EL CAMÍ IGNASIÀ PASSA PER NAVARRETE
Aquest Full Informatiu és distribuït per la Secció de Cultura de l'Ajuntament de Navarrete, la Parròquia de
Navarrete, els Assessors Culturals i altres entitats de Navarrete. (17 de juny de 2013).
El Camí Ignasià és el que Íñigo de Loiola va recórrer en els seus primers mesos de conversió (1522). (Veure
www.caminoignaciano.org i pàgina 267 del llibre esmentat abaix). Navarrete va ser testimoni de les dues
etapes de la vida de St. Ignasi de Loiola: abans i després de la seva conversió. Diversos famosos van passar
per Navarrete, però Ignasi va ser el que més temps va viure en aquesta villa.
RUTA IGNASIANA EN NAVARRETE
Partim de l'església. Al seu interior s'hi troben dues de les tres imatges que es disputen haver estat
restaurades per Iñigo de Loyola després de la seva conversió: la 'Santa Maria' (originalment a l'ermita 'Santa
Maria de Jesús' en el camí cap a Nájera) i la 'Verge del Sagrario' (de l'antiga església parroquial). La tercera
imatge és la Mare de Déu del Bon Succés, que es trobava al costat de la carretera cap a Entrena, i actualment
en domicili privat fora de Navarrete (Veure pàgines 246, 163-167).
En sortir de l'església es segueix a la dreta pel Carrer Major Alta (p. 246). Per aquest carrer transitaven els
'Enllumenats' en temps d'Iñigo (pàg. 167-168). A la dreta es troba el turó, en el castell va estar presoner
l'últim líder comuner en temps d'Iñigo (pàg. 246, 124-125).
A la Plaça de l'Arc a l'esquerra es troba el palau del Duc de Nájera amb el seu escut a la cantonada. És l'únic
palau del Duc de Nájera, actualment en existència. Iñigo va estar a les seves ordres com gentilhome durant
quatre anys (1517-1521). El va acompanyar en les seves visites al rei, el va ajudar a reconquerir Nájera
(encara que no va voler participar del botí de guerra), i es va quedar defensant Pamplona dels francesos, ja
que el Duc era també Virrei de Navarra. Allà va caure ferit, i va ser traslladat a Loiola, on es va convertir
llegint els evangelis i les vides de Sant Domènec i de Sant Francesc. Posteriorment va decidir pelegrinar a
Terra Santa, perquè allí va viure Jesús.
En passar per Navarrete per acomiadar-se, va demanar al duc la corresponent paga. "I va cobrar els diners,
manant repartir en certes persones ... i part a una imatge de Ntra. Senyora ... perquè es restaurés bé".
(pp.162-163).
S'ha especulat qui eren aquestes persones, als qui Iñigo va repartir diners. En el testament d'Aldonza, filla del
duc, apareix 'Maria Vila-real de Loiola'. Algú va proposar que pogués ser filla natural d'Iñigo. En Navarrete
van imaginar que Iñigo s'allotjava en una fonda, situat a la cantonada de la Plaça de l'Arc N. 1, al costat del
palau del duc, i que tenia amors amb la masovera. Després de la seva conversió, Iñigo ja no s'hauria allotjat
en la mateix fonda, sinó més avall a la casa N. 4, avui ja renovada, del carrer Raval. Es barregen arguments a
favor i en contra que Iñigo va tenir una filla natural abans de la seva conversió. Això no li treu cap mèrit a
Iñigo de Loiola. El problema és que no ha aparegut cap document que ho testifiqui. D'altra banda, llavors era
costum reconèixer els fills naturals, i Iñigo mai va al·ludir a això.
De Navarrete l’Iñigo convertit va seguir fins a Manresa, on va començar a escriure els seus Exercicis
Espirituals. Anys més tard va estudiar a París, i va formar un grup d'universitaris graduats, que després es van
anomenar la "Companyia de Jesús" o jesuïtes.
---------------Les dades anteriors són ampliades i documentades en el recent llibre “Los Años Riojanos de Iñigo de Loyola”,
per José Martínez de Toda, SJ, que es pot adquirir a Logronyo (Llibreria ARS, c / Cavalleries, 31-33; Tel 941- 25
51 47) i Nájera (Llibreria Mª Teresa, C / Major, 11, Tel 941-36 28 35).

