
6 | DILLUNS, 2 DE GENER DEL 2023

SOCIETATMANRESA
Regió7 

LA PÀGINA DE  u  GEST! ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS SÈNIOR AL SERVEI DEL TERRITORI 

n Manresa recorda enguany l’es-
tada de sant Ignasi a la ciutat del 
març del 2022 al febrer del 2023. 
Des de la inauguració del col·legi 
de Sant Ignasi (1616), ha celebrat 
diverses efemèrides importants 
de la seva vida i de la seva obra, 
com la canonització (1622), la res-
tauració de la Companyia de Je-
sús (1815-1816), el IV Centenari 
de la seva estada (1922), el IV Cen-
tenari dels Exercicis Espirituals 
(1948), el IV Centenari de la seva 
mort (1956), la reobertura de la 
Casa d’Exercicis (1969) i els 500 
anys del seu naixement i 450 de la 
fundació de la Companyia de Je-
sús (1991). I en totes hi ha estat 
present la música. 

Amb el lema «Manresa 2022. 
Transforma», l’Ajuntament de la 
ciutat ha organitzat, amb la col·la-
boració de diverses entitats, dife-
rents actes i activitats en espais va-
riats, i un seguit de concerts amb 
intèrprets de diversos àmbits mu-
sicals (Revista Musical Catalana, 
376, maig 2022, p. 22-24; i Regió7, 
10-9-2022).  

El primer concert va ser el de 
l’Escolania de Montserrat, diri-
gida per Llorenç Castelló, i amb 
Vicenç Prunés al piano. Va ser el   
25 de març, just quan va fer 500 
anys que havia arribat el pelegrí 
de Loiola a Manresa. 

El Festival Espurnes Barroques 
–que agermana música, patrimo-
ni i gastronomia en diverses po-
blacions del Bages, Solsonès i Ber-
gadà– també es va voler afegir a la 
commemoració i, amb el lema 
«Llum Barroca», hi va dedicar 
quatre concerts de la programa-
ció. Tots en llocs emblemàtics: a 
la  Seu de Manresa amb el concert 
de Jordi Savall (03-4-2022); a l’es-
glésia del Sagrat Cor dels jesuïtes, 
a Barcelona (on es conserva l’es-
pasa de sant Ignasi), amb Las Hes-
pérides (de Canàries), que inter-
pretaren una òpera dedicada a 
sant Ignasi (15-5-2022); davant 
l’antic convent jesuític de Sant 
Guim de Freixenet amb l’Ensem-
ble Moxos (05-6-2022); i a l’audi-
tori municipal (antiga església 
dels jesuïtes), de Cervera, amb el 
grup Horacio Curti, Santi Mirón i 
Ángel Faraldo (12-6-2022). 

A la Seu, on va estar en oració 
tantes vegades el sant, Jordi Sa-
vall amb la Capella Reial de Ca-

talunya i Hespèrion XXI, va ofe-
rir un concert únic, irrepetible, re-
alment significatiu i emblemàtic, 
fet a mida. Amb el títol Vocació, 
èxode i èxtasi, seguia la vida del 
sant  des del 1491, data del seu nai-
xement, fins al 1527, passant per 
la ferida, i el pelegrinatge a Mont-
serrat, Manresa i Terra Santa. Les 
veus, els instruments i la narració 
ens van transportar sonorament a 
l’espiritualitat ignasiana. 

Òpera amb autoria jesuïta  
Va seguir una òpera barroca escri-
ta entre el 1717 i el 1726 pel jesuï-
ta toscà Domenico Zipoli (1688-
1726), amb alguns fragments que 
s’atribueixen al jesuïta suís Martín 
Schmid (1694-1772), descoberta 
el 1972 a les antigues Reduccions 
[missions] de Chiquitos (Bolívia) 
i transcrita pel musicòleg Bernar-
do Illari. El seu argument –amb 
cinc personatges: sant Ignasi, sant 
Francesc Xavier, dos missatges i el 
Dimoni– mostra que la seducció 
maligna no aconsegueix desviar 
els dos sants de la seva tasca evan-
gelitzadora. La interpretació del 
prestigiós grup Las Hespérides 
fou esplèndida i ens transportà a 
l’estètica de la música barroca pro-
moguda pels jesuïtes. 

Aquesta òpera forma part d’un 
arxiu amb una gran quantitat de 
partitures de jesuïtes-músics en-
viats per la Companyia a la regió, 
formant un corpus musical sor-
prenent, i totes amb una clara fi-
nalitat pedagògica i evangelitza-
dora. Entre ells destaca precisa-
ment Domenico Zipoli, que hi va 
desenvolupar una gran activitat 
musical. Les seves composicions, 

de gran originalitat, esperit ama-
ble i una melodia articulada, tin-
gueren un gran èxit i s’estengue-
ren per tot el territori.  

El tercer concert va anar a càr-
rec del grup Ensemble Moxos. 
Vinguts expressament de Bolívia,  
van interpretar músiques autòc-
tones i obres relacionades amb els 
músics barrocs de les Reduccions 
jesuítiques del Paraguai, Perú i 
Córdoba (Argentina). Les veus, 
els instruments i les coreografies 
que van oferir mostraven el que la 
tasca jesuítica va aportar a la seva 
cultura musical.  

Per acabar el cicle, a Cervera, 
amb una proposta subtil, dialoga-
ren una flauta japonesa, una vio-
la d’arc (instrument del s. XVI) i 
música electrònica, recordant el 
viatge de sant Francesc Xavier al 
Japó.  

També va participar en l’esde-
veniment l’Orquestra del Gran 
Teatre del Liceu, al teatre Kursa-
al (3-6-2022), i el cicle Sons del 
camí. Cicle de músiques amb àni-
ma va estar dedicat a aquesta efe-
mèride i va oferir diversos con-
certs de Marala, Joana Serrat, 
Carles Cases, Ramon Mirabet, 
Manel Camp, Messengers, Gi-
nestà, El pot petit i  Noa, que tin-
gueren escenaris realment repre-
sentatius: els jardins de la Cova, el 
claustre de l’antic col·legi de Sant 
Ignasi  i la basílica de la Seu. 

Va tancar el cicle l’Orfeón Do-
nostiarra, que enguany celebra el 
125è aniversari (fundat el 1897). El 
prestigi i la singularitat dels can-
taires –quasi un centenar– va om-
plir la col·legiata de la Seu d’emo-
ció amb una actuació brillant, sen-

tida i espectacular (22-7-2022). 
El concert dirigit per José An-

tonio Sainz Alfaro (director des 
del 1987) va oferir obres religioses 
d’autors universals, amb acompa-
nyament d’orgue de Gerardo Ri-
fón. Després d’un repertori molt 
ben escollit, van interpretar la 
Marxa de Sant Ignasi, en eusque-
ra, omplint les naus de la Seu de 
forma majestuosa i solemne. I en-
cara van oferir un altre regal pels 
nombrosos aplaudiments, el Vi-
rolai. Fou un concert emotiu i ple 
de sensibilitat. Tenir l’Orfeón Do-
nostiarra a la Seu va ser un luxe, i 
els seus cantaires van demostrar 
amb escreix la qualitat d’una mas-
sa coral plena de reconeixements 
i guardons.  

Era el segon cop que oferien un 
concert a Manresa relacionat amb 
sant Ignasi. El primer fou el 1948, 
al Kursaal, en la commemoració 
del IV Centenari de l’aprovació 
dels Exercicis Espirituals.  

 
Les aportacions locals 
Completaren les activitats musi-
cals commemoratives dues pro-
duccions locals: d’una banda, el 
concert de l’Orfeó Manresà i, de  
l’altra, l’espectacle Enecus. 

L’Orfeó Manresà va aglutinar 
les veus amb el grup instrumen-
tal La Caravaggia (amb Lluís Coll, 
Alfonso Barreno, Francesc Xavier 
Banegas, Joaquim Guerra i Òscar 
Titus Prat), que van expressar un 
«viatge espiritual a l’entorn del pe-
legrí Iñigo» i la seva transforma-
ció espiritual a Manresa fins a ser 
sant Ignasi, al teatre Conservato-
ri (29-5-2022). Des d’una intro-
ducció, infantesa, joventut, l’eta-

pa militar, la convalescència, el 
pelegrinatge, la confessió, l’esta-
da a Manresa, la Cova i el Pou de 
Llum per arribar a un home nou 
que deixà un profund llegat. 
S’acabà amb un cant final escrit 
pel director mateix, Xavier Pagès. 

Enecus va ser un espectacle 
concebut per mostrar la transfor-
mació personal del sant, amb un 
text i guió d’Enric Llort Alegre, 
sota la direcció i disseny musical 
dels germans Lluís i Miquel Coll 
Trulls; amb les veus de Lluís Bar-
rera Martí, Celeste Alías Borjas, 
Natxo Tarrés Garcia, Marta Vale-
ro Martínez i Salva Racero Al-
berch, i la coral Escriny, acompa-
nyats de Jordi Figueras Morell en 
el paper d’Enecus; i una part tèc-
nica –especialment la il·lumina-
ció– del tot rellevant. Tots van 
mostrar la seva vàlua i professio-
nalitat fent un espectacle potent, 
sentit, ple de simbolismes, i total-
ment exportable a altres escena-
ris catalans i d’arreu. 

Els espectacles populars d’in-
auguració (29-1-2022) i de cloen-
da La refesta del Camí Ignasià 
(23-7-2022), amb la complicitat 
d’entitats de la ciutat, van arrodo-
nir el programa musical, variat i 
de qualitat, que Manresa 2022 ens 
ha ofert en aquesta commemora-
ció ignasiana. 

 
Glòria Ballús Casóliva és doctora 
en Musicologia (UAB, 2004), espe-
cialista universitària en Protocol i 
Cerimonial de l’Estat i Internacio-
nal (Universitat d’Oviedo, 1997) i 
màster de Protocol i Cerimonial 
(Universitat San Pablo - CEU, 
2001), i membre de Gest!

Una Manresa 2022 molt musical
GLÒRIA BALLÚS. MANRESA

u La música ha tingut un paper protagonista en la commemoració dels 500 anys de l’estada de sant Ignasi a la capital del Bages 

LA PÀGINA DE...  és un espai que Regió7 ofereix a agents cívics de la Catalunya Central -UManresa-FUB, UPC Manresa, Institut Lacetània, Consell Municipal de Solidaritat de Manresa, Federació d’Asso-
ciacions de Veïns de Manresa, Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa, Gest! i CNL Montserrat- amb la convicció que la projecció de la vida interna dels centres dedicats a l’ensenyament, de 
l’activitat de les entitats que es dediquen a la cooperació, a les persones grans, a ajudar el territori amb la seva experiència i a la normalització lingüística, i de les associacions de veïns és dinamitzadora i 
enriquidora. Les entitats i centres elaboren el contingut i la redacció del diari l’edita. Aquest espai no condiciona els criteris de Regió7 a l’hora d’informar de les activitats que consideri de més interès.

Actuació del grup Ensemble Moxos, de Bolívia, davant de l’antic convent jesuític de Sant Guim de Freixenet, el 5 de juny passat GLÒRIA BALLÚS


