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VIDA DE LA COMUNITAT

LLUÍS TARRUELL I PLANS
Redacció
Dissabte 26 de setembre, tot just començar la
tardor, moria Lluís Tarruell, un home que, emprant les seves mateixes paraules, va néixer a
l’ombra del campanar de la Puríssima. Sí, el Lluís
ha estat una persona provinent d’una nissaga
purissimaire.
L’enterrament es va fer dilluns 28. Representants de l’Interparroquial de Portants de diferents
parròquies de la ciutat surten a rebre, revestits
amb les vestes negres i la creu, el fèretre del
seu company que serà portat fins als peus de
la Mare de Déu a espatlles dels néts. Tot seguit
Lluís Tarruell fill llegí uns pensaments dedicats al
pare i començà la missa de funeral presidida per
Mn. Joan Nadal, acompanyat per set mossens;
predicà el pare escolapi Josep Mª Balcells:
Amic Lluís, Germà: dono gràcies a Déu Pare que
ens ha aplegat i agermanat i que ens ha permès
de créixer en un fort i suavíssim esperit de família. El goig de saber-se germans! No volem altre
nom i lligam que aquest.
Ens coneixem, Lluís i Pitona, des de fa només 53
anys. Érem tots joves i ens hi vàrem plantar per
sempre, en la joventut d’esperit. Us he seguit a
tu i a la Pitona, de prop i també de lluny...en tota
la dolça i ferma peripècia de fer pujar esponerosa una família que, a través dels “treballs i els
dies”, ha anat eixamplant la magnífica capçada
d’aquest arbre Tarruell-Llonch, que no deixa de
créixer i d’eixamplar el brancam tan humà, tan
humà que no podia ser més que diví. Heu deixat sengles memòries escrites, vives. Diuen que

les memòries tenen encant quan els passats
queden oberts al futur. Hi heu signat els vostres
evangelis que suscitaran per temps exclamacions i admiracions... en la “tarruellada”; he sabut
que el terme us és plaent. Oh, les arrels! Les arrels són més arbre que el que es veu i admirem.
D’allí pren alè i vida.
Vaig venir l’any 67 a Sabadell i vaig poder conti-

nuar un treball que altres havien plantat i conreat. Els equips de matrimonis del papa Pius XIIè.
Sabeu que la meva dèria de sempre ha estat la
FAMÍLIA. Vàrem monitorar dos o tres equips,
en vau crear un altre, vosaltres. De l’equip de
matrimonis vau derivar en un altre equip de famílies, encara ben viu. Equip de la Mare de Déu
de la Salut. Equip del Roser. Quina joia la vostra en celebrar aniversaris vostres i de tota la
“colla”. Quin bé de Déu! Ai, si sabessin el que
es perden les parelles d’avui. No hi ha consistència més gran que la que dona l’haver trenat
lligams d’or tota la vida llarga i estimada d’una
família! Quantes vegades havíem comentat que
formar part d’un grup de formació, de pregària
i d’amistat ha estat el toc de gràcia i de gràcies
de la vostra vida. Fer caliu i mantenir-lo viu: això
és vida i vida feliç.
Pinetells d’hora d’albada. Any 70. Aquelles sortides amb tot l’estol de criatures. Jo què sé...
N’he perdut el compte; no la piuladissa dels
jocs que compartíem, aquesta encara la sento...
Aquelles convivències estimulants i divertides
onsevulla que anéssim!.. Aquella setmana amb
les convivències de l’Esperit aquietadores, enriquidores, dialogades a Vic i a altres llocs. I tu,
Lluís, amb aquells escrits teus que regalaven entusiasme i vida plena. I no fa pas massa -la covid
ens va separar amb pena!- en aquelles reunions
de l’equip on ens comentaves les teves incursions diàries en la “Biografia del Silenci”. Meditació encalmada.
Deixo espai per tants d’altres que podrien testi2

moniar la teva parroquialitat de sempre. No, Lluís,
no has marxat, perquè et sentim glatir en el profund del nostre cor.
Acabo, Lluís i Pitona, sou testimonis vivents d’una altra època que per a nosaltres ha
estat gloriosa. I més, fecunda i saborosa en els
seus fruits, que estan a la vista de tothom. Ens
faltarà –llàstima!- l’obituari d’en Joan Brunet al
Diari de Sabadell. M’he assabentat que l’escriurà -i bé- el teu germà Joan, estimat.
Estàs ara, Lluís, en bona companyia, que sigui
per sempre. I hi trobaràs coneguts, saludats i
estimats, i tant!, i tants!
Acabo amb aquell cant sabut, gaudit convertit
en pregària familiar “Estima i seràs feliç, estima
i tot canviarà, estima i retrobaràs l’alegria d’estimar”. O bé aquella sentencia engendrada a
Pineta a les convivències familiars, de gratíssima
memòria: “El que fa joiós el camí és que el
facis estimant” Marca Vallvé i cia.
Mn. Nadal va voler transmetre als presents les
paraules del Lluís qui poques hores abans de
morir el va trucar per acomiadar-se. Li va dir que
havia estimat la parròquia de la Puríssima i que
havia estimat també a tots els feligresos i mossens als que havia recolzat sempre. Que seguíssim endavant sense por. Mn. Nadal destacà la
gran qualitat humana i cristiana del Lluís ja que
tot i trobar-se en un moment tan clau tingués la
generositat de pensar en els altres.
Flors, cants, pregàries, respecte i dignitat van

ser elements que van formar part de l’acte de
comiat, un acte clàssic, sense modernitats ni
estridències. Un acte preparat pels familiars tenint ben present la voluntat del pare i respectant-la, un acte preparat amb gran estimació; el
Lluís no mereixia menys.
La Maria, filla gran de la Salut, va llegir uns pensaments que defenien perfectament la personalitat i el tarannà del seu avi:
L’estudi ple de papers il·luminats pel sol que ens
recorden que la curiositat pel saber no té límits.

L’ordinador que sempre té problemes, i això ho
deixo als joves, que en sabeu més. Els tovallons
brodats per l’avia i col·locats amb estratègia. El
verset preparat per l’ocasió. Les paraules ressonen des del cap de taula mentre expliques
alguna cosa amb entusiasme. La sobretaula
que acaba amb un got de moscatell. El discurs
improvisat amb eufòria que arrenca els aplaudiments de tots. La personalitat emblemàtica.
El testimoni de fe i espiritualitat. L’amor incondicional. El valor de fer família. Els consells a temps
per cada un de nosaltres. L’exemple de vida que
ens has donat. L’orgull de que siguis el nostre
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Avi. L’honor enorme de formar part del Clan Tarruell.
Ser els teus 14 néts ens ha fet cosins. Amb el
teu record seguirem la teva saga i la farem perdurar. T’estimem i et trobarem molt a faltar Avi.
Un altre nét, el Pau, també compartí uns pensaments arran de la personalitat i la figura de l’avi
Lluís:
Avi, Lluís, que del germànic significa gloriós i victoriós. L’exemple de fe en la vida espiritual i el
transcendent, de perseverança en la manera de
fer i obrar i amb un amor incondicional i fidel per
l’àvia i per tota la “Tarruellada”.
Les teves paraules m’han fet plorar de felicitat, de
saber-te satisfet i convençut de tot el que has fet i
viscut. De saber-te feliç de caminar cap a una nova
vida i agraït per tot el que has compartit i après.
Em sento orgullós i cofoi de tenir un avi con tu!.
Em sento agraït d’haver tingut l’oportunitat de
compartir la vida plegats. Seguiré treballant per
ser un bon exemple per tots els cosins.
Som part de tu i tu de nosaltres i sempre quedarà una gran empremta marcada amb la punta
del teu bastó a la pedra dels Tarruell-Llonch.
Una dolça i càlida abraçada transatlàntica!
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T’estimo molt.
En l’epíleg del llibre, L’avi Lluís recorda, el Lluís
expressa la importància dels valors espirituals i
així ho recordà la seva filla Conxita en un dels
moments del comiat:
Els valors materials tenen data de caducitat
i d’extinció. En canvi, els espirituals són perdurables per tota l’eternitat. Quan contemplem la vida des d’una edat avançada veiem
en perspectiva tots aquells que ens hi han
ajudat...
L’últim a pujar a l’ambó per adreçar unes paraules va ser el Joan, el seu germà:
En el teu comiat vull dir-te estimat germà Lluís,
unes paraules que em van impactar molt quan
et vaig visitar a l’Albada en les teves hores finals.
Vas dir-me que te n’anaves serè, tranquil i amb
ganes , per fi, de veure a Déu cara a cara i que
entraries en una vida perdurable sense terme.
Quina lliçó de fe tan entranyable, tan edificant.
Com sia que al mateix temps em vas demanar
pensés en redactar o buscar un text pel recordatori exequial, se’m va ocórrer que s’hi adeia
de ferm el salm 41, el de la cérvola amb set d’aigua viva.
Que ara mateix ja ho tinguis clar i viscut en la
vida eterna que has entrat.
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ENS HA DEIXAT EL LLUÍS,
UN HOME DE FORTES CONVICCIONS
Ricard Quintillà, arxiver
Ens ha deixat el Lluís, un home de fortes conviccions religioses, que va viure la fe i l’amor de
Déu.
La seva vida ha estat lligada a la parròquia de la
Puríssima des de sempre, i ha participat de la
vida parroquial, com a feligrès i com a voluntari.
Fou arxiver de la Parròquia des de gener de 1993
fins a finals del 2013, tot i que va seguir col·laborant amb l’Arxiu-Museu fins al 2018. Durant
aquests anys va continuar la tasca iniciada pel
Jaume Busqué, el primer arxiver de la parròquia,
dotant-la del seu toc personal, i transmetent
amb la seva feina la gran afició i coneixement de
la història i la cultura religiosa que tenia.
Amb ell es van iniciar les exposicions a la parròquia, que segueixen avui dia, i que s’inauguren
cada any el dia de la Festa Major de la nostra
parròquia, el 8 de desembre, de les que podem
destacar les següents:
Exposició del políptic religiós de Jordi Roca,1998.

Entrega de la medalla d’Honor de Sabadell
a Mossèn Joan Nonell, 22-04-2015

per la seva activitat i dedicació a la tasca social
i cultural des de la Parròquia de la Puríssima.
Així ho vam fer, i li van concedir. El Lluís va estar
emocionat i feliç, ja que per ell, fou un gran desig
premiar a Mossèn Nonell amb aquesta medalla.
El 2017, i dins de tots els actes per celebrar el
150è aniversari de la nostra parròquia, en Lluís
va col·laborar en l’elaboració del DVD.

Subirats a la Sagrada Família, dibuixos originals, 1999.
Vitralls de la Puríssima, 2001.
Exposició antològica del Pare Àngel Rodamilans i Canals en el 75 aniversari de la seva mort
,2011. El 16 de desembre de 2011, l’Escolania
de Montserrat va fer un concert d’homenatge al
Pare Rodamilans a la parròquia. Van visitar l’exposició, els va interessar molt, i el monjo Sergi
d’Assís va demanar poder-la exposar a Montserrat a les sales destinades a l’Escolania. Mossèn
Joan Nadal, acompanyat de membres de l’Arxiu-Museu i de la Comissió d’homenatge al Pare
Àngel Rodamilans van portar l’exposició a Montserrat, on va estar durant tres anys.
El 2011 es va començar a fer el calendari de la
parròquia, cada any dedicat a un tema diferent.
L’any 2015, el Lluís ens va reunir a tots els
companys de l’Arxiu-Museu i ens va proposar
sol·licitar a l’Ajuntament de Sabadell la medalla
d’Honor de la ciutat per Mossèn Joan Nonell,
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De les diferents visites que vam rebre a l’Arxiu-Museu, una de les que més il·lusió li va fer al
Lluís va ser la del prior de la Cartoixa de Montalegre, Josep Maria Canals i Lamiel, el 29 de maig
de 2018. Va visitar l’arxiu parroquial, ja que tenia

Visita del prior de la Cartoixa de Montalegre,
Josep Maria Canals i Lamiel a l’Arxiu-Museu
de la Parròquia, 29 de maig de 2018

dell, a la revista Catalunya Cristiana i va publicar
un llibre autobiogràfic “L’avi Lluís recorda...”.
A banda de l’activitat de voluntariat a la parròquia, el Lluís formà part de la Junta de Càritas, i
també fou president de l’Acadèmia Catòlica de
1979 a 1983.
Va ser un bon amic i company, sempre il·lusionat
i amable, que ens enriquia amb el seu saber, i
per l’arxiu fou una persona molt valuosa i molt
estimada. Tots el trobarem molt a faltar per les
seves reflexions i consells.

Processó Interparroquial de Divendres Sant
03-04-2015

molt interès per veure els objectes de Sant Pau
de Riu-sec, i sobretot la Mare de Déu de Riusec. Fou un gran dia!
També fou Portant del Sant Crist de la Bona
Mort i el març de 1954 fou designat Majoral, que
era el responsable del cos de portants a les processons de Setmana Santa i en els Via Crucis.
Actualment el Lluís era el portant més antic.
I també va formar part de la comissió de festejos.
Va fer molts escrits al Portaveu, al Diari de Saba-

En Lluís a la Cartoixa de Montalegre,
4 de juny de 2015

Imatge de tots els membres de l’Arxiu-Museu
de la Parròquia, 2016

I acabarem amb unes paraules del Lluís que
sempre ens han semblat molt encertades: “Per
la fe que he rebut sé que l’últim pas es fa acompanyat per Jesús”.
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE XXX DE DURANT L’ANY. Missa
de vigília, dissabte a 2/4 de 9 del vespre. Diumenge, missa a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12 del migdia i 9 del vespre.

GRUP DE REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 26, a 2/4 de 8, reunió.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.
PREGÀRIA FAMILIAR 0-7. Cada mes, pregària
familiar amb els més menuts. Atesa la situació de
pandèmia, s’ha iniciat aquest curs 2020-2021
fent una tramesa mensual d’un guió de pregària
per fer-la a casa en família. Els interessats podeu
sol·licitar aquest enviament a
pregaria07@purissimasabadell.org

LOTERIA. Com cada any la parròquia posa a la
vostra disposició loteria de Nadal i de Cap d’Any.
De la loteria nacional es juga al número 14.751,
de la Grossa 05447 36175 50316 96334.
Preu 5 €.
CÀRITAS PARROQUIAL.El Rebost fa una crida
ja que cada dia venen més persones a demanar aliments i altres productes degut a la crisi
provocada per la pandèmia. Es necessita: arròs,
oli, farina, llaunes de tonyina i de sardines, pots
de llegum cuit, sucre, galetes, llet, brou, tomàquet fregit i altres aliments que trobareu en la
cartellera d’entrada. També cal sabó per rentar
la roba i gel de dutxa. Agraïm per endavant la
vostra col·laboració.

Mt. 22, 34-40

Estima al teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima, amb tot el pensament.
Estima als altres com a tu mateix.
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