Crònica d’un Centenari
Fills i Filles de la Sagrada Família i comunitats educatives i pastorals que s’inspiren en
l’espiritualitat del beat Josep Manyanet hem celebrat amb un sentit profund d’agraïment al Senyor i
a la Sagrada Família el do de la vida i obra del pare Manyanet al servei de les famílies, dels nens i
dels joves amb motiu de complir-se el centenari de la seva santa mort.
Una comissió ha preparat i coordinat bona part dels actes que s’han celebrat a casa nostra amb un
programa molt ampli i engrescador. Les fites més significatives foren aquestes:
16 desembre 2000: Festa del beat Josep Manyanet. Inauguració de l’Any Centenari de la
seva mort
A la capella del col⋅legi-parròquia Jesús, Maria i Josep, on es conserven les despulles del pare
Josep Manyanet, fundador de les congregacions de la Sagrada Família i fundador també de la
nostra escola, amb la celebració eucarística, presidida per monsenyor Jaume Traserra, bisbe
auxiliar de Barcelona, i les paraules dels superiores generals, Lluís Picazo i Edith Gutièrrez,
s’inaugurava l’Any Centenari de la mort del beat Josep Manyanet (1901-2001). Un any ple de
trobades, concentracions, homenatges, peregrinacions, etc. entorn a la figura entranyable del pare
Manyanet, que va passar els seus darrers 24 anys al nostre col⋅legi Jesús, Maria i Josep i que es
va convertir en un personatge popular a Sant Andreu.
11 març 2001: Trobada de les Juntes Directives d’APA de les escoles manyanetianes
També a la nostra escola, es varen reunir els representants de les juntes directives d’APA de les
escoles manyanetianes de tot l’Estat espanyol. El senyor Esteve Pujol, psicòleg i pedagog, va
dissertar sobre l’educació dels fills. Celebrada l’eucaristia, presidida pel pare general, i feta una
ofrena floral al pare Manyanet, es comparteix un dinar de germanor als menjadors del col⋅legi.
30 maig 2001: Homenatge al pare Manyanet a l’Ajuntament de Barcelona
Al Saló de Cent, ple de gom a gom i per rigorosa invitació, presidits per l’Il⋅lm. Senyor Albert Batlle,
regidor delegat, amb unes paraules de salutació del pare Lluís Picazo, superior general, el senyor
Pere Serra i Armengual, antic alumne del col⋅legi Jesús, Maria i Josep, pare d’alumnes i president
de l’APA del col⋅legi pare Manyanet de Les Corts, fa una extensa i erudita dissertació sobre la
presència i obra del pare Manyanet a Barcelona. Lliurada la medalla del Centenari per la mare
Edith Gutièrrez, el regidor delegat tanca l’acte i dóna pas a un breu concert de la Banda del col⋅legi
Pare Manyanet de Les Corts.
22 juny 2001: Centenari de l’aprovació dels Fills de la Sagrada Família
Amb motiu d’aquesta efemèride tan important per als Fills de la Sagrada Família, el sant pare Joan
Pau II envia una carta a l’Institut per refermar la inspiració originària del pare Manyanet de “fer un
Natzaret a cada llar” fent-la fructificar en un moment històric com el present quan es constata una
crisi generalitzada i radical d’aquesta institució. La preocupació del pare Manyanet per la família diu el papa - és pròpia d’un fill fidel de l’Església i és fruit d’una espiritualitat forjada en la
contemplació del misteri de la Casa de Natzaret.
7 setembre 2001: Trobada de professors i personal d’administració i serveis de les escoles
manyanetianes de Catalunya al Col⋅legi Jesús, Maria i Josep
Varen participar-hi unes 500 persones, que, procedents dels diversos centres del Pare Manyanet
a Catalunya, es varen trobar a la nostra escola. Després de la salutació de benvinguda, va tenir
lloc al saló d’actes una conferència-col⋅loqui a càrrec del ja esmentat professor Esteve Pujol. Tot
seguit, a la capella-panteó, es va fer una ofrena floral al pare Manyanet i, en un clima de germanor
i festa, es va compartir un dinar fred al patis del col⋅legi.

19 octubre de 2001: Trobada d’alumnes de les escoles manyanetianes de Catalunya al
Temple de la Sagrada Família i al Col⋅legi
Procedents de totes les escoles manyanetianes de Catalunya es varen concentrar al Temple de la
Sagrada Família de Barcelona els delegats i sotsdelegats dels alumnes a partir de cicle superior
d’educació primària. A la façana del Naixement, rebuts pel rector del temple, Lluís Bonet, el pare
general i altres personalitats, cada alumne delegat va fer la presentació de la seva escola i dels
seus companys. Es va fer una pregària i, en petits grups, van fer una visita guiada al Temple.
Aquell dia, a la sortida del museu, es va poder admirar la nova estàtua del pare Manyanet, obra de
l’escultor Francesc Carulla, que serà col⋅locada al mateix temple.
Refets amb els propis entrepans al Parc Güell, varen venir a fer una ofrena floral al pare Manyanet
a la capella de la nostra escola. Compartit el berenar que els havia preparat l’escola i amb un
clauer record del pare Manyanet, tots contents, varen marxar cap als seus llocs de procedència.
21 octubre 2001: Homenatge de la ciutat de Tremp al pare Manyanet
Tremp, ciutat natal del pare Manyanet, també va voler sumar-se als homenatges que arreu del
món han tributat al seu conciutadà i més il⋅lustre fill. Preparada la jornada amb una conferència
prèvia sobre “Josep Manyanet, un trempolí universal”, la banda de música del col⋅legi Pare
Manyanet de Reus va fer el cercavila per la ciutat i va oferir un concert a la basílica parroquial de la
Mare de Déu de Valldeflors. Allí mateix, presidits pel bisbe coadjutor de la Seu d’Urgell, monsenyor
Joan Enric Vives, el pare general, el senyor rector i altres sacerdots i religiosos, varen celebrar
l’Eucaristia. En acabar, a la plaça Capdevila de la ciutat, present l’alcalde i d’altres autoritats, la
comunitat educativa del col⋅legi de Reus va exposar el puzzle gegant del pare Manyanet - més de
1200 peces - que tots els membres han pintat durant l’any, i la cobla de la mateixa escola va oferir
un concert de sardanes a la població.
24 novembre de 2001: Trobada de col⋅laboradors de pastoral
Al col⋅legi-parròquia Jesús, Maria i Josep va tenir lloc una trobada de persones col⋅laboradores
amb la pastoral dels nostres centres d’apostolat. La senyora Rosa Deulofeu, delegada diocesana
de Pastoral de Joves del bisbat de Barcelona, va fer una conferència-col⋅loqui sobre l’activitat
pastoral a les escoles i la conjunció de laics i religiosos en la tasca evangelitzadora comuna i
pròpia dels centres manyanetians. Celebrada l’eucaristia i feta una ofrena floral al pare Manyanet,
es va compartir un dinar de germanor.
10 desembre 2001: Homenatge al Pare Manyanet al Palau de la Generalitat de Catalunya
El Govern de la Generalitat de Catalunya, presidit pel Molt Honorable Jordi Pujol, també es va
sumar als actes d’homenatge al pare Manyanet. Feta la corresponent presentació pel pare general,
el senyor Josep M. Sans i Travé, antic alumne i pare d’antics alumnes, va realçar la figura del pare
Manyanet i de la seva obra a Catalunya i al món.
Lliurada la medalla del Centenari al Molt Honorable President de la Generalitat per la mare
Montserrat del Pozo, delegada de la mare general, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Ricard M.
Carles, va fer una breu dissertació i es va tancar l’acte amb unes sentides paraules del President
sobre la família i l’apòstol de la família, el pare Manyanet. Al mateix saló, les cobles dels col⋅legis
Santa Maria de Blanes i Pare Manyanet de Reus van interpretar unes sardanes.
La comunitat educativa del col⋅legi Pare Manyanet de Reus va col⋅locar el puzzle gegant del Pare
Manyanet a la plaça de Sant Jaume i la festa va acabar amb l’actuació de les tres bandes dels
col⋅legis manyanetians: Santa Maria de Blanes, Pare Manyanet de Les Corts i Pare Manyanet de
Reus i una ballada de sardanes amb la participació del mateix president de la Generalitat.

14 desembre 2001: Cloenda del Centenari al Temple de la Sagrada Família
Amb la celebració de l’eucaristia a la cripta del Temple de la Sagrada Família, presidida pel senyor
cardenal arquebisbe de Barcelona, monsenyor Ricard M. Carles, es va clausurar l’Any Centenari
de la mort del pare Josep Manyanet. El pare Manyanet - va dir el senyor cardenal a l’homilia - torna
avui al temple no solament com a fundador de congregacions religioses sinó com a inspirador
d’aquest magnífic temple”.
El pare Lluís Picazo, superior general de la congregació de Fills de la Sagrada Família junt amb la
mare Núria Calduch, consellera general, van lliurar la medalla del Centenari al senyor cardenal. I
alumnes petits del col⋅legi Sant Miquel de Molins de Rei, amb vestits típics, van fer l’ofrena floral.
Fora del Temple, amb neu i fred, el senyor cardenal va beneir la nova estàtua del pare Manyanet,
obra de Francesc Carulla, que serà col⋅locada pròximament al mateix Temple.
El P. Josep M. Blanquet, secretari general i historiador de la Congregació, va explicar breument el
significat i la vinculació del pare Manyanet amb el Temple de la Sagrada Família de Barcelona des
dels seus orígens tot posant de relleu el paper propi dels protagonistes: Manyanet com a
inspirador, Bocabella com a propulsor i Gaudí com a genial arquitecte.
Mentre, un mantell de volves de neu cobriren el fosc cel d’una singular nit hivernal de Barcelona
que, a contrallum de la il⋅luminació del Temple, semblaven pètals de roses blanques. Embadalits,
com els deixebles de Jesús al Tabor, no ens adonàrem que érem ben xops però plens d’una gran
joia i satisfacció.
17 desembre 2001: Centenari de la mort del beat Josep Manyanet
El sant pare Joan Pau II ha volgut unir-se també al Centenari del pare Manyanet i ha enviat una
nova carta a les Filles i Fills de la Sagrada Família tot recordant-los que “l’evangelització de la
família, a la qual es lliurà el Pare Manyanet amb totes les seves forces i coneixent el rol
determinant que la família té a l’Església i a la societat, la va posar a les vostres mans perquè la
incrementeu amb l’ardor d’un profund esperit evangelitzador i la visqueu intensament com un
servei preciós a l’Església i a la humanitat dels nostres dies”.
En altres indrets:
Arreu del món on els Fills i Filles de la Sagrada Família tenen centres d’apostolat, també s’han
celebrat molts i diversos actes amb motiu de l’Any Centenari de la mort del pare Manyanet. Gent
de tota raça, llengua i nació coneixen la persona i el missatge entranyable del pare Manyanet i
malden per fer realitat l’eslògan fet projecte de fer “un Natzaret a cada llar”.
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