
 

 
AUCA 

DEL  
CAMÍ IGNASIÀ 

  

    
El temps de convalescència 
va ser temps de reflexió 
sant Ignasi descobreix 
que Crist és el seu Senyor 

Ens preparem per la ruta  
amb triple benedicció  
Abraham, Crist, Sant Ignasi 
invoquem amb gran fervor 

Hem començat a Loiola  
de conversió un camí.  
Hem seguit en vuit etapes  
les passes del “pelegrí” 

De Loiola fins Urretxu  
ha estat la primera etapa  
per fer-ne el quilometratge  
seguim la ruta marcada 

    
En l’obscuritat dels túnels  
hem demanat al Senyor  
que encengui la nostra flama 
i que abrusi els nostres cors 

La natura de Déu parla  
és el nostre creador  
Contemplem embadalides  
ocells, rius, fonts i flors 

I caminem un xic més  
per arribar fins l’ermita  
tenim allà el nostre alberg   
i hi arribem amb ferida 

Des d’Urretxu fins Arantzazu  
fem  la ruta sobre rodes, 
l’accident ha propiciat   
ser amb la Mare més estona  

    
Reposa sobre un arç blanc  
una imatge petitona  
Hem pogut veure de prop  
la Verge que a tots escolta. 

Unes ovelles “lanudes”  
trobem pasturant al prat  
el formatge d’idiazabal  
serà un producte a tastar. 

Després de l’Eucaristia  
el MAGNIFICAT hem cantat  
la melodia agermana  
Arantzatzu i Montserrat 

La jornada ha estat reeixida  
hem gaudit i hem descansat. 
Ha millorat la ferida, 
continuarem caminant 



    
Els arbres hem abraçat 
Al llar de tota l’etapa  
Hem fet avui bany de bosc 
Per la muntanya i la prada 

Hem trobat al nostre pas  
de calcària les crestes. 
El parc natural d’Aitzkorri 
una autèntica bellesa 

De Sant Jaume i Sant Ignasi  
trobem les dues sagetes  
Els dos camins s’agermanen,  
Però son diverses  les sendes 

Araia ho tenim a prop  
a Egino farem estada.  
Ens aturem a fer un mos  
i acabem la nostra etapa 

    
Les mercedàries d’Egino  
ens reben a casa seva  
En pregària s’agermanen  
el català i l’euskera 

Puja la nostra oració 
Tan bon punt apunta el dia 
Demanem que l’amor sigui 
el motor de nostra vida 

Es el catorze de maig 
som a la quatrena etapa  
el nostre camí avança  
per la província d’Araba 

L’etapa ha estat difícil, 
molta desorientació 
ens calia estar atentes  
a les pistes dels tractors. 

    
Des dels rasos de Zezama   
un mirador força gran  
es divisa Salvatierra 
i altres pobles de la vall. 

Les marques de les grans rutes 
les sagetes com senyals   
en les roques del camí 
fem reposar els nostres Lpals. 

I trobem els camps de blat  
 a punt d’arribar a Alda.  
La turmenta es fa present  
però res no ens espanta 

Ens han servit el sopar  
Omplim els tupers amb mida.  
Fem un passeig al cap vespre  
la lluna plena ens convida 

    
A San Vicente de Arana 
pujar el “mayo” és un ritual  
El faig, amb símbols, fa força    
perquè el temps no faci mal. 

Les Esglésies en la ruta  
són un punt d’orientació.  
Els panels tenen imatges   
i tota la informació 

Hem passat dels faigs als roures 
ha tocat trepitjar el fang  
Pels camins d’Euskal-erria  
enfortim la voluntat 

La Dolors amb molt delit  
farigola ha arreplegat 
a Orbiso resta oblidada 
la bossa plena a vessar  



    
Sortim de La Población 
I fem camí per Navarra  
L’etapa transcorrerà  
per la Serra de Cantabria 

La mística d’ulls oberts 
l’hem viscuda en el camí. 
De la contemplació la clau  
amb gran goig hem fet servir. 

Hem creuat al nostre pas  
pobles petits i conreus  
Hem gaudit de veritat  
en donem gràcies a Déu. 

Ens apropem a la Rioja 
albirem vinyes i ceps  
El camí ens enamora  
el mirem amb ulls de fe. 

    
Santa Maria dels Reis  
és un tresor amagat  
a la vila de Laguardia  
tothom la pot contemplar 

Per la porta de San Juan  
la muralla creuarem 
i passant per Fuenmayor 
Navarrete hi trobarem. 

Els raigs de sol acompanyen  
de bon matí el caminar  
Les llacunes de Laguardia  
ens fan agradable el pas 

En Navarrete, amb el sant, 
hem posat amb la Joanna  
una noia polonesa  
que fa el camí amb nosaltres 

    
Hem compartir el camí 
Hem compartit el dolor 
Hem compartit el menjar 
Hem compartit l’oració 

La Grajera és un passeig 
que ens anuncia el final 
Logronyo és a la vora 
tot just quan acaba el llac 

A bona hora hem arribat 
a la Església Catedral 
La litúrgia celebrem  
segellem la credencial 

Logronyo final d’etapa  
Ens donem l’enhorabona. 
Seguirem un altre dia 
per arribar fins la cova  
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