LA VIDA DEL PARE MANYANET
Josep Manyanet i Vives fou l’últim dels 9 fills del matrimoni format per Antoni Manyanet
i Bonaventura Vives. Va néixer a Tremp, província de Lleida i bisbat de la Seu d’Urgell,
el 7 de gener de 1833. I va ser batejat, tal com es feia abans, el mateix dia que va
néixer. Perquè no se n’oblidés, li varen posar els noms de Josep Joaquim
Els pares del Pare Manyanet varen tenir 9 fills: Antoni, Bonifaci, Maria, Francisco,
Raimunda, Jaume, Bonaventura, Francisca i Josep que era el petitó d’aquesta família
tan nombrosa.
Quan era com vosaltres, una vegada va nevar. Els carrers semblaven de cotó fluix i les
muntanyes una cançó de Nadal de tan blanques. En Josep Manyanet va sortir al carrer
i sense adonar-se’n va sortir del poble. I quasi sense notar-ho es va enfonsar en la neu,
sense poder sortir-ne. El van trobar mig mort, gelat, pelat de fred. De cop, en Josep, es
va recordar de la Mare de Déu de Valldeflors, patrona del seu poble. I, de cop, va
entendre que Ella no va abandonar-lo aquell dia.
Un altre dia, un grup de soldats havia arribat a Tremp i es van repartir per les cases. Es
feien passar el fred vora el foc. I van escalfar oli a una paella per fer-se menjar. El Pare
Manyanet ho mirava tot amb els seus ulls d’infant. De cop, la paella amb oli bullent, es
va vessar sense voler. I un bany de foc el va cremar de cap a peus. Va pregar perquè
es curés i va ser en aquell moment que va decidir de ser sacerdot.
En complir 6 anys, va començar a anar a l’escola de Tremp, per aprendre les primeres
paraules. El primer dia d’escola va ser molt estrany. Tenia pessigolles a la panxa. Volia
veure què passava a l’escola. En Josep Manyanet era un bon estudiant. Es preocupava
de saber-ho tot. Dins del cap tenia un ocellet que li feia aprendre les coses ràpidament.
Era treballador i no deixava res per l’endemà. Ja que s’han de fer els deures, com és
aviat millor!.
El dia de la Primera Comunió, en Josep estava joiós. Déu se li havia ficat a dins, i a dins
el va dur sempre. En Josep anava a missa cada dia per no oblidar-se de la cara del seu
Amic. Cada dia era més germà de Jesús i sempre el tenia al seu costat.
Quan va ser una mica més gran, va ser ajudat a fer els seus estudis pel Sr. Rector de la
parròquia que es deia Valentí Lledós. Com que eren veïns, el Sr. Rector, li feia classes
particulars.
Amb 12 anys, en Josep Manyanet va anar a estudiar a Barbastre, a les Escoles Pies.
Va ser en aquest poble on en Josep va ser confirmat.
Tenia un cor immens. A l’estiu, en tornar a casa, feia catequesi a un grup de nens. Feia
treballs de fusta, manualitats. Estimava la natura, li agradaven les flors.
Fins que més tard va anar al seminari, allà va créixer, va estudiar per capellà, resava i
treballava. Va estudiar filosofia a Lleida i després teologia a la Seu d’Urgell.
El Pare Manyanet va celebrar la seva primera Missa, és a dir, es va fer capellà el dia 9
d’ abril de 1859, a la Seu d’Urgell.
Un cop ja era capellà, es va estrenar en les tasques que li són pròpies: celebrar la
missa, predicar, confessar, atendre la gent, etc, Però a més a més, el seu bisbe va
nomenar-lo secretari personal, per ajudar-lo en els afers del bisbat de la Seu d’Urgell.
Més tard el pare Manyanet va començar a reunir homes i dones. Va anomenar els
homes “Fills de la Sagrada Família”, i a les dones “Missioneres Filles de la Sagrada
Família de Natzaret “.
El Pare Manyanet volia que les famílies visquessin més unides.

Les persones preferides del Pare Manyanet eren els nens. Pensava que l'educació era
un dels mitjans principals per a millorar les famílies. I va començar a fer col·legis. Ell
volia que tots els nens fossin cristians i educats cristianament, i que les famílies
s’assemblessin al seu millor model, el de la Sagrada Família. La primera escola que va
ser fundada pel Pare Manyanet va ser el Col·legi St. Josep a Tremp ( Lleida) a l’any
1864.
El Pare Manyanet també era escriptor, ell va escriure molts llibres com:
Trissagi de la Sagrada Família.
Preciosa joya de la Família.
La escuela de Natzaret y de la Sagrada Família.
El Pare Manyanet va aprendre les coses més importants per a la vida, meditant com
van viure Jesús, Maria i Josep, com a família, a Natzaret.
Li anava rondant pel cap la idea d’aixecar a Barcelona un temple dedicat a la Sagrada
Família, perquè fos com una gran llar espiritual per a totes les famílies. Més endavant,
va exposar aquesta idea a un seu amic, el sr. Josep Maria Bocabella, un llibreter de
Barcelona, el qual va acollir amb entusiasme aquesta idea del P. Manyanet, i va posar
en marxa tot el que calia per a l’edificació d’aquell gran temple, fins que finalment en va
confiar el disseny a un gran arquitecte: Antoni Gaudí.
El Pare Manyanet va escollir Sant Andreu de Palomar, un poble del Pla de Barcelona
on hi vivien 14.971 habitants, per fundar-hi un col·legi, el Jesús, Maria i Josep. Va
escollir Sant Andreu per a portar formació cristiana i cultura per als nens de les famílies
que treballaven al camp i a les fàbriques. El primer alumne del col·legi, va ser Antoni
Utrillo i Viadera (1867-1944), que de gran va ser un pintor de renom i polític.
Des d'aleshores, el Pare Manyanet residí a Sant Andreu gairebé sense interrupció. Els
darrers 25 anys de la seva vida els va viure a Sant Andreu de Palomar; és la segona
pàtria de sant Josep Manyanet. Sortia amb freqüència a visitar les altres comunitats de
les dues Congregacions, però tornava sempre a Sant Andreu per reposar, refer-se,
projectar noves fundacions ...
El 1899, poc abans de la seva mort, obrí a la Sagrera el col·legi Nostra Senyora dels
Àngels. El Pare Manyanet fou un personatge popular a Sant Andreu. El coneixia
tothom, grans i petits, empresaris i obrers. Tenia una paraula i una rialla per a tothom.
Sovint una almoina o un plat calent. Era un personatge entranyable per a totes les
famílies.
A Sant Andreu va morir, el dia 17 de desembre de l'any 1901. El dia de la seva mort es
commogué tota la població. I a Sant Andreu hi reposen les seves despulles mortals,
sota l'altar major de l'església del Col·legi Jesús, Maria i Josep i ara Parròquia Santuari Sant Josep Manyanet.
Hi ha moltes escoles del Pare Manyanet, tant a Espanya com a la resta del món. Les
d’Espanya són: a Reus, a Molins de Rei, a Barcelona, a Vilafranca, a Begues, Blanes, a
València, a Madrid, a les Illes Canàries.
També hi han cases a altres llocs del món com a:
Itàlia, U.S.A, Colòmbia, Mèxic, Veneçuela, Brasil, Argentina i Camerun.
El Pare Manyanet va ser proclamat sant a Roma, el dia 16 de maig de 2004.

