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A continuació es reprodueix un article sobre el Dr. Tarrés, que mossèn Francesc Raventós, 
vicepostulador de la Causa de Beatificació, va escriure el 23 d’agost de 2004 per a la 
revista ITE. 
  
  
DOCTOR TARRÉS 
 
El dia 2 de setembre de l’any 1950 –ara fa 
54 anys– en l’acte de les exèquies del 
Dr. Pere Tarrés a la Parròquia de Santa 
Maria del Remei de Les Corts, el Dr. Gregori 
Modrego, bisbe de la nostra Diòcesi, va dir 
entre altres frases, mig tallades per 
l’emoció: “Podem creure piadosament que 
el doctor Tarrés és ja tot del Senyor, a la 
glòria. En la mort dels meus sacerdots us 
recomano d’imitar-los en aquesta o en una 
o altra virtut; el doctor Tarrés us puc dir 
que l’imiteu en tot.”  
 
En anys posteriors, els bisbes que seguiren 
el Dr. Modrego també exhortaren a conèixer 
i imitar aquest gran metge, apòstol i 
sacerdot que fou el Dr. Tarrés, i, a més 
d’altres qualificades persones que també 
n’han parlat i exhortat a imitar-lo, hem 
pogut llegir, darrerament, el veredicte dels 
nou teòlegs de la Congregació per les Causes 
dels Sants que, havent estudiat i aprovat el 
procés que es va presentar a Roma, animen 
a seguir l’exemple del Dr. Tarrés.  
 
Un d’ells, a via d’exemple, diu: “Estic 
convençut del bé que serà per a l’Església la 
beatificació d’aquest sant metge i sacerdot. 
La seva figura és una gran llum per al 
nostre temps, tant per als laics com per als 
sacerdots. De la seva vida sobresurt la 
fecunditat sobrenatural d’un home que es 
va donar generosament a Déu i a les 
ànimes, com a metge, primer, i després 

com a sacerdot... També s’ha d’assenyalar 
el gran valor d’aquesta figura que és com 
una veu clara que parla i manifesta 
obertament el valor de la castedat com a 
virtut unida a la caritat... La vida d’aquest 
jove metge, i després sacerdot, és com una 
veu clara que atreu les persones a acostar-
se a Crist i a escoltar-lo.”  
 
La veu del Papa, el dia 5 de setembre, en 
proclamar beat el Dr. Tarrés ens estimularà 
a tots a conèixer aquesta gegantina figura i 
ens animarà a avançar pels mateixos camins 
que el Dr. Tarrés va seguir per ser 
plenament fidel a Déu.  
 
Va ser un enamorat del Senyor: l’home per 
a qui Déu ho és tot. Ho plasma en tots els 
seus escrits, primer en les “Glosses” del 
setmanari Flama de la Federació de Joves 
Cristians; en tot el seu Diari de Guerra, 
escrit en el front del Pirineu i de l’Ebre, i en 
els articles essent ja sacerdot; en ells es veu 
l’home centrat en Jesucrist amb el desig 
repetidament manifestat de ser totalment 
de Déu. Estima apassionadament Jesucrist: 
l’amor a Ell –l’Amat, com el definia– unifica 
la seva vida, invocant-lo en les diverses 
situacions doloroses del front i de tota la 
seva vida.  
 
Va ser un home per als altres: la seva fe i el 
seu amor a Déu van reflectir-se sempre en 
la donació als altres. El metge valorat per la 
seva competència professional ho va ser 
sobretot per l’afecte i atenció que 
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prodigava al malalt; en ell hi veia Jesucrist. 
Vessava amistat: ho podrien afirmar tots els 
fejocistes; els feligresos del poble de Sant 
Esteve Sesrovires, on exercí el seu ministeri 
parroquial, i gent de Sarrià i d’altres 
indrets: moltes persones el tenien pel seu 
amic. Des del Secretariat per la 
Beneficència –la futura Càritas– i en el 
Sanatori de la Mare de Déu de la Mercè 
tothom se sentia acollit i estimat.  
 
Va viure i va parlar molt, amb idees molt 
clares, sobre la castedat. La seva fe fou el 
germen, la conseqüència i el marc d’un 
amor extraordinari a Jesús i a la seva Mare, 
que informà tota la seva actuació.  
 
Aquesta fe i el convenciment mèdic el 
porten a afirmar que sense castedat no hi 
amor. El cor pur és un cor obert. L’impur és 
tancat. Era un enamorat de la virginitat, 
practicant la castedat i continència 
perfectes, però tractant moltes vegades 
aquests temes amb un extraordinari 
respecte, dignitat i naturalitat per fer 
entendre que la castedat forma part 
intrínseca i activa de la sexualitat com a 
element regulador d’ella, i optimador del 
seu immens valor com a obra de Déu.  
 
Va ser un home d’intensa i llarga pregària. 
Afirmava: “És en l’oració on s’enforteix la 
meva ànima; i aprenc en la meditació que 
cal fer joiosament la voluntat de Déu i que 
tot el que esdevé és per tal que es pugui 

manifestar la glòria de Déu... En totes les 
hores tristes –que sortosament no són 
gaires–, quan el cor sembla que es vol 
queixar del seu confinament prolongat: hi 
ha sort de l’oració.”  
 
Va ser un home de molta joia: tenia un 
humor sa, ple de bonesa, fet de gentilesa i 
de gràcia. Irradiava bondat i la feia 
encomanadissa. També tenia els seus trets 
d’ironia, ironia fina, elegant que no feria. 
Sense ser superficial, buscava la conversa 
agradable i sentia la necessitat d’un amic 
per fer-lo participant d’una bona notícia, 
d’un goig que havia tingut.  
 
Va ser un home intensament devot de la 
Mare de Déu; un home desprès i pobre; un 
amant de la natura: un autèntic ecologista; 
un home preocupat per la qüestió social; un 
defensor dels dèbils; un home... moltes 
altres virtuts es podrien afegir.  
 
Que en ocasió de la seva beatificació ens 
sentim tots esperonats a imitar-lo, com deia 
el Dr. Modrego i moltes altres persones, i 
ens sentim estimulats, en el nostre món 
d’avui, a caminar amb una fe i una donació 
total com la que el Dr. Pere Tarrés va tenir i 
va seguir el seu camí vers Déu.  
 
 
Mn. Francesc Raventós 
Vicepostulador de la Causa  

 


