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     DOMINICALS      

o cal ser gaire espavilat per caçar
que Manresa està d’enhorabona
ara que tenim un Papa jesuïta. Els
orígens de la Companyia de Jesús

tenen arrels profundes a les baumes manre-
sanes sobre el Cardener, on Ignasi de Loiola
es va aixoplugar per meditar, pregar i escriure
els textos dels Exercicis espirituals, que són
guia i fonament dels jesuïtes. Justament ara
s’estan preparant els actes de celebració del
500 aniversari d’aquella estada del sant a
Manresa, i tothom ha vist l’oportunitat de
magnificar l’esdeveniment si s’aconseguia un
gest explícit del Sant Pare Francesc cap a la
Cova. Tu diràs! Comentaristes, fidels, sectors
econòmics i govern municipal hem coincidit
a assenyalar que «aquest tren no el podem

deixar escapar». L’oportunitat de
posar Manresa en el mapa i aprofi-
tar la projecció internacional que li
donarà la celebració dels 500 anys
de «base espiritual» jesuítica, és
com pa caigut del cel en època
de privacions. Salvant les dis-
tàncies, la Barcelona olímpica
va estar 6 anys treballant per
convertir-se en pol d’atracció
turística, i 26 anys després

encara recull fruits d’aquell esforç.  Toca arro-
mangar-se i anar per feina, doncs, que el 2022
és a tocar. Jo ja m’hi poso: setmanes enrere,
quan el Papa encara era alemany, vaig asse-
nyalar que la ciutat havia d’endreçar tot l’ur-
banisme relacionat amb el centre històric, i
molt especialment aquells indrets per on dis-
corre la ruta ignasiana. Neteja, recuperació,
dignificació, senyalització dels monuments i
l’entorn. Definició i  promoció de l’oferta co-
mercial i gastronòmica. Resolució dels gravís-
sims problemes d’accés i aparcament que té
el centre de pelegrinatge de la Cova. I em
sembla que també apuntava la necessitat que
el Camí Ignasià s’afanyi a tenir la senyalitza-
ció, les possibilitats d’allotjament i els serveis
semblants als que ofereix el reeixit Camí de
Sant Jaume als moderns pelegrins. Un cop re-
frescades aquelles reflexions passo a fer  les
que considero ara imprescindibles, si és que
ens creiem de debò això de les «olimpíades»
ignasianes d’aquí a 9 anys: Manresa té una

feinada enorme per recuperar l’estima de la
Companyia de Jesús. La història explicada en
traç gruixut recull que la ciutat i la Cova es
donen l’esquena mútuament perquè ningú
no ha reparat allò que es va malmetre en
èpoques convulses d’un anticlericalisme que
va comportar, entre d’altres efectes, l’expulsió
dels jesuïtes de la seva escola a l’edifici que
actualment acull el Museu Comarcal. Foragi-
tats de Manresa, van muntar a Sarrià el nou
Col·legi de Sant Ignasi, hereu del reconeixe-
ment pedagògic del centre manresà. Els deu-
ria anar bé perquè, ves per on,  actualment hi
ha 11.000 alumnes catalans fent primària i se-
cundària en centres dirigits pels jesuïtes,  a
l’Estat són 76.000 alumnes, a Europa 160.000,
i més de 2 milions arreu del món. Tot un po-
tencial que els manresans no hem pogut
aprofitar. Vist on estem i on volem anar, escol-
tades les paraules que mostren un tarannà
obert i d’humilitat en el nou Papa, un jesuïta
que combrega del pensament ignasià formu-
lat en els Exercicis espirituals escrits a Manre-
sa, no seria hora d’escenificar solemnement
l’acte de reconciliació? Demanar perdó pels
error comesos ha dignificat i reparat relacions
que semblaven irreconciliables. Jo crec que
l’alcalde hauria de donar el primer pas.
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a notícia de la concessió del Premi d'Ho-
nor de les Lletres Catalanes a Josep Ma-
ria Benet i Jornet m'ha sorprès rellegint
Un llibre verd,  un retrat personal i irònic

de la Manresa de primers dels anys 30, escrit per Vi-
cenç Prat, un dels homes de cultura més actius i crí-
tics d'aquell temps.
En un dels primers capítols, dedicat a parlar dels
concerts, el teatre i les exposicions, Prat assenyala
que el teatre que es fa a la ciutat és escàs i dolent, tot
i reconèixer que els Carlins disposen d'un grup
d'actors «bo del tot». Després de referir-se a la men-
talitat simple i sentimental de la majoria de manre-
sans que assisteix a teatre només tres cops l'any,
amb motiu de la representació de la Passió, el Teno-
rio i els Pastorets,  estén la invectiva al teatre català
en el seu conjunt: «sempre els mateixos temes ru-
rals, abadesses romàntiques, guerrers valents i mal
afaitats, els hereus i les mosses d'hostal, i uns con-
flictes sentimentals que els nostres pagesos s'hi fa-
rien un tip de riure», i conclou que «Catalunya l'han
fet els poetes, i per això és tan incomprensible i
avorrit». 
Des que aquestes paraules van ser escrites fins avui
han passat vuitanta anys i s'han alçat i abaixat molts
telons. I també ha passat que Benet i Jornet s'ha
convertit, tal com remarca el poeta i també drama-
turg Narcís Comadira, en l'ànima del teatre català
de la segona meitat del segle XX, i encara ho és. Si
ara el teatre català es troba en un dels millors mo-
ments de la seva història, de ben segur que Benet i
Jornet hi ha tingut un paper protagonista. Ha escrit
una quarantena d'obres, de tota mena, per a adults i
per a nens, costumistes i històriques, de crítica so-
cial i fins i tot de reflexió moral.  Ha estrenat en tots
els teatres del país, grans i petits, d'anomenada i
abandonats de la mà de Déu.  Com destaca Coma-
dira, «Benet i Jornet, ara, a Catalunya, és el Teatre. I,
és clar que se’l mereix el premi, només faltaria. I no
solament se’l mereix sinó que és ell qui l’ honora,
aquest premi, anomenat d’Honor». 
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«L’anticlericalisme d’èpoques convulses va
foragitar l’escola manresana dels jesuïtes cap
a Sarrià. Actualment tenen 11.000 alumnes a
Catalunya i 2 milions arreu del món»


