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ELTESTIMONIATGE DEL BISBE 

 RAMON DAUMAL 
 

 

 

El diumenge 10 de febrer, Mn. Ramon, ens deixà per anar a la Casa del 
Pare. Havia estat vicari de la nostra parròquia durant quatre anys, en 
els anys difícils, però entusiastes, de després de la guerra. Amic del Dr. 

Pere Tarrés, fou sempre un sacerdot fidel i un bisbe zelós i humil. 
S’estimava molt la Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià. 

 DIMARTS VINENT, A LES 20:15,  
CELEBRAREM UNA MISSA FUNERAL A LA NOSTRA 

ESGLÉSIA PARROQUIAL 
 

“Adsum”: ”Senyor, aquí em teniu” 
 
 

“Sóc ancià, he acomplert 95 anys i he constatat plenament que Déu m’estima amb predilecció. Mirant 
enrera, tota la meva vida ha estat agombolada per l’amorosa Mare de Déu i mare meva, conduint-me 
constantment al seu Fill, Jesucrist Senyor Nostre, a Qui he procurat seguir i imitar-lo en tots els 
moments de la meva existència, desvetllant acció de gràcies en les circumstàncies positives i donant-me 
fortalesa i serenor en les oneroses, ja que tot és do i de tot ha hagut en a meva vida humana i cristiana, 
de seglar, de sacerdot i de bisbe. 
 

A partir d’aquesta edat, la mort ja és propera, i, agraint el temps que pugi durar, poden esdevenir unes 
circumstàncies pròpies de l’ancianitat: la pèrdua de moviment físic fins a la cadira de rodes, la 
impossibilitat de valer-se per un mateix, la disminució progressiva o ràpida de la incapacitat mental... 
A tot, i al que no puc preveure, ho accepto amb serenor i agraïment, car tot és do, i em confio a l’ajuda 
del Senyor, a l’amorosa comprensió de la Mare de Déu i meva, a la que sempre he confiat, i a la caritat 
dels qui tenen cura de mi..  
 

La meva resposta des d’ara és “Adsum” senyor aquí em teniu”. 
 

Barcelona, avui 3 d’abril de 2007 
        + Mn. Ramon, bisbe 

 
DIMECRES, SEGONA CONFERÈNCIA QUARESMAL. Aquesta setmana, serà l’únic dia que les 
habituals Conferències canviïn de dia. Per aquest motiu us recordem que serà el DIMECRES DIA 20 DE 
FEBRER a les 20.00 al Centre Parroquial i aquest cop Mn. Armand Puig ens parlarà de les “Diverses lectures 
d’un únic Jesús” El tema és de gran actualitat i molt interessant. 
 
 

ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS. Dimecres, de les 10:30 a les 11:00, a la Capella del 
Santíssim. Estona de meditació especialment recomanada en aquest temps de Quaresma. LAUDES DURANT 
EL TEMPS DE QUARESMA. De dilluns a dissabte, i durant el temps de la Quaresma, a les 9:45, fem el res 
de Laudes a la Capella del Santíssim. VIACRUCIS ELS DIUMENGES A LA TARDA. Avui i com cada 
Diumenge de Quaresma, a les 18:15, practiquem l’exercitació del Viacrucis dins del temple. En acabar 
s’exposarà breument el Santíssim i es clourà l’acte amb la Benedicció. 
 

LA COL·LECTA DE “MANS UNIDES”. Hem recollit fins ara 8.000 €. Si hi ha persones que no han fet el 
seu donatiu encara ho poden fer fent servir els sobres de la Campanya contra la Fam en el Món. 
 
 
 



CONSELL PASTORAL. El proper dimarts 19, a les 20.00, es reunirà el Consell Pastoral, a la sala de la 
rectoria. CASAL DEL BEAT PERE TARRÉS. Dimarts 19, a les 18:00 es trobaran el grup d’associades del 
Casal, al Centre Parroquial.  

 
  

“AJUDA A L’ESGLÉSIA NECESSITADA”. Els propers dissabte i diumenge, 23 i 24 de febrer, Domink 
Kustra, missioner seglar, intervindrà en cada missa, abans de la benedicció,  per parlar-nos d’aquesta 
Associació Pública Universal depenent de la Santa Seu 
  

 

LA MEMÒRIA DE LA VERGE I MÀRTIR EULÀLIA 
 

Ens tornem a trobar avui feligresos de Sant Vicenç de Sarrià amb els components de la Schola de Cant 
Gregorià de Vilafranca, tan estimats i enyorats, per pregar junts en la festa de Santa Eulàlia, amb les melodies 
gregorianes, aquest cant que a molts, de joves, ens va ajudar a pregar dues vegades. Penso que ara és un 
moment adequat per usar moderadament aquestes velles melodies, tenint en compte les facilitats que hi ha ara 
per a tenir la traducció al costat del text llatí. Què bonic diumenge passat cantar l’ “Attende Domine”, o l’ 
“Adoro te devote” o senzillament el “Kyrie eleison”. Aquests cants una mica retrobats, encaixen bé amb la 
litúrgia romana renovada després del Concili Vaticà II i en la qual ens hi trobem tan de gust pregant. 
 

I celebrem Santa Eulàlia. Segons la tradició, era gairebé una nena quan va donar la vida per Jesucrist. En altres 
llocs, i en temps de les persecucions, altres santes, quasi nenes, van donar el mateix testimoni. A Roma, 
venerem Santa Agnès, en la seva basílica fora les muralles. Santa Cecília, amb el seu cos trobat a les 
catacumbes de Calixte i venerada al Trastevere. Santa Anastàsia, d’origen oriental, al Monte Aventino, llocs tan 
entranyables en els quals he tingut ocasió de pregar tantes vegades. O bé Santa Llúcia i Santa Àgata a Sicília, i 
santes Perpètua i Felicitat al nord d’Àfrica. Aquestes dones, algunes encara nenes, de seguida van ser vistes 
com emblemes de la fe cristiana. En moments de persecució, quan els petits grups de creients en Jesucrist 
s’havien d’amagar per celebrar la fe en front del poderós Imperi Romà, les nenes santes actualitzaven les 
paraules dites pel Senyor a Sant Pau a Segona Corintis 12,9: “En la teva feblesa actua el meu poder”. 
 

¿Sabeu què va fer l’Església antiga amb la memòria d’aquestes verges i màrtirs? La va posar al lloc més sagrat 
de la celebració, al Cànon o Pregària Eucarística. Abans de la consagració recordarem els Dotze Apòstols i 
dotze màrtirs precedits per la Verge Maria. Només Joan XXIII hi va afegir el nom de Sant Josep al segle passat. 
Després de la consagració, 7 sants màrtirs i 7 santes màrtirs. Jo, de vegades, quan dic el cànon romà hi goso 
posar també Sant Vicenç, Santa Eulàlia i el nostre Beat Pere Tarrés. 
 

També ara les nostres Esglésies passen moments difícils. Europa sofreix una crisi religiosa molt forta. Les 
nostres comunitats es van envellint. No abunden els qui volen lliurar tota la seva vida al servei de les 
comunitats. Doncs bé, ara és el moment de contemplar aquestes santes que van ser tan valentes i tan fidels en 
els moments de les dificultats. “En la teva feblesa actua el meu poder”. Aquestes paraules les va sentir Sant Pau 
rodejat de mil dificultats per estendre el coneixement de Jesucrist. I acaba dient: “Quan sóc feble és quan sóc 
realment fort”. En moments difícils els sants màrtirs ens donen ànims. Santa Eulàlia avui s’abraça a la creu, tal 
com la veiem en la seva imatge. Sants màrtirs en el cor de l’Església, que és l’Eucaristia: són la vertadera força 
dels creients. 
 

Sarrià sempre ha sigut devota de la Santa. A l’església anterior a l’actual hi havia la capella de Santa Cecília 
amb un altar dedicat a Santa Eulàlia, però la que es considerava la capella de Santa Eulàlia era la del Desert a 
Santa Eulàlia al costat del convent dels Caputxins, que van haver de marxar el 1835. El poble de Sarrià veié 
amb gran pena la marxa dels Caputxins, que hi havien viscut 200 anys. Actualment el desert de Sarrià s’ha 
convertit en estatge de la caritat que acull moltes persones grans, que hi són molt ben tractades. Mn. Mane l hi 
ha celebrat la missa i de les Filles de la Caritat ens va ser cedida la imatge de la Santa, obra de Camps i Arnau, 
adornada amb boniques pintures de Torras i Viver.  
 

I per acabar, una nota d’un fet poc comú, referent a la Festa de la Santa. L’any 1693, a petició del Rector, del 
Batlle i dels Jurats de Sarrià, es va suplicar al Bisbat que3 el dia 12 de febrer s’instituís com a festa de precepte 
a la Parròquia, amb l’obligació d’oir missa i abstenir-se de tot treball mecànic i servil, sota pena de pecat 
mortal. I el Sr. Vicari General ho concedí. Ara ho trobem exagerat, però aquesta anècdota revela el profund 
arrelament de la devoció a la Santa del poble de Sarrià.  La imatge de la Santa està rodejada de dos àngels: Un 
porta la palma del martiri, l’altre el lliri de la puresa. Que els valors que representen es conservin i augmentin 
entre nosaltres.  
    
        Mn. Frederic Ràfols Vidal 
 


