusives per a la jornada del 4 de desembre fins les 17h:Promocions exclusives per a la jornada del 4 de desembre fins les 17h:Promocions exclusives per a la jornada del 4 de desembre fins les 17h:Promocions exclusives per a la jornada del 4 de desembre fins les 17h:

SORTEIG DE PRODUCTES DURANT EL MATÍ Amb la col·laboració deAmb la col·laboració deACTIVITATS INFANTILS GRATUÏTES

Diumenge 4 de desembre
d’11 a 14 hores

Recinte exterior
Multicinemes Bages Centre
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La Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya és un 
festival de cinema anual que pretén aprofundir en la 
presència de l’espiritualitat en la cultura audiovisual, 
fer visible les diferents manifestacions religioses i 
espirituals i contribuir a afavorir el diàleg interreligiós 
i la cohesió social. 

Per a l’edició del 2022, l’Ajuntament de Manresa i el 
projecte Manresa 2022 es van ocupar de l’acte de 
cloenda, el qual va consistir en la projecció de la 
pel·lícula “Van arribar de nit” (Llegaron de noche) 
(2021), d’Imanol Uribe.  

Com a part de la Mostra de Cinema Espiritual de 
Catalunya, es va acollir també l’Enigmàrius sobre 
Ignasi de Loiola i Manresa - el 16 de novembre a 
l’Institut Lluís de Peguera- on alumnes de 3r d'ESO 
van desxifrar enigmes lingüístics, i la projecció de la 
pel·lícula “Déu es dona i es diu Petrunya” de Teona 
Strugar Mitevska, el 20 de novembre a l’Auditori 
Espai Plana de l’Om.

CLOENDA 19a MOSTRA DE CINEMA 
ESPIRITUAL DE CATALUNYA

Cultura i art

Projecció de ‘Van arribar de nit’

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FTFM, 
Direcció General d'Afers Religiosos de la 
Generalitat de Catalunya
Col·labora:
CineClub Manresa

30 de novembre de 2022. 18h.
Teatre Conservatori
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Presentació de la 14a Miscel·lània d’Estudis 
Bagencs del Centre d’Estudis del Bages, un recull 
d’articles relacionats amb Manresa entre la Guerra 
Civil Catalana (finals del segle XV) i la Guerra dels 
Segadors (segle XVII), època en què s’insereix l’estada 
de Sant Ignasi a la ciutat, per tal de donar a conèixer 
fets històrics i les seves conseqüències i contribuir a 
la identificació i la cohesió de la comunitat amb un 
passat comú. 

En l’acte de presentació a l’Espai Manresa 1522, van 
intervenir el regidor Joan Calmet Piqué, el president 
del Centre d’Estudis del Bages, Francesc Comas 
Closas, el coordinador de la Miscel·lània, Adrià Mas 
Craviotto, i l’alcalde Marc Aloy i Guàrdia.

MISCEL·LÀNIA D’ESTUDIS BAGENCS

Cultura i art

Centre d’Estudis del Bages

Organitzadors: 
Centre d’Estudis del Bages
Col·labora: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022

1 de desembre de 2022. 19h
Espai Manresa 1522
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L’Àrea d’Història Moderna de la Universitat de 
Barcelona organitza, de manera ininterrompuda 
des de l’any 1984, el Congrés d’Història Moderna 
de Catalunya. L’habitual periodicitat quinquennal 
del congrés, s’ha exceptuat aquest 2022, en ocasió 
del cinquè centenari de l’estada d’Ignasi de Loiola a 
Manresa. 

Durant quatre dies -tres a Manresa i un a Barcelona- 

es van dur a terme 7 sessions al voltant de la 
temàtica vertebradora del congrés d’enguany: “El 
món d’Ignasi de Loiola. Religió, cultura i societat als 
segles XVI i XVII”.

Destaca la sessió inaugural en la que va participar 
Ronnie Po Chia Hsia, professor de la Pennsylvania 
State University, sota el títol Ignasi a Manresa: de 
l'èxtasi espiritual a l'evangelització.

EL MÓN D’IGNASI DE LOIOLA. RELIGIÓ, 
CULTURA I SOCIETAT ALS SEGLES XVI I XVII

Cultura i art

IX Congrés d’Història Moderna de Catalunya

Organitzadors: 
Universitat de Barxcelona
Col·labora: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, FTFM, 
Althaia

Del 19 al 21 de desembre de 2022
Sala d'Actes d'Althaia
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Música i festa
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Cada primer divendres de mes es du a terme una 
sessió d’Espai Ànima, un espai d’introspecció i 
transformació personal que, mitjançant sons i 
melodies, uneix música, salut i espiritualitat.

Tot i existir des del 2013, el projecte va adoptar i 
compartir molts dels valors de Manresa 2022 i la 
mística de Sant Ignasi d’una manera contemporània 
i oberta a tothom.

Alguns dels artistes que 
van passar per l'Espai
Ànima d'aquesta edició 
són:

· Jordi Prats
· Ciro Montanari
· Lluís Girish Naad 
· Mediterràniam
· David Sitges
· Joel Olivé
· Orientcat
· Mindful Travel
· Raïm
·Quia Ergo Femina
· Albert G. Galbany
· Mario Ersinger
· Ölivia Musyk

Organitzadors: 
Espai Ànima
Col·labora: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022

Cada primer divendres de mes
Sala Gòtica de Sant Andreu

ESPAI ÀNIMA
Cicle de músiques tansformadores
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Dintre dels clubs de lectura de la Biblioteca del Casino, 
Manresa 2022 va impulsar el Club de Lectura Espiritual. 
Coordinat per la teòloga Adelaide Baracco Colombo, el club 
de lectura ha llegit les següents obres durant l'any 2022: 

· La Experiencia interior de Thomas Merton: aquest va ser 
fou el darrer llibre del pensador i religiós nord americà, 
en el que explora el significat i la pràctica diària de la 
contemplació, sent la seva obra més completa sobre el 
tema.  
· Caminos de fe del Dalai Lama: ens acosta a un dels grans 
reptes del segle XXI; conrear la coexistència pacífica. Amb 
l’objectiu de contribuir al diàleg interreligiós i fomentar 
la comprensió entre les diverses religions, el Dalai Lama 
busca un punt de trobada en l’espiritualitat humana.
· Èxode i Èxtasi en Ignasi de Loiola de Xavier Melloni: Una 
aproximació a la seva autobiografia en la que convida el 
lector a confrontar-s’hi, “perquè és quan ens exposem al 
que ens passa, quan arribem al fons del que vivim, és quan 
som traspassats i transformats per allò que experiència”
· El Medi Diví de Pierre Teilhard de Chardin: En la seva obra 
busca conciliar la fe cristiana amb la teoria de l’evolució. 
· Ecosofia, la saviesa de la Terra de Raimon Panikkar. 
Un llibre que parla sobre la Terra no com una simple 
subministradora de matèries primeres per a la humanitat 
sinó com al nostre cos extern, el nostre espai vital, la nostra 
llar. 
· L’altre Déu de Marion Muller-Colard. Aquest llibre ens 
parla de les petites mitologies que ens esdevenen la 
defensa irracional de sistemes de regulació del mal 
que desenvolupem fora de tot catecisme. I de com la 
irreductible Amenaça de l'atzar plana damunt les nostres 
vides.

CLUB DE LECTURA ESPIRITUAL

Cultura i art

Clubs de lectura de la Biblioteca del Casino

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022, Bibliteca
del Casino

Anual
Sala d’actes de la Biblioteca del Casino
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Música i festa
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Agustí Charles Soler
Alba Martínez Armengol
Ander Mirambell Viñas
Àngels Freixanet Picanyol
Antoni Esteve Cruella
Cristina Riba Roig
David Victori Blaya
Eva Bach Cobacho
Francesc Sòria Mesa
Genís Sinca Algué
Gerard Farrés Güell
Ignasi Ávila Rodríguez
Ignasi Ribas Canudas
Jaume Sanpera Izoard
Jordi Cruz Mas
Joan Creus Molist
Joaquim Falcó Pujol
Jordi Ludevid Anglada

Jordi Ribas Corbera
Jordi Sardans Galobart
Josep Maria Gasol Piqué
Josep Lluís Iriberri Díaz
Juan Ignacio Cirac Sasturain
Laia Masramon Vendrell
Loles Vives Jorba
Lourdes Fisa Saladrigas
Llibert Fortuny Cendra
Manel Camp Oliveras
Manel Estiarte Duocastella
Manel Fontdevila Subirana
Marc Buxaderas Escolà
Maria Mercè Conangla Marín
Maria Picassó Piquer
Marta Roqueta Fernández
Martí Saballs Pons
Melània Sorroche Torres

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022Anual

Projecció de ciutat

PERSONES AMBAIXADORES DE MANRESA

De Manresa al món

Miki Esparbé Gener
Mireia Farrés Bosch
Mireia Pintó Garriga
Míriam Ponsa Prat
Natxo Tarrés Garcia
Núria López Bigas
Núria Malé Espinalt
Núria Picas Albets
Núria Rial Santiago
Núria Tió Peig
Pere Joan Cardona Iglesias
Pere Miró Sellarés
Pilar Parcerisas Colomer
Rafa Martínez Aguilera
Rosa Maria Miró Roig
Sor Lucía Caram Padilla
Valentí Oviedo Conrejo
Xavier Serrano Sanjosé

Programa de persones ambaixadores de la ciutat, en 
el qual més d’una cinquantena de figures rellevants 
nascudes o vinculades a Manresa es comprometen 
a donar suport, difondre i promocionar Manresa i el 
projecte Manresa 2022, tant a nivell nacional com 
internacional.

Les persones ambaixadores van ser incorporades 
en 3 actes de presentació al Saló de Sessions de 
l’Ajuntament: el 8 i 21 d’abril de 2021 i el 16 de febrer 
de 2022.

Actualment, les persones ambaixadores que té la 
ciutat són:
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Des de l'any 2013, el dibuixant Galdric Sala 
ha publicat més de 450 tires còmiques 
al diari Regió 7, on un Ignasi de Loiola 
caricaturitzat comenta temes d'actualitat i 
de la ciutat des d'una vessant més humana, 
popular, de carrer, tal com si fos un veí de 
Manresa.

En commemoració de l'any ignasià, algunes 
de les millors historietes del ninotaire han 
estat recopilades en un suplement especial 
del diari, que es podien adquirir amb aquest 
o a equipaments culturals i turístics de la 
ciutat.

CÒMIC GALDRIC SALA

Cultura i art

Tira còmica al Regió 7

Organitzadors: 
Ajuntament de Manresa, Manresa 2022

Anual
Regió 7

Ignasi     Manresa
500 aniversari

·Una visió gràfica i humorística del matrimoni que més emprempta ha deixat a la ciutat
·Antologia d’historietes del personatge creat per Galdric per a Regió7

El casament del segle (XVI  )!
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MÉS ESDEVENIMENTS

MICROSCOPIES 2022 · Agost 2022
Land Art a la Torre Santa Caterina

CLOENDA ANY CELEBRACIÓ · 18 de febrer de 2023
Rebuda de les entitats i piromusical

CAMÍ DEL COMIAT · 25 de febrer de 2023
Caminada en comemoració de la partida del pelegrí

CONGRÉS CATALÀ DE FILOSOFIA · 15-17 de juny de 2023
6a edició

MÚSICA I ROMÀNIC · 8 de maig de 2022
XII cicle de concerts a temples romànics a la Cova

TRANSÉQUIA 2022 · 6 de març de 2022
Ruta esportiva resseguint la Séquia

IX CICLE DE CONCERTS D'ESTIU A VILADORDIS · 2 i 9 de 
juliol de 2022 - Resseguint la figura de Sant Ignasi

ACTES EDUCACIÓ
· Premi Treball de Recerca Manresa 2022 Transforma
· Menú del Pelegrí

PLÀNOL MANRESA 1522 · 13 d'abril de 2022
Suplement Regió 7

XI JORNADES UNIVERSITÀRIES DE TURISME RELIGIÓS 
· 14-16 de novembre - Viatge interior i viatge al món: Ignasi 
de Loiola

VI CONGRÉS CATALÀ 
DE FILOSOFIA
MANRESA
15, 16 i 17 de juny de 2023

Cartell A3.indd   1Cartell A3.indd   1 04/07/2022   13:46:1504/07/2022   13:46:15

Foto:  Meandre

Foto:  Parc de la Séquia

Foto:  Susi Garcia
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MANRESA 2022   EN 22 IMATGES
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MANRESA 2022   EN 22 IMATGES



51.313

COMMEMORACIÓ MANRESA 
2022 EN DADES

55
accions

1 2 3

4 5

#LAREFESTA
4.700 assistents

MATÈRIA D'EXERCICI
3.743 visitants

SONS DEL CAMÍ
3.636 espectadors

LOVE OF LESBIAN
2.800 espectadors

INAUGURAL
2.000 assistents

espectadors/particpants

78 entitats
participants

10
col·laboradors

DESPESES INGRESSOS
Espiritualitat i pensament ........... 184.465,19 €
De Manresa al món ............................ 59.669,62 €
Educació ................................................ 86.683,41 €
Cultura i art ........................................ 217.043,39 €
Música i festa ..................................... 498.052,53 €
Joventut .................................................. 70.463,80 €
Esport ..................................................... 68.849,61 €
Comunicació .................................... 315.094,59 €

TOTAL ........................................ 1.496.322,14€

·  12,33%
·  3,99%
·  5,79%
·  14,51%
·  33,29%
·  4,71%
·  4,33%
·  21,06%

·  100%

Ajuntament de Manresa ..............783.057,81 €
Diputació de Barcelona ................ 114.125,64 €
Generalitat de Catalunya .............. 163.618,67 €
UE - FEDER ............................................. 11.251,27 €
Patrocinadors ...................................... 334.645,01 €
Entrades i serveis ................................. 89.623,74 €

TOTAL ............................................ 1.496.322,14 €

·  52,33%
·  7,63%
·  10,94%
·  0,75%
·  22,36%
·  5,99%

·  100%

203
actes





Amb el suport de:

Amb la col·laboració especial de:

Direcció executiva:Un projecte de:

Amb la col·laboració de:


