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JERONI MÜNZER 
 
 
L'any 1494 un metge de Nürnberg, Jeroni Münzer, de Feldkirch, fugint de la pesta que 
tornava a assolar el seu país, acompanyat de tres amics emprengué un viatge cap al sud 
d'Europa. Havia estat ja a Itàlia; aquesta vegada volia visitar la península ibèrica. 
Emprengué el viatge – segons el testimoniatge d'ell mateix - amb joia i amb una 
excitada curiositat de veure persones i coses noves. Münzer anà anotant allò que veia i 
sentia; ho féu amb molta cura i detall. En el seu deambular per Espanya Münzer arribà a 
Montserrat el vespre del 26 al matí i en marxà el 28 de setembre de 1494. En aquest curt 
espai Münzer tingué temps de recollir una gran quantitat d'observacions. Les pàgines de 
les seves notes són un document històric de gran interès ja que és la descripció més 
important del Montserrat d’aquell temps.  
 
En un article al Butlletí del Santuari el pare Alexandre Olivar, monjo de Montserrat, 
presenta i comenta l’escrit de Jeroni Münzer (Butlletí del Santuari nº 12, 2ona època, 
maig-agost 1985). 
 
 

SANT IGNASI DE LOIOLA 
 
 
El gran personatge del segle XVI relacionat amb Montserrat és sant Ignasi de Loiola. 
L’any 1522 sant Ignasi sortí de Loiola vestit de cortesà per anar, suposadament a veure 
al duc de Nàjera, el seu patró. Però la seva intenció real era peregrinar a Jerusalem 
sortint des de Barcelona per anar primer a Roma. L’acompayen dos criats i el seu germà 
Pere. S’aturaren al d'Aranzazu, on íntimament va fer el vot de castedat. A continuació 
baixà Oñate on es va quedar Pere. Ignasi es va anar a Navarrete per cobrar els salaris 
endarrerits de mans del tresorer del Duc; allí acomiadà als servents i emprengué el camí, 
damunt d’una mula, cap a Catalunya. Possiblement a Lleida o Igualada, va comprar el 
vestit de tela de sac i les sandàlies amb les que pensava fer la seva peregrinació. 
 
Arribà a Montserrat el 21 de març de 1522. En aquella època a Santa Maria de 
Montserrat hi havia un monestir benedictí habitat per uns 90 monjos. Eren temps de 
bonança i esplendor part gràcies a l'obra reformadora de l'abat Garcia de Cisneros. 
Ignasi va estar preparant la seva confessió general durant tres dies. També va determinar 
vetllar les seves armes tota la nit davant la Verge i deixar els seus vestits i armes 
cortesans i posar-se "el vestit i les armes de Crist" (la nit del 24 al 25 de març). Tot un 
símbol plàstic i "sacramental" de la seva determinació de trencar amb la seva vida 
passada. 
 
No podia entretenir massa a Montserrat si volia arribar a Jerusalem, que era la meta 
prevista del seu pelegrinatge. Els permisos del viatge es donaven a Roma només el 
dilluns de Pasqua de cada any. Aquell any queia en 20 d'Abril. Però a més, va aparèixer 
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un inconvenient: el seguici del nou Papa, Adrià VI, - elegit el 10 de febrer de 1522 i 
allotjat a Nájera pel duc el 15 març 1522 - estava passant per terres catalanes en direcció 
a Roma. Literalment, aquest seguici "caminava trepitjant els talons" al pelegrí. Ignasi no 
volia trobar-se amb ells a Barcelona, possiblement perquè en el festeig anava gent 
important que el coneixia. No quedava una altra que "endarrerir", però retardar 
implicava ajornar un any el viatge a Terra Santa. 
 
Posats a esperar, sembla lògic que Ignasi optés per anar a Manresa. Quedava prop de 
Montserrat on tenia el seu confessor. A més hi havia a Manresa un hospital gratuït per a 
malalts i pelegrins. Els pocs dies que Ignasi pensava ser a Manresa acabaran convertint-
se en onze mesos.  
 
El que va passar internament en la vida d'Ignasi en aquest temps a Manresa, resultaria 
ser transcendental per a la seva pelegrinatge posterior. De Manresa va sortir un Ignasi 
"nou i renovat". El mateix Ignasi reconeixerà en la seva autobiografia que Manresa va 
ser "la seva Església primitiva", el seu "noviciat", que allà Déu va tractar com un mestre 
d'escola tracta un nen. A Manresa Ignasi va ser aprenent el discerniment d'esperits ia 
tenir major intel · ligència de les coses divines. Tot el que anava experimentant en el seu 
interior el anotava acuradament en un llibre que portava sempre amb ell. També tot això 
li servia per instruir i orientar a altres persones cap a una vida espiritual més robusta. A 
Manresa Ignasi anirà elaborant el que després serà el llibre dels Exercicis Espirituals. 
No és que en aquesta etapa del seu pelegrinatge el deixés ja escrit de manera definitiva, 
però sí que hi viurà les experiències fonamentals que va recollint en el mateix i oferint a 
altres perquè també es puguin aprofitar. 


