PRÒLEG:
Pere Tarrés i Claret (1905-1950) fou un jove militant de la Federació de Joves
Cristians de Catalunya que va accedir a llocs dirigents d'aquest moviment pel lideratge que els companys li reconeixien. Estudià medicina com a concreció de la
seva vocació social. En l'exercici professional, deixà un record inoblidable en les
poblacions i en les persones que tractà. La Guerra Civil el marcà profundament,
tant per la revolta contra l'Església de 1936 -que des del seu lloc de jove militant
no podia entendre-, com després, exercint de metge al front amb l'exercit republicà, on tampoc no podia comprendre el sentit de tanta mort en una confrontació
fraticida. Només tornar de la guerra decidí ordenar-se sacerdot per fidelitat a la
fe i a la seva vocació pels altres. Fou el Delegat Diocesà d'Acció Social -precursor
de Càritas-, fundà la Clínica-Sanatori de la Mare de Déu de la Mercè -avui seu de
la Fundació al carrer Numància de Barcelona-, col·laborà en accions formatives que després esdevindrien l'ICESB- i morí de càncer el 31 d'agost de 1950, en una
de les habitacions de la Clínica-Sanatori Mare de Déu de la Mercè. En morir
només tenia unes monedes que li trobaren a la butxaca. Durant tota la seva vida
destacà per la seva qualitat humana i espiritual.
L'Església ha volgut reconèixer la virtut del Dr. Pere Tarrés i la seva qualitat
humana i espiritual amb la beatificació el dia 5 de setembre de 2004 al Santuari
de Loreto (Itàlia), junt a altres joves de l'Acció Catòlica Italiana. Per als catòlics
catalans és un moment de joia, de reconeixement i d'esperança. El Dr. Tarrés era
un veritable exemple d'apostolat cristià amb els joves i profundament compromès
amb la dignitat humana, a la qual serví com a metge "de l'ànima i del cos". El seu
testimoni d'apòstol dels joves, dels pobres i malalts convé sigui conegut per la
vigència que ha de tenir.
Consiliaris i animadors de la fe del Moviment de Centres d'Esplai Cristians de la
Fundació Pere Tarrés, fa anys que elaboren materials per a les activitats dels centres d'esplai que s'utilitzen també en força catequesis. Aquests textos, pregàries,
jocs... volen ser un servei a la pastoral a través dels monitors, educadors i catequistes. Els que avui presentem els hem d'agrair, molt especialment, a Mn. Àngel
Jesús Navarro, Consiliari Diocesà del MCEC, que els ha elaborat la comissió d'animació de la fe, amb Mn. Josep Lluís Calvís, Mn. Pere Carulla i Sílvia Martínez. Els
textos que presentem es centren en la figura del Dr. Pere Tarrés amb la voluntat
de donar-lo a conèixer als infants i adolescents d'una forma dinàmica, destacant
cinc virtuts de les quals va ser destacat testimoni. El desig dels autors i de la
Fundació en promoure l'edició, és fer un servei des del compromís amb la pastoral
infantil i juvenil. Però l'autèntica acció pastoral és la del prevere, el catequista, el
monitor o l'animador amb el seu grup. Que el Beat Pere Tarrés ens orienti en
saber-lo presentar com a testimoni vigent de compromís, evangelització, cura dels
altres, acció-contemplació i solidaritat.

Josep Oriol Pujol i Humet
Director
Fundació Pere Tarrés

ELS REFERENTS DE LA NOSTRA FE
a) Dinàmica per a monitors i joves.

Introducció:
El Dr. Pere Tarrés i Claret ha estat un personatge insigne de l'església de
Barcelona. El dia 5 de setembre, el sant Pare el proclamarà beat dins una cerimònia en la que també beatificarà dos membres més de l'Acció Catòlica
Italiana. Home de cultura, pietat i sacrifici, el Dr. Tarrés és un referent vocacional per a tot cristià. Ell estimà profundament la família, la pàtria i l'església.
La seva vida fou una constant donació als altres, testimoni de la donació del
Crist.
Aquesta generosa resposta a la crida de la fe hauria de ser un motiu de reflexió per als nostres monitors i joves. Saber respondre a l'exemple que Jesús de
Natzaret ens deixà és transformar la nostra vida i apropar-la a l'estil de vida
de Jesús, als seus valors i als seus principis. El Dr. Tarrés ho va fer exemplarment... I nosaltres, sabem donar testimoni de la nostra pròpia fe?
Us proposem reflexionar i pregar al voltant de cinc actituds bàsiques que
creiem va tenir en Pere Tarrés i que són virtuts que cadascú de nosaltres hauria de saber fer créixer en la pròpia vida:
El compromís
L'evangelització
■ La cura dels altres
■ L'acció i contemplació
■ La solidaritat
■
■

Dinàmica:
Objectiu: Es tractaria de trobar, després d'una
estona de reflexió i recolliment, cinc signes o
senyals que impliquin cadascuna de les cinc virtuts
que el Dr. Tarrés va desenvolupar a la seva vida:
compromís, evangelització, cura dels altres, acciócontemplació i solidaritat.
● Per grups caldrà llegir el text i la pregària que us
proposem

Després fareu una pluja d'idees sobre què és el
que us ha suggerit la lectura feta

●

● A continuació haureu de destriar 5 signes que
creieu vosaltres fan més paleses les virtuts que ha
de tenir la nostra fe, i que us hem proposat. Els
podeu escriure al full que us hem proporcionat.

Després us demanem que construïu vosaltres
mateixos una petita pregària que contingui aquests elements i que podreu fer servir més tard, si
voleu, com a pregàries dels fidels en la celebració
de l'Eucaristia.

●

Textos i reflexions:
Els textos que inicien cada bloc i que us proposem
són originaris d'en Pere Tarrés, tot i que els hem
adequat al llenguatge i la mentalitats actuals per
tal de poder-los fer més entenedors... després us
proposem un text de l'evangeli i una pregària per
tal que us ajudin en la vostra reflexió.
1- COMPROMÍS:

"Si les paraules no van seguides del compromís
personal són com el só de les campanyes que el
vent s'emporta. Si la vida, si els actes dels homes,
no estan d'acord amb les idees que professen i
propugnen, és en va que treballin i que lluitin en
defensa d'allò que afirmen ésser els seus més
nobles ideals. Ara és hora de realitats i no de
paraules buides de sentit. És hora de comprometre's. No podem admetre les mitges tintes".
Dr. Pere Tarrés

Mc 9,30-37

Pregària

En aquell temps, Jesús i els deixebles passaven per Galilea, però Jesús no volia
que ho sabés ningú. Instruïa els seus deixebles i els deia:

Deslliura'ns, Senyor,
de ser d'aquells qui parlen molt
però no comenen res,
d'aquells qui ho comencen tot
però no acaben res,
d'aquell qui prometen sempre
però no compleixen mai.
D'aquells qui no fan res
però critiquen sense parar,
d'aquells qui es lamenten
de la duresa dels temps,
de l'egoisme de la gent,
però no intenten de millorar-se
per enriquir els altres.
D'aquells qui no pensen més
que a rebre, i mai a donar,
d'aquells que no s'equivoquen mai
o dels que no ho volen reconèixer.

- El Fill de l'home serà entregat en mans dels homes, i el mataran; però, un
cop mort, al cap de tres dies ressuscitarà.
Ells no comprenien què volia dir, però tenien por de fer-li preguntes. Arribaren
a Cafarnaüm. Un cop a casa, els preguntà:
- Què discutíeu pel camí?
Però ells callaven, perquè pel camí havien discutit quin d'ells era el més important. Aleshores s'assegué, va cridar els Dotze i els va dir:
- Si algú vol ser el primer, que es faci el darrer de tots i el servidor de tots.
Llavors va agafar un infant, el posà enmig d'ells, el prengué en braços i els
digué:

( en desconeixem l'autor )

- Qui acull un d'aquests infants en nom meu, m'acull a mi, i qui m'acull a mi,
no m'acull a mi, sinó el qui m'ha enviat.

2- EVANGELITZACIÓ:

"Estimar és el gran do de l'home; ésser estimat és
el seu més gran desig, i mai un home ho necessita
tant com quan està afeixugat pel pes del dolor.
Allò que no poden les medicines ni els més enèrgics tractaments, ho aconsegueix una paraula
amable, un suau somriure, un gest afectuós.
Estimar l'altre hauria de ser sempre el primer pas
de tota evangelització".
Dr. Pere Tarrés

Jn 15,9-17

Pregària

Tal com el Pare m'estima, també jo us estimo a vosaltres. Manteniu-vos en el
meu amor. Si guardeu els meus manaments, us mantindreu en el meu amor,
tal com jo guardo els manaments del meu Pare i em mantinc en el seu amor.

Senyor,
quan vinguis en la teva glòria
no et recordis només,
dels homes de bona voluntat;
recorda't també,
dels homes de mala voluntat.
No et recordis, llavors,
de les seves crueltats,
dels seus maltractes,
de les seves violències.
Recorda't dels fruits que hem donat
per causa del que ens han fet.
Recorda't de la paciència d'uns,
del coratge dels altres;
de la camaraderia, de la humilitat,
de la grandesa d'esperit, de la fidelitat
que han desvetllar en nosaltres.
I fes, Senyor,
que els fruits que hem donat
siguin, un dia, la seva redempció.

"Us he dit tot això perquè la meva joia sigui també la vostra, i la vostra joia
sigui completa. Aquest és el meu manament: que us estimeu els uns als altres
tal com jo us he estimat. Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la
vida pels seus amics. Vosaltres sou els meus amics si feu el que jo us demano.
Ja no us dic servents, perquè el servent no sap què fa el seu amo. A vosaltres
us he dit amics perquè us he fet conèixer tot allò que he sentit del meu Pare.
No m'heu escollit vosaltres a mi; sóc jo qui us he escollit a vosaltres i us he
confiat la missió d'anar pertot arreu i donar fruit, i un fruit que duri per sempre. I tot allò que demanareu al Pare en nom meu, ell us ho concedirà. Això
us mano: que us estimeu els uns als altres".

( Pregària escrita per un jueu, en un paper d'embalar,
abans d'entrar a la cambra de gas. )

3- CURA DELS ALTRES:

"Que bonic és anar a visitar en el seu domicili un
malalt pobre, i entrar a la seva cambra, moltes vegades bruta i gens cuidada, i en comptes d'acceptar
una cadira, asseure't als peus del mateix llit del
malalt, i després de saludar-lo amb tot afecte, iniciar l'interrogatori i l'exploració per poder arribar a
fer-ne el diagnòstic. Fer el tractament i després
parlar amb el malalt i la seva família, una estona,
de coses humanes actuals i sense cap relació amb
la malaltia. Això els asserena i anima. l si t'adones
que la pobresa d'aquella casa no permet l'adquisició ràpida de la medicació, deixar-los sota el coixí,
discretament, algun diner."
Dr. Pere Tarrés

Mc 1,40-45

Pregària

En aquell temps, un leprós vingué a trobar Jesús i, agenollat, li suplicava:

Crist no té mans;
només té les nostres mans
per allargar-les a aquell
qui ho necessita.
Crist no té peus;
només té els nostres peus
per caminar amb aquell noi
o aquella noia que sempre caminen sols.
Crist no té llavis;
només té els nostres llavis
per consolar a aquell qui està trist.
Crist no té ajuda;
només té la nostra ajuda
per ser portadors del seu missatge.
Nosaltres som l'últim missatge de Déu
escrit en fets i en paraules.
Nosaltres som l'única Bíblia
que la gent pot llegir encara.

- Si vols, em pots purificar.
Jesús, compadit, va estendre la mà, el tocà i li digué:
- Ho vull, queda pur.
A l'instant li desaparegué la lepra i quedà pur. Tot seguit Jesús el va fer marxar,
després d'advertir-lo severament. Li digué:
- Vigila de no dir res a ningú. Vés a fer-te examinar pel sacerdot i ofereix per
la teva purificació el que va ordenar Moisès: això els servirà de prova.
Però ell, així que se n'anà, començà de pregonar la nova i escampar-la
pertot arreu, de manera que Jesús ja no podia entrar obertament en cap
població, sinó que es quedava a fora, en llocs despoblats. Però la gent venia a
trobar-lo de tot arreu.

(Text del segle XIV)

4- ACCIÓ/CONTEMPLACIÓ:

"Entre els homes que treballen hi ha dues categories: la d'aquells que actuen
per voluntat pròpia, per l'impuls irresistible que senten en el seu cor, per un
amor generós a una disciplina determinada, per la passió del treball, de l'estudi, de la ciència, de l'actuació en una paraula; i aquests homes en minoria
exigua són els que constitueixen els genis; i per altra part hi ha la categoria
d'homes que l'única força que els impel·leix i que els estimula és precisament
el treball i l'èxit d'aquells primers creadors d'una escola, d'una ciència, d'una
organització, creadors, en fi d'un ambient que fa despertar consciències
adormides i descobreix valors desconeguts que en la grisor d'una vida
ordinària no haurien sorgit mai".
Dr. Pere Tarrés
Mc 6,30-34
En aquell temps els apòstols es reuniren amb Jesús
i li van explicar tot el que havien fet i ensenyat. Ell
els diu:
- Veniu ara vosaltres sols en un lloc despoblat i
reposeu una mica.
Perquè hi havia tanta gent que anava i venia, que
no els quedava temps ni de menjar.
Se n'anaren, doncs, amb la barca tots sols cap a un
lloc despoblat. Però els veieren marxar i molts ho
van saber; de totes les poblacions van córrer a peu
fins allà i van arribar-hi abans que ells. Quan Jesús
desembarcà, veié una gran gentada i se'n compadí,
perquè eren com ovelles sense pastor; i es posà a
instruir-los llargament.
Pregària
Si no et resignes a ser un simple espectador del món que
neix sinó que vols donar un cop de mà.
Si no et satisfà de moure't per la societat en pla oportunista o
com a simple client, sinó que t'engresca compartir les responsabilitats
reals de les nostres empreses i la que tu tens en el teu entorn jove.
Si creus que les teves mans estan fetes per a crear,
si estàs decidit a assolir cada any un nou curs per posar-lo al servei
de la comunitat.
Si estàs disposat a compartir amb tothom tot allò que tens.
Si t'apassiona el nostre món, no pas com a simple turista,
sinó com un poble de germans amb els quals tu pots compartir.
Si has descobert el gust per les coses senzilles i autèntiques.
Si creus en l'amor.
Si ets prou fort com per a respectar i escoltar sense trampa els més febles i
humiliats, si et satisfà d'ajudar els altres a anar endavant.
Si tens fam i set de justícia.
Si no et resignes passivament...
Aleshores vol dir que t'exigeixes allò que espera de tu Jesucrist.
( en desconeixem l'autor )

5- SOLIDARITAT:

"La solidaritat constitueix una poderosa arma .
Per molta gent la idea de sacrifici va associada a
quelcom greu, dolorós, cruent, que es veu impossibilitada de poder realitzar. (...) No veieu com
l'home cerca en tot la comoditat, com defugim la
més lleugera molèstia, com ens irritem enfront la
més petita contrarietat? Quantes vegades un somriure a una persona antipàtica o una humiliació
soferta amb goig, ens valen la conquesta del cor
d'aquell que tenim davant i que no s'hauria rendit
mai, en canvi, a cap gran discurs que li haguéssim
pogut fer".
Dr. Pere Tarrés

Pregària
Senyor,
feu de mi un instrument de la vostra pau.
Que on hi hagi odi, hi posi l'amor,
que on hi ha ofensa, hi posi el perdó,
que on hi ha discòrdia, hi posi la unió,
que on hi ha error, hi posi la veritat,
que on hi ha dubte, hi posi la fe,
que on hi ha desesper, hi posi l'esperança,
que on hi ha tristesa, hi posi la joia,
que on hi ha tenebres, hi posi la llum.
Oh Mestre,
feu que jo no cerqui tant
ésser consolat com consolar,
ésser comprès com comprendre,
ésser estimat com estimar.
Perquè
és donant-nos que rebem,
és oblidant-nos que ens trobem,
és perdonant que som perdonats,
és morint que ressuscitem
a la vida eterna!
( Sant Francesc d'Assís )

ELS REFERENTS DE LA NOSTRA FE
b) Dinàmica per a infants:
(dinàmica plantejada per a nens i nenes de 7 a 12 anys)

EL JOC DEL DR. TARRÉS
Hola nens i nenes!
Heu vist quin pòster tant maco teniu? A què no sabeu quin és aquest senyor
que hi surt dibuixat? Sí, sí... és el doctor Pere Tarrés. Va ser un home molt bo,
tant que l'església vol dedicar-li un record especial i per això ara li direm el
"beat Pere Tarrés".
Beat vol dir feliç... i és que creiem que de tant bo que va ser en Pere, ara ja
viu feliç al costat de Déu per sempre!
I nosaltres volem recordar ara la seva vida. I volem fer amb joc.... com fem
sempre a l'esplai. Aquest és el joc d'en Pere Tarrés. Jugarem tot recordant la
seva vida, el seu exemple de bon cristià, de bon metge, de la gran persona que
va ser... A veure si així nosaltres intentem ser millors i portar-nos cada dia més
bé!
I com es juga al joc d'en Pere Tarrés? Ho voleu saber? Som-hi doncs!

REGLES DEL JOC:
◗ Primer heu de fer dos grups. Dividiuvos en dos grups de nens i nenes. Però recordeu
que cada grup ha d'estar composat pel mateix
nombre de persones!
◗ Després heu d'agafar fitxes de color
diferent. Unes 10 o 12 fitxes de cada color, que
vosaltres mateixos podeu fer amb cartolina. Un
color que representi a cada grup. I un dau que
servirà per fer els moviments de les fitxes.
◗ Primer un representant de cada grup
tirarà el dau. I el grup que obtingui el número més
gran surt el primer!
◗ Després cada grup tirarà alternativament
el dau i avançarà per les caselles del joc començant
per la de 1905, que és l'any en què en Pere va néixer, i fins arribar a la de 1950, que és l'any en que
va morir. En cada casella que caigueu heu de
deixar una de les fitxes del vostre grup. Si un
grup ha caigut ja en una casella el grup que ara
arriba retrocedirà una casella, fins trobar alguna
que no hagi estat ocupada per cap fitxa de l'altre
grup (si això us passa amb el número 1 i no podeu
retrocedir a la casella que ja esteu, el que fareu serà
avançar fins trobar una casella que no hagi estat
ocupada per l'equip contrari).
◗ A cada casella trobareu una pregunta
que heu de respondre correctament. Aquestes
preguntes estan escrites al calendari que ve amb el
joc. És un calendari de la seva vida... amb ell
podrem aprendre moltes coses!

◗ Teniu un minut per respondre la pregunta que us fa el calendari. Les preguntes poden
contestar-se amb el que hi ha escrit al llibre "Petita
història del doctor Pere Tarrés" i amb els esquemes
de la història de la seva vida que trobareu dins
aquest llibret. Per això cal estar atents i haver llegit amb cura el llibret i els esquemes de la vida del
doctor Tarrés... és una feina de grup!!!
◗ Si algun grup no respon la pregunta
passat 1 minut. Perd el torn i l'altre equip ha de
contestar la pregunta. Si la encerta pot col·locar
una fitxa sobre la casella que ha encertat i continuar jugant per aconseguir una altra casella.
◗ El joc s'acaba quan un equip arriba a la
casella de 1950 (si la sobrepassa amb el dau es
queda en ella) i contesta encertadament la darrera
pregunta (que ho pot fer tant el que arriba, com de
rebot, si no la sap, l'altre grup).
◗ Llavors s'ha de comptar el nombre
d'encerts que cada grup té (que serà el nombre de
caselles en les que hi haurà fitxa de cada equip). I
ara amb el que haureu après de la vida del doctor
Pere Tarrés heu de fer una pregària que reculli
aspectes de la seva vida. Cada equip tindrà per
fer-la tants minuts com caselles hagi aconseguit...
(per exemple: 5 caselles = 5 minuts). I qui faci la
pregària més maca guanya!!! Esperem que els dos
equips ho feu molt bé i que tots dos hi guanyeu!!!

Us ha agradat el joc? N'heu après moltes coses de
la vida del doctor Pere Tarrés? Oi que va ser un bon
metge i un bon capellà?
Porteu-vos a casa una còpia de la vostra pregària...
feu-la abans d'anar a dormir!
Que el doctor Pere Tarrés us ajudi sempre en la
vida! Ell va ser un bon exemple de persona que
sempre feia el bé, com Jesús ens va ensenyar!! Feu
també vosaltres com ell!!

ESQUEMA D’EUCARISTIA EN ACCIÓ
DE GRÀCIES PEL DR. PERE TARRÉS

Us proposem unes possibles lectures estretes del ritual comú dels sants per tal
que pugueu estructurar la vostra eucaristia al voltant de les cinc virtuts que
volem ressaltar de la figura del beat Dr. Pere Tarrés i Claret.
Si heu pogut treballar els textos de la dinàmica de monitors i joves, aquí, a
l'eucaristia es podria recollir el treball de la vostra reflexió en format de
pregàries dels fidels, tal com us hem indicat. Els infants també poden aportar les seves pregàries, especialment les que hagin obtingut de fer "el joc del
Dr. Tarrés".
Com a ofrena no estaria de més poder presentar els signes de fe que els membres del grup que hàgiu escrit al full de la graella de les virtuts del doctor
Tarrés que us hem proporcionat.

LECTURES
- Primera lectura: Ap 7,2-4.9-14 "Cecs i coixos, els
faré tornar consolats." (La cura dels altres)
- Salm: 23,1-2, 3-4ab. 5-6 (R:6) "Aquests són els
qui vénen per veure-us de cara, Senyor." (Acció i
contemplació)
- Segona lectura: He 5,1-6 "Veurem Déu tal com
és." (Acció i contemplació)
- Evangeli: Mt 6, 1-12 "Alegreu-vos i feu festa,
perquè la vostra recompensa és gran en el cel".
(Compromís, Evangelització i Solidaritat)

EVANGELI: Mt 6, 1-12
En aquells temps en veure les multituds, Jesús pujà a la muntanya,
s'assegué, i se li acostaren els deixebles. Llavors, prenent la paraula,
començà a instruir-los dient:
"Feliços els pobres en l'esperit: d'ells és el Regne del cel!
"Feliços els qui ploren: Déu els consolarà!
"Feliços els humils: ells posseiran la terra!
"Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: Déu els saciarà!
"Feliços els compassius: Déu se'n compadirà!
"Feliços els nets de cor: ells veuran Déu!
"Feliços els qui treballen per la pau: Déu els anomenarà fills seus!
"Feliços els perseguits pel fet de ser justos: d'ells és el Regne del cel!
"Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran, us perseguiran i
escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies! Alegreu-vos-en i celebreu-ho, perquè la vostra recompensa és gran en el cel. També així van
perseguir els profetes que us han precedit.

( Textos bíblics extrets de la "Bíblia catalana, traducció interconfessional".
Comentaris a l'Evangeli extrets del "Leccionari de la missa comentat" )

COMENTARI
Aquest començament del sermó de la muntanya
és un text típic i normatiu per a la vida cristiana.
Jesús mateix l'ha fet realitat en la seva persona.
Són sants aquells qui, seguint les petjades del
Senyor, han seguit el mateix camí que ell, empesos per ell, units a ell i moguts per la força del
seu Esperit. No és un camí de felicitat mundana,
però assegura una alegria perfecta i porta a una
festa eterna. El beat Pere Tarrés també emprengué aquest camí d'amor que el Senyor ens
mostrà.

La vida del doctor

Pere Tarrés

en esquemes

(Extret del fons del seu memorial a la parròquia de sant Vicenç de Sarrià, Barcelona)

INFÀNCIA
Pere Tarré i Claret va néixer a Manresa el 30 de
maig de 1905.
Els seus pares eren Francesc Tarrés i Puigdellívol i
Carme Claret i Masats. Tenia dues germanes més
petites: Francesca i Maria Salut.
Pel treball del pare va residir a Badalona, on va ser
fonfirmat a la parròquia de Sant Josep el 31 de
maig de 1910; i a Mataró, on, al col·legi dels
P.Escolapis, va fer la primera comunió el dia 1 de
maig de 1913.
Quan tenia 9 anys, retornen a Manresa i resideixen
en un pis d’una fàbrica tèxtil: “la fàbrica blanca”.
Estudia al col·legi del Sr. Pepet Massegú i el batxillerat al Col·legi de Sant Ignasi gràcies a una beca
de l’ajuntament.
Tot estudiant viu intensament la vida de família, fa
d’escolà, treballa a estones en una farmàcia i
dirigeix el rés del rosari a la capella de la Mare de
Déu de Valldaura.

LA FEDERACIÓ
El sacerdot barceloní Albert Bonet fundà el 1931 el moviment juvenil
Federació del Joves Cristians de Catalunys, essent Pere Tarrés un dels primers
associats.
Forma part del primer grup, anomenat “Torras i Bages”. del qual feu president.
Fou el viceprecident del Consell Federal que coordinava les múltiples activitats
de la FJC.
Per dues vegades, el 1933 i el 1935, la FJC rep la visita del canonge i més tard
cardenal Cardijn, fundador del moviment juvenil JOC.
Recorre tot Catalunya encoratjant el jovent a tenir una formació cristiana ben
sòlida. Moltes vegades va amb el seu cotxe Opel (B-53640).
Participa en les Setmanes d’estudi i en el Congrés general de la FJC amb
ponències i parlaments.
Escriu molts articles a diaris i revistes, sobresortint el seu escrit setmanal titualat “Glossa” al setmanari de la Federació “Flama”.

METGE
Estudia a la Facultat de Medicina de Barcelona amb una beca i acaba la carrera l’any 1928 amb la qualificació d’excel·lent i premi extraordinari.
Durant els seus estudis viu a casa d’un matrimoni manresà del barri de Gràcia,
al carrer Vallfogona 10, i es dirigeix espiritualment amb el P.Joaquim Serra de
l’Oratori.
A l’últim curs de la carrera unes suplències a Avinyó i a Monistrol de Calders,
on la nit de Nadal 1927 fa vot de castedat perpetu.
S’estableix a Barcelona, al barri de Gràcia. Primer viu al carrer Goya 20 i
després al carrer Salmeron 93.
És metge auxiliar de medicina general, ajudant del Dr. Esquerdo, i fa classes
de Patologia mèdica.
Porta una vida de pletat i apostolat, assistint habitualment a l’Esglèsia dels
Felipons de Gràcia.
Escriu articles al diari manresà “El pla de Bages” i en la revista “Or i Flama”
del Centre Moral de Gràcia, d’on era soci, i en altres revistes.

LA GUERRA
El dia 18 de juliol de 1936 el Dr. Tarrés era a
Montserrat amb el Consell Federal per començar
una tanda d’exercicis. El dia 21, a petició del
P.Abat, baixa a Barcelona amb un novici, també
metge, per intentar salvar el Monestir dels incendiaris.
Malgrat els perills, els assassinats i la persecució
contra tot el que té sentit cristià, segueix exercint
de metge i li escorcollen la casa seva diverses vegades.
Finalment, el 28 d’octubre de 1936, es veu obligat
a refugiar-se en llars amigues fins que en troba
una, al carrer Portal Nou 28, on s’amaga deu
mesos, fins el 23 d’agost de 1937.
Durant aquest temps de reclusió forçosa resa, estudia i escriu molt. L’Arxiu conserva tot d’escrits
d’aquell temps: “La font de la mina”, “Recordant
quan era un infant”, “El nostre primer pesebre”,
“Un trist record”, “Un raig de lluna”, un diari de
fets de guerra, i sobresurt el diari intim d’aquest
temps de persecució .
Quan torna a casa exerceix novament de metge, i
d’amagat, a causa de la persecució, guarda en un
moble l’Eucaristia, on a voltes algun sacerdot celebra la missa.
Al maigde 1938 és mobilitzat a l’exèrcit com a
metge i actua en el front del Pirineu i després en el
de l’Ebre.
Escriu moltes cartes, estudia i redacta els fets i el
seu estat de vida interior en el front en cinc petites
llibretes que anomena “El meu diari de guerra”.

PREVERE
Torna del front el gener de 1939, i el 29 de setembre de 1939 ingresa al seminari, on escriu un diari
íntim. és ordenat de prevere el 30 de maig de 1942
i canta missa l’endemà a la basílica de la Mercé.
Nomenat vicari de la parròquia de Sant Esteve
Sesrovires, té cura també del poble de Sant Joan
Samora. És el vicari exemplar.
El bisbe l’envia a la Universitat de Salamanca a fer
la llicenciatura en teologia.
De retorn, el desembre de 1944, és nomenat consiliari dels centres d’Acció Catòlica Femenina de
Sarrià; capellà de les Franciscanes del Poble Sec i
viceconsiliari diocesà dels Joves d’Acció Catòlica.
També és nomenat director del Secreriat de
Beneficència; confessor del Seminari; director de
l’Obra de la Visitació; consiliari de l’Escola Catòlica
d’Ensenyança Social, de la Protecció de la Dona i
dels Antics Escolans de Montserrat; director espiritual de l’Hospital de la Magdalena i exerceix molts
altres ministeris.
Fundà amb el Dr. Gerard Manresa el Sanatori
Clínica de la Mare de Déu de la Mercè per tuberculosos pobres.
El dia 17 de maig de 1950 ingressa greument
malalt al Sanatori Clínica de la Mare de Déu de la
Mercé i li diagnostiquen un gangli limgàtic.
Mn. Pere Llumà, el seu director espiritual, li administra la unció dels malalts i el viàtic el 21 de juny, i
anota en una llibreta, com també una vetlladora,
les paraules que va dient en el llit del dolor.
El dia 31 d’agost, dijous, quan faltaven vint minuts
per les sis de la tarda moria plácidament. El seu
enterrament va ser multitudinari. El bisbe Modrego
el va presentar com un gran exemple de santedat.

