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#LAREFESTA

DEL CAMÍ IGNASIÀ
El setembre de l’any 1622 es van celebrar a Manresa les festes de canonització de Sant Ignasi, unes festes
especialment lluïdes en què les celebracions religioses, els actes civils i la festa en honor a Sant Ignasi
van destacar per les dimensions i la participació, unes festes “célebres, magnificas y grandiosas, deixant
lo gasto de elles á Banch Obert per a los que ses offeris”. La gran festa barroca, que es va desenvolupar
per l’actual Centre Històric de la ciutat parla de la importància per a Manresa de la canonització de Sant
Ignasi per a la potenciació de la ciutat a través de la figura del jesuïta.
#LAREFESTA del Camí Ignasià del 2022 recupera l’esperit d’aquesta gran celebració, combinant escenaris
i itinerància, a partir de les 7 de la tarda i fins a la matinada, omplint el Centre Històric i la zona al voltant
del Pont Vell, de música, cultura popular i tradicional, pirotècnia i llum, però adaptant-la al segle XXI i
finalitzant amb un concert festiu d’estiu.
#LAREFESTA inclourà: Cercavila, Ballades, Castells i Espurnes de foc de Sant Ignasi en diversos indrets del
Centre Històric, l’espectacle “Transformacions” a càrrec dels esbarts manresans a la Plaça Major, el Circ
de l’Home del Sac i l’espectacle de llum, mapping i pirotècnia “Camí de Llum i Foc” al Pont Vell i, com a
cloenda, el concert festiu final amb els grups musicals Roba Estesa i Strombers.

ASPECTES DESTACATS
1) “Transformacions” suposa l’estrena d’un espectacle de dansa de 18 minuts creat expressament i
conjuntament, per primera vegada, per tots els esbarts de la ciutat.
2) A les “Ballades de Sant Ignasi” s’estrenarà el ball de la Mulassa, un element del bestiari de foc que
fins ara no n’havia tingut, aprofitant que és una figura referenciada ja en les Festes de Canonització de
1622.
3) “El circ de l’home del sac” és un espectacle d’equilibris, malabars, teles, trapezi i música creat en
exclusiva per La Crica i que es desenvoluparà entre els arcs del Pont Vell i un escenari ubicat a la llosa
del riu Cardener.
4) “Camí de llum i de foc” suposo l’estrena d’una creació audiovisual de 10 minuts pensada exclusivament per al Pont Vell i el seu entorn, formada per llum, mapping i làsers, a càrrec de Gerard 3D i Discmusic, amb música creada expressament pel músic Carles Cases. L’espectacle es clou amb un piromusical de 8 minuts realitzat amb pirotècnia digital (sincronitzat per ordinador), a càrrec de Pirotècnia
Peñarroja.
5) El concert final de festa serà amb els grups Roba Estesa i Strombers en un escenari especial ubicat
al Passeig del Riu, sota la Seu de Manresa, on també hi haurà servei de barres i restauració amb una
terrassa habilitada.
6) #LAREFESTA compta amb la participació de més de 200 persones de les entitats de cultura popular
de Manresa: Agrupació Cultural del Bages, Casal Cultural de Dansaires Manresans, Colla Castellera
Tirallongues, Geganters de Manresa, Grup de Dansa Cor de Catalunya i Xàldiga.

EL PROGRAMA
19:00h
		

TRABUCADA DE SANT IGNASI
Plana de l’Om i Plaça dels Drets

19:15h
		
		
		

CERCAVILES DEL PELEGRÍ
Plana de l’Om		
Plaça dels Drets
C. Sant Miquel 		
C. Sobrerroca
Plaça Major		
Plaça Major

19:30h
		
		

TRANSFORMACIONS
Espectacle de dansa tradicional
Plaça Major

20:15h
		

BALLADES DE SANT IGNASI amb
Àliga, Gegants, Víbria, Drac i Mulassa
Parc de la Seu

20:45h
		

CASTELLS DE SANT IGNASI
Parc de la Seu

21:30h
		
		
		

ESPURNES DE SANT IGNASI
Mostra itinerant de foc
Plaça Sant Ignasi
Via Sant Ignasi
Sant Marc

21:50h
		

EL CIRC DE L’HOME DEL SAC
Pont Vell

22:10h

CAMÍ DE LLUM I FOC
Espectacle música, llum, làsers,
mapping i pirotècnia
Pont Vell

		
		
22:30h
		

CONCERT FINAL amb
ROBA ESTESA i STROMBERS
Passeig del Riu

EL RECORREGUT

SIMULACIÓ D’ESPECTACLE FINAL I CONCERT

Fotomuntatge : Jordi Orozco Vall - Ajuntament de Manresa

EL CONCERT FINAL
ROBA ESTESA
Roba Estesa fusiona les músiques urbanes i festives amb la instrumentació i melodies folk. En l’àmbit
textual, investiguen com parlar de les contradiccions quotidianes partint d’un marc teòric que enllaça les
seves experiències des de l’esperit crític: el feminisme. Després del seu primer treball Descalces el 2018
surt a la llum Desglaç, un disc de 12 temes que busca potenciar la lluita i la presència de la dona a gran
escala i explicitar el poder d’una col·lectivitat. Des d’un punt de vista més macro, conviden a l’inici d’una
revolució col·lectiva des de les individualitats particulars. Desglaç és una oda a la col·lectivitat, és coincidir en l’acte d’empoderament i en l’experiència del fet d’alliberar-se. Més de 250 concerts en menys de
tres anys i gires per República Txeca, Dinamarca, Hongria i tot l’estat espanyol han fet de Roba Estesa una
les bandes amb més projecció internacional de l’escena catalana. El seu darrer disc es titula Rosa permanent (2021). Són espectacle, són música, són dones!

STROMBERS
Strombers és una banda formada a Cardona, amb una trajectòria de més de deu anys, i sempre sense
perdre el seu caràcter jove, festiu i gamberro, que els ha portat a ser dels grups capdavanters de la festa
a Catalunya. El seu estil barreja l’ska, els ritmes llatins, el reggae, el rock o el country per aconseguir un
so inconfusible i sempre festiu. Strombers ha esdevingut tot un referent de les festes populars d’arreu
de Catalunya. El grup sempre ha mostrat interès a homenatjar la cultura popular, les festes i sons d’arrel,
com són: Sant Joan, la Patum o els Castellers, i ho ha fet amb cançons. D’aquí surten temes com La nit de
Sant Joan, Patum, Rei Carnestoltes, Pessebre Ideal o Tocant el cel amb la mà.
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