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EL PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ DE SANT IGNASI A MANRESA
4 d’Abril 2019

1. FRASES DELS EXERCICIS PER CADASCÚN DELS QUADRES

1. « Demanar coneixement intern dels desordres de les meves operacions» 

(EE 63)

2. « Demanar coneixement intern del Senyor, que per mi s’ha fet home, per 

més estimar-lo i seguir-lo » (EE 104)

3. « Considerar com la divinitat s’amaga » (EE 196)

4. « Considerar els veritables efectes de la resurrecció » (EE 223)

2. PASSATGES DE L’AUTOBIOGRAFIA

1. Una vegada, estant molt atribolat pels escrúpols, es va posar en oració, amb 

el fervor de la qual va començar a cridar a Déu dient-i: «Socorreu-me, Senyor,  

que no trobo cap remei en els homes, ni en cap criatura; que si jo pensés de 

poder-lo trobar, cap treball em seria gran. Mostreu-me Vos, Senyor, on ho trobi; 

que encara que sigui menester anar darrere d'un gosset perquè em doni el 

remei, jo ho faré ». Estant en aquests pensaments, li venien moltes vegades 

temptacions amb gran ímpetu  per  tirar-se  d'un  forat  gran que aquella  seva 

càmera tenia, i estava al costat del lloc on feia oració. (Autobiografia 23 i 24)
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2. En aquest temps el tractava Déu de la mateixa manera que tracta un mestre 

d'escola a un nen, ensenyant-li. (Aut 27)

3. Tenia molta devoció a la Santíssima Trinitat, i així feia cada dia pregària a les 

tres persones distintament i fent també a la Santíssima Trinitat. Li va venir un 

pensament,  que com és que feia quatre oracions a la Trinitat? Però aquest 

pensament li  donava poc o cap treball,  com a cosa de poca importància.  I  

estant  un dia  resant  a  les grades del  mateix  monestir  [probablement Santa 

Clara], se li  va començar a elevar l'enteniment, com que veia la Santíssima 

Trinitat en figura de tres tecles, i això amb tantes llàgrimes i tants sanglots, que 

no es podia valer. I anant aquell matí en una processó, que d'allà sortia, mai va 

poder retenir les llàgrimes fins al menjar; ni després de dinar podia deixar de 

parlar sinó en la Santíssima Trinitat;  i  això amb moltes comparacions i  molt 

diverses, i amb molt de goig i consolació; de manera que tota la seva vida li ha 

quedat aquesta impressió de sentir gran devoció fent oració a la Santíssima 

Trinitat. (Aut 28)

4.  Aquestes coses que ha vist  li  van confirmar  llavors,  i  li  van donar  tanta 

confirmació sempre de la fe, que moltes vegades ha pensat que si no hi hagués 

Escriptura que ens ensenyés aquestes coses de la fe, ell  es determinaria a 

morir per elles, només pel que ha vist. (Aut 29)

5. Una vegada anava per la seva devoció a una església, que estava poc més 

d'una milla de Manresa, que crec jo que es diu sant Pau, i el camí va al costat 

del riu; i anant així a les seves devocions, es va asseure una mica amb la cara 

cap al riu, el qual anava profund. I estant allà assegut se li van començar obrir  

els ulls de l'enteniment; i no que veiés alguna visió, sinó entenent i coneixent  

moltes coses, tant de coses espirituals, com de la fe i de lletres; i això amb una 

il·lustració tan gran, que li semblaven totes les coses noves. No es pot declarar 
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els particulars que va entendre llavors, encara que van ser molts, sinó que va 

rebre una gran claredat en l'enteniment; de manera que en tot el discurs de la 

seva vida, fins passats seixanta-dos anys, recollint totes quantes ajudes hagi 

tingut de Déu, i totes quantes coses ha sabut, encara que les ajuntés totes en 

una, no li sembla haver assolit tant com de aquella vegada sola. I això va ser 

en tanta manera de quedar amb l'enteniment il·lustrat, que li semblava com si 

fos un altre home i tingués un altre intel·lecte que tenia abans. (Aut 29)

6. Després que això va durar una bona estona, se'n va anar a clavar de genolls 

a una creu, que hi era a prop, a donar gràcies a Déu, i allí se li va aparèixer 

aquella visió que moltes vegades li  apareixia i mai l'havia conegut, és a dir, 

aquella cosa en forma de serp  que li semblava molt bonica, amb molts ulls.  

Més aviat va veure, estant davant de la creu, que no tenia aquella cosa tan 

bonica  color  com  solia;  i  va  tenir  un  molt  clar  coneixement,  amb  gran 

assentiment  de  la  voluntat,  que aquell  era  el  dimoni.  I  així  després  moltes 

vegades per  molt  temps li  solia  aparèixer,  i  ell  a  manera  de menyspreu el  

rebutjava amb un bordó que solia portar a la mà. (Aut 30)
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