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A continuació reproduïm, traduïts fragments de l’article “La curación de una encefalitis 
vírica, el milagro que beatifica al doctor Pere Tarrés”, publocat al diari digital Fòrum 
Libertas el propassat mes de maig, en què Ignasi Miranda donava detalls del miracle que la 
Congregació de les Causes dels Sants va tenir en compte per a la promulgació del decret sobre 
el miracle per a la beatificació del Dr. Pere Tarrés. 
 
  
EL MIRACLE QUE BEATIFICA EL DR. TARRÉS 
 
El gran metge i sacerdot català pujarà als 
altars el 5 de setembre al santuari italià de 
Loreto. [...] 
 
Precisament, el miracle, en aquest cas la 
curació d’un nen amb encefalitis vírica a 
mitjan anys vuitanta a Barcelona, acostuma 
a ser en aquests processos [de beatificació] 
el "gran desconegut".  
 
La persona curada després que diversos 
devots resessin a Pere Tarrés és un advocat 
català que actualment té poc més de 30 
anys (en endavant l’anomenarem J.). Cap a 
mitjan anys vuitanta, quan tenia 11 anys, va 
viure una experiència que, sens dubte, no 
oblidarà mai a la vida. Tornava amb els  seus 
pares (és el fill gran) d’una sortida de cap 
de setmana per las comarques gironines. Era 
un diumenge a la tarda. En arribar a casa, 
de manera sobtada i sense que hi hagués 
hagut abans cap símptoma similar, va caure 
a terra i va quedar inconscient. En un 
primer moment, moguts per la greu 
emergència de la situació, els pares van 
avisar un metge conegut, que inicialment li 
va diagnosticar una epilèpsia, perquè li 
havia sortit escuma per la boca. Però de 
seguida es va veure que aquest no era el 
diagnòstic correcte. Fou ingressat 
d’urgència a l’Hospital Clínic i, després de 

les diverses proves pertinents que se li van 
fer, el cap de Pediatria va veure clar que es 
tractava d’una encefalitis vírica.  
 
El quadre es va anar complicant de tal 
manera que aquell mateix dilluns a la nit 
(24 hores després de la incidència), el 
metge que tenia cura de J. va dir a la 
família que la mort podia ser imminent. 
Però en aquell moment, com s’ha pogut 
verificar després en elaborar l’expedient, es 
va produir el miracle.  
 
Aquell dilluns a la nit, diverses persones van 
encomanar la greu malaltia a Pere Tarrés 
mitjançant l’oració establerta en aquests 
casos per a gràcies particulars. D’una 
banda, ho van fer la secretària de l’escola 
on estudiava el nen i una germana seva. 
D’altra banda, i probablement al mateix 
moment, una persona gran de l’entorn 
familiar del noi (una assistenta dels pares), 
que havia acollit temps enrere el doctor 
Tarrés, es va unir a la petició sobrenatural. 
Durant les hores immediates a aquells actes 
de fe, concretament ja a la matinada, J. va 
reaccionar. El fet miraculós, com ho han 
certificat després diversos exàmens mèdics, 
és pròpiament la rapidesa de la curació. Una 
encefalitis vírica es pot curar, però és 
impossible que se superi en poques hores, 
com ca succeir aquell dia, i que no deixi cap 
seqüela, com també ha passat en aquest cas  
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Cinc anys... i molta fe 
 
Després que es va produir el fet, les 
persones implicades en el procés de 
beatificació van haver d’esperar cinc anys 
per poder confirmar que la curació era 
inexplicable.  
 
Francesc Raventós, vicepostulador de la 
causa, va viure llavors una experiència que 
qualifica de "segon miracle menor": "En un 
moment en què, per altres motius, estava 
revisant la documentació de l’expedient 
que estàvem elaborant, vaig comprovar que 
aquell mateix dia es complien cinc anys de 
la curació", explica. Va ser quan es va 
confirmar que el noi, que llavors ja era un 
adolescent de 16 anys, no tenia cap 
seqüela. De fet, tampoc ara en té  cap 
senyal, un fet que va comprovar l’any 2002 
el doctor Ferran García-Faria, membre de 
Metges Cristians de Catalunya i president 
del Consell General d’e-Cristians. "Vaig 
elaborar un informe que avala el fet 
miraculós perquè, per mitjà de diverses 
proves, vaig poder comprovar que, 18 anys 

després que li hagués estat diagnosticada 
l’encefalitis, aquest noi ara no tenia 
absolutament res", explica el metge.  
 
Certament un miracle només es pot 
entendre des de la fe. I normalment no és 
un fet espectacular d’aquests que canvien 
el món i converteixen grans masses de gent 
a la fe. Simplement arriba, com en el cas de 
J., en una situació quotidiana molt 
concreta. Tanmateix, uns quants dies 
després de la curació, el pediatra que havia 
certificat inicialment la superació 
inexplicable de l’encefalitis vírica, va portar 
el noi a la Facultat de Medicina, on llavors 
feia classes. "Aquest és un d’aquells casos 
en què la naturalesa fa meravelles", va 
explicar el metge i professor als seus 
alumnes. Tots en van quedar impressionats, 
però no sabem quants van arribar a pensar 
que allò podia ser un miracle. De tota 
manera, el comentari del doctor ja era molt 
evangelitzador perquè, si hagués dit que 
havia estat testimoni d’un miracle, no 
l’hauria cregut ningú, ni tan sols els 
estudiants més creients. [...]. 

 
 

PELEGRINATGE JOVE A LORETO (5 de setembre de 2004) 
 

Itinerari amb autocar: del 2 al 6 setembre 
(5 dies)  
  
2 de setembre de 2004 (dijous) Barcelona /... 
Inici del viatge amb destinació a Loreto a les 22.00 
h. Breus parades i nit en ruta. Cal portar el sopar i 
el dinar de l’endemà. Aquelles parròquies o grups 
que conformin un autocar podran sortir 
directament del seu punt d’origen.  

3 de setembre de 2004 (divendres) .../ Loreto  
A la tarda, arribada a Loreto, acomodació en les 
habitacions, sopar i allotjament.  

4 de setembre de 2004 (dissabte) Loreto  
Esmorzar. Assistència als diversos actes i trobades 
previstos. Dinar, vetlla de pregària, sopar i 
allotjament.  

5 de setembre de 2004 (diumenge) Loreto /... 
Esmorzar, assistència a la Santa Missa oficiada per 
Joan Pau II a l’esplanada de Montorso en la qual 
serà beatificat el Dr. Pere Tarrés i Claret. Dinar i 
visita de la Santa Casa. A continuació, sortida en 
autocar amb destinació a Barcelona. Nit en ruta.  

6 de setembre de 2004 (dilluns) .../ Barcelona 
Dinar en ruta. Arribada a Barcelona cap a les 17 h.  

PREUS PER PERSONA  
Allotjament en poliesportiu o sales parroquials: 
195 € 
  
 
Observacions: 
El preu no inclou begudes en els menjars ni extres. 
Cal dur sac de dormir. 

 
 
 

INSCRIPCIONS AL PELEGRINATGE JOVE 
  
Fins al 13 d’agost Fins al 30 de juliol 

Fundació Pere Tarrés  Delegació de Joventut 
Numància 149-151 Rivadeneyra 6, 9è 
08029 Barcelona 08002 Barcelona 
Tel.: 934 301 606 Tel.: 934 121 551 
Fax: 934 196 268 Fax: 933 171 799  

De dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 16 a 19 h, 
divendres de 9 a 14 h 

 


