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L’any 1522 Manresa va acollir Ignasi de Loiola i, durant la seva estada a la ciutat, es va 
produir la seva profunda transformació espiritual. El convent dels Predicadors va ser un 
dels espais més freqüentats per Sant Ignasi, personatge de gran importància històrica i 
universal. Avui, la galeria del claustre del convent acull l’Espai Manresa 1522. 

Emmarcat dins del projecte Manresa 2022, un aposta estratègica de la ciutat amb 
l’objectiu de celebrar els 500 anys de l’arribada de Sant Ignasi, l’Espai 1522 esdevé un 
centre d’interpretació de la Manresa amb empremta ignasiana i del patrimoni perdut.

El Quinze Vint-i-dos neix amb la voluntat d’oferir una lectura renovada de conceptes 
ignasians, com acollida o transformació, a  través de la música i les arts escèniques. El 
Quinze Vint-i-dos, que acull artistes i n’experimenta la seva transformació artística, 
ofereix diàlegs creatius entre artistes de diferents disciplines que ocorren per primer 
cop i davant del públic.

Espai Manresa 1522.
La ciutat d’Ignasi 
C. Mestre Blanch, 4
Horaris
Dissabte: de 10 a 14h i 17 a 20h
Diumenge i festius: de 10 a 14h
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Dissabte 9 de març · 20:00 h

llar  AMB celeste alÍas, joan mas, 
àngels moreno i tàtels pérez 
música jazz + poesia + teatre

La recerca de l’aixopluc, l’acollida, la família, la 
llar, a través dels versos de l’Àngels, dits en la 
seva pròpia veu, interpretats per la Tàtels i can-
tats per la Celeste, en diàleg constant amb el 
saxo del Joan.

Dissabte 23 de març · 20:00 h

mutació AMB cels campos, 
havard enstad i pep ribas  
música clàssica + electrònica + dansa

L’artesania electrònica del Cels i el cello del 
Havard interaccionen per explorar el canvi, la 
transformació, la mutació. El moviment del Pep, 
entre la dansa clàssica i el contemporani, hi 
aporta una tercera interpretació.

Entrades:
7€ · Venda anticipada a www.manresaturisme.cat
9€ · Venda el mateix dia a l’Espai Manresa 1522 (de 17 a 20 h) 
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