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El camí fou tot un regal per a mi. Sentir-me 

entre aquell grup de pelegrins internacional 

va ser ben bé una carícia de Déu i un 

privilegi. Moltes gràcies a l’Oficina del 

Pelegrí del Camí Ignasià per haver-me’n 

ofert la possibilitat, que sento inèdita! 

Compartir amb el grup, tot i el meu anglès, 

va ser molt encertat. Un mig-mig entre 

silencis, soledat, però acompanyada. Això 

crec que va ser clau. Jo sola difícilment el 

faria, tot i que potser em convindria. Quan estic en grup, amb altres, rutllo millor: els temps, les feines, els 

serveis... Tot es posa en ordre. Tot i que sóc persona força solitària (un any més tard, Marta va fer el Camí 

tota sola: la llavor del primer pelegrinatge va florir en el segon). 

Em va agradar i plaure molt el ritme del grup. La pregària i reflexió matinal, distribuir-ho entre tots per 

participar-hi. Anar pregant per uns i altres, tot pronunciant el nom de les persones, i deixant una estona de 

silenci. Això em va semblar tot un encert. A vegades omplim massa de paraules –buides- la pregària. Em va 

l’espiritualitat, sense interrupcions ni 

opinions, ni judicis, escoltant-se i des de la 

llibertat. Se’m va fer tota una gran escola de 

llibertat. Sincerament, és de les coses que 

m’han semblat molt encertades. 

Vaig sentir molt adequat l’espai d’eucaristia 

diari, molt familiar, casolà, anant a fons... tot 

i que no entengués prou l’anglès, però se 

sentien viscudes. Se’m van fer moments de 

molta presència, algunes d’aquestes 

eucaristies. Altres, de portar persones 

properes a redós del Senyor i viure el mal 

del món. 

Quin testimoni també veure els llocs diferents i ben diversos on ens allotjàvem. Totalment plurals, però que 

contribuïen a recollir la diversitat humana. El capellà a Jorba que feia l’acollida dels pelegrins, feia la cuina, 

 



atenent la parròquia al mateix temps... quin testimoni! I les monges de Cervera, em va generar compassió 

veure-les amb tanta pobresa i solitud arribant a la seva edat així. Déu sap!  

El testimoni de guia del camí del P. Josep Ll. Iriberri sj se’m va fer interessant. En molts moments hauria dit 

que era el primer cop que feia el camí. Això diu molt de com ho viu. Semblava que improvisava! I el seu tenir 

cura per uns i altres, en una mida intermitja, sense caure en aquelles formes materno-paternalistes de cuidar, 

que acaben ofegant i no deixen créixer. Assenyalava, indicava, estava a l’aguait, mirant de captar els ritmes 

tan diferents i amb molta paciència. Tot un aprenentatge! L’encert d’entrar en algunes poblacions i passar-

hi ben bé pel mig, aturar-s’hi, donant testimoni entre la gent de les viles, d’un estil de fer i de posar-se en 

ruta. Això educa ciutadania! 

El grup, tot i no entendre’ls prou, però a mi va ser una doble gran lliçó: confiança i llibertat. Sentir que 

confiaven entre ells, i amb mi, com una persona més. Alguns m’obrien el cor, explicant les seves coses –tot 

i que potser jo no els entengués prou, però entre la intuïció, les paraules que captava i el que em deien 

d’altres maneres... es percebia que posaven molta confiança. Quina gran lliçó, a mi que tant em costa confiar. 

L’altre, un gran testimoni de llibertat, de viure despresos, lliures, la seva intrepidesa de fe, cadascú amb els 

seus embats i dificultats, no pocs!  

Pel que fa a les meves vivències personals, ja sols els dos primers dies a Loiola foren com reconnectar amb 

Déu. Em preguntava perquè des d’allí estant se’m feia més fàcil, com més propera, aquesta vivència del 

Déu-en-mi i jo-en-Ell. En un espai de pregària més íntim, em recollia a la capella del darrer pis de l’alberg on 

vam estar allotjats. Un espai que em convocava, a banda de les llargues estones ajaguda a la gespa dels 

jardins de davant el Santuari, que em van retrobar amb la natura i amb Déu. En aquell Santíssim recordo un 

intens moment de dir ‘M’abandono’, ‘jo ja no puc més, ja no sé més per on tirar, tu tens el comandament, em 

rendeixo de tant voler-me resistir…’, tot això respecte el meu romandre o no a la feina que tenia en aquell 

moment. Després m’he dit si no és novament un meu voler amagar el cap sota l’ala per no prendre jo les 

decisions de la meva vida. Però sento que 

la seva voluntat vull que sigui la meva, tot i 

que és fàcil aquí una actitud arraulida i poc 

madura. Sento com voler respondre al que 

jo entenc voluntat de Déu, però que se’m fa 

més enllà d’institucions, de servilismes que 

ja he viscut molts anys, o de postures 

acomodatícies. Però també sento que el 

voler de Déu està més enllà de quina feina 

concreta, de quin lloc concret… potser 

passa molt més per on em sento jo més 

sintònica, o bé on la meva psicologia i 

caràcter pot aportar més bé.  

Les primeres etapes van ser de gaudir d’aquest espai de natura que em connectava amb Déu. En caminar 

em venien aquella mena de ganes de posar-me a córrer –sense fer-ho-, com un moviment intern de dins, 



com expressió de gratitud, quieta alegria, alliberador, 

com un pessigolleig intern. Un parell de dies després 

el caminar va ser més quiet, en el sentit de menys 

vinculat a l’emotivitat. Potser més autocentrat, més 

centrat en el dolor de situacions de vida… Més 

evocant el dolor del món. Pensant en persones 

properes que m’havien demanat la seva pregària, 

pensant en moltes persones estimades, recordant 

uns i altres i mirant de posar-los en camí, en mans de 

Déu. Un lleuger moviment de mans m’hi 

acompanyava mentre caminava, com a pregària en 

dansa. 

A Arantzazu se’m va fer present un sentiment meu de 

poca implicació en les coses, intens i dens, com 

d’aïllament. Alhora de necessitat d’exercici físic a la 

meva vida –veient el bé que m’aportava ara fer-ho- i 

també de relació horitzontal, d’espais d’estar amb 

altres, de compartir vida. En aquest grup em sentia a 

gust tot i no interactuar massa 

Si sento que compto per a Déu, tot rutlla, tot va endavant. Però m’adonava del meu gran perill 

d’intel·lectualitzar-ho tot, també Déu mateix. Entendre’l, pensar-lo, estudiar-lo, analitzar-ho. Ara se m’obria 

la possibilitat d’intensificar el fet de sentir-lo, de manegar-me en els sentiments, també en els del Senyor. 

Potser per això, tant mental com sóc, un parell de dies vaig tenir un intens mal de cap, migranya. Un dels 

dies amb necessitat de vomitar. I pensava, què no trago? Què haig de treure, que no paeixo, a la meva vida?  

Però el camí feia fàcil anar-se sentint bé físicament. A mi que sovint tinc problemes d’estómac, i en canvi 

aquells dies cap símptoma. 

Tot fent camí ignasià, he anat pregant 

també per la vida de tots aquests companys 

de camí. En algunes de les seves preguntes 

i comentaris, em sentia sorpresa i 

interpel·lada. Em deia ‘jo no sé on em vols, 

Senyor, però en ells trobo interrogants que 

no sé com respondre’ls-hi’. Aquests 

companys de camí no entenien que jo no 

tingui un lloc concret on dir-li ‘casa meva’, 

però a mi se’m fa de coherència de vida. Per 

què cadascú ens hem d’apropiar un lloc, un 

espai, una gent, uns béns? Segurament hi 

ha aquesta voluntat de no dir a res ‘meu’, ni persones tampoc. Sento que això em permet ocupar-me i estimar 

molt més i de manera més àmplia i universal. Quants infants en aquest món sense ningú que se n’ocupi.  



A Cervera, se’m va fer com intens constatar que trobar-se amb una mateixa és dur. Trobar-me amb la meva 

pròpia realitat se’m feia dur. Em veia autocentrada, egocèntrica, orgullosa, amb tan poca capacitat per 

estimar de debò! Que dur mirar-se al mirall de Déu, i veure’s. Em venia molt de dins aquella necessitat 

expressada per Ignasi de passar-me llargues hores de confessió, expressant tot el molt de poca estima que 

he tingut, sentint molt dolor de no saber estimar. Hauria escrit una llarga carta de confessió i volgut demanar-

ne de rebre el do de viure-ho reconciliadament. 

L’arribada a Montserrat, em 

semblava que em costaria, per aquell 

impacte que vaig sentir em feia veure 

el rètol “Direcció a Montserrat”, en ple 

camí, i jo com sentint que me’n volia 

escapar. Curiosament al final no em 

va costar gens arribar-hi. Sentia que 

hi pujava d’una manera diferent a 

altres vegades, ara amb botes, a peu, 

suada, acalorada, amb pols, 

cansament, esforç... amb humilitat i 

pobresa, sense títols acadèmics ni 

històries i vanaglòries. A més, hi 

pujava acompanyada, no sola “nunca 

solo” –com la biografia d’Ignasi que em van recomanar. Ni sola de Déu ni sola dels altres. Em ressonava el 

fet que en altres visites a Montserrat havia estat molt acomodatici, molt tancat i reclòs, sense relació amb 

iguals, i vinculant-m’hi des dels meus títols. Havia d’entregar les meves armes intel·lectuals i saber-hi estar 

sense orgulls. Buscar-hi els meus també allí, o on fos, reconeixent que sola no és el meu horitzó, tot i que 

em dolgui posar-hi paraula tan clarament. Sentia que podia pujar a Montserrat per un altre camí, nou, 

diferent, sent jo també 

nova, diferent. Però no sé 

com. 

Vaig aprendre del meu grup 

de pelegrins una manera 

nova d’estar a Montserrat. 

Si més no, me la van 

ensenyar, apresa encara 

no. Una manera de ser-hi 

més lliure, sense necessitat 

de tants formalismes, que 

m’encongien... a veure si 

em queda alguna cosa pel 

futur.  



Si la baixada cap a Manresa me la pensava fàcil, fou tot a l’inrevés. Estrany en mi, va ser acompanyada 

d’emotivitat. Ja de bon matí a la pregària conjunta al cambril, en recitar el Parenostre em venien les llàgrimes, 

que no sé identificar en què ni perquè, però no puc dir que no fossin tristes, més aviat sí. A la Cova, en 

arribar a Manresa, novament les llàgrimes, que tampoc identifico. M’ajeia al terra i sense pensar-hi, com de 

manera automàtica em venia aquella oració del “Pren, Senyor, la meva voluntat...” Sortia sola.  

Em fou com una clicada d’ullet del Senyor trobar-me a la Cova la imatge de St. Ignasi en el retrat de 

Montserrat Gudiol. Jo que m’he sentit tant intensament vinculada a l’espiritualitat franciscana, i que tant 

estimo ja de ben menuda a través de ma mare, se’m feia com que em faltava una pota important on 

apuntalar-me, i que l’espiritualitat ignasiana és el tàndem adequat per equilibrar aquest perill d’excés de 

bonisme i ingenuïtat franciscana. Tot sembla portar-m’hi últimament, i sembla que em fa vibrar pel Senyor, 

d’una manera diferent a com anys enrere. Tot te el seu moment adequat, perquè pugui ressonar en mi. 

Quants regals, Senyor! I perquè aquesta baixada dura, amb esforç, diria que l’etapa més difícil per a mi del 

camí –i això que aquest tros ja el coneixia! La calor ens hi va influir a tots, certament. D’alguna manera és 

estar a l’aguait que el camí de descens no és sense patiment, que el camí de baixar de Montserrat no és 

fàcil tampoc.  

L’eucaristia d’aquell matí últim a Manresa 

va ser intensa. En aquell espai no n’havia 

viscuda cap. Que bé queda ara amb la 

pedra a vista, i aquell altar, el tronc, quina 

bellesa. A mi que sempre m’han atret els 

troncs tan diversos!  

Pel passadís del primer pis de la Casa 

d’espiritualitat, tot caminant, consulto el 

correu al mòbil. Hi llegeixo el missatge de 

la cap de departament de la feina, on em 

demana que enviï la carta de renúncia a la 

meva plaça. Uff! Com em costa assumir 

que cal fer aquest tràmit. Aixeco els ulls i 

em trobo davant la mirada impactant del Sagrat Cor que hi ha allí, sense ser-ne conscient d’on estava. 

Casualitat. O no. Però el flash d’aquella mirada el retinc al cor. Ho llegia com dient que amb Ell on sigui, amb 

qui sigui, perquè hi és Ell. “Nunca sola”. Potser agosarada la lectura. 

El passeig per la Manresa ignasiana, indrets que ignorava, se’m va fer tot curiós també. Com amb moltes 

ganes de saber més, estranyes en mi, preguntant i volent tenir més informació. A la seu, al peu de la imatge 

de St. Ignasi, a la capella de St. Josep, em vaig estar una bona estona pregant, i curiosament plorant 

novament. Sense saber perquè. Quan enlairo la mirada, en el vitrall hi llegeixo “Contra pereza”. Vaig voler 

saber de seguida si era originari de l’època d’Ignasi. A mi que en la solitud m’atrapa tant i tant la mandra. Un 

dels meus grans pecats, que és el que no em deixa estar en pau tancada per la mandra, paralitzada per la 

mandra. Com em costa posar-me en camí! Que fàcil se’m fa si és acompanyada.   



Se m’ha fet un camí de llibertat, en camí, sempre itinerant, mai finit. Posar-se en camí és per alliberar-se. 

No sé perquè, però ara de retorn trobo a faltar seguir caminant. Tant 

de bo es doni el moment. Tant de bo no sigui escapatòria. Tant de bo 

sigui per seguir itinerari de llibertat. Potser el meu fer i ser està més 

en ruta permanent i dinamisme, que en quietismes.  

M’ha sorgit com el sentiment de voler tornar a Loiola. No sé ben bé 

perquè, però com una necessitat de tornar-hi. Déu sap! I d’anar més 

a fons en l’espiritualitat ignasiana i el que aporta de bé en la proximitat 

amb Déu. Potser allí hi ha respostes. O a Manresa, on m’ha costat 

tant arribar-hi.  

Que bo aquesta experiència de camí, que fa tant de bé i ja he 

recomanat a d’altres. 

¡Buen Camino, pelegrins! 


