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Les relacions de DoiIlDeio
amb Josep Pía
JoéEP CLADA
Els que vam teñir la sort i l'oportunitat de conéixer el doctor Pompeu Pascual poguérem copsar fácilment que era un home d'ágora, un
gran conversador amb els amics assidus i també amb els sobrevinguts que, per una rao o una altra, un día aterraren al seu voltant.
La seva fou una conversa sana i saludable, ü-lustrada í popular albora, plena sempre d'humanitat, que es perllongá així matelx en la
correspondencia periódica. Mes de cent corresponsals, aplegats ara peí seu fill en una colla de carpetes, donen testimoníatge d'unes
relacions epistolars, variades i constants, amb els amics separats per una distancia.
Metges de Xile, com Raúl Ortega, Ricardo Olea, Guillermo Llodrá, José Bauza o Eduardo Frei. Metges catalans, com Josep Trueta,
Maxim Soriano o Felip Cid. Gironins dispersos per América o Europa, com els germans Lluís i Marcel Santaló, Josep M. Corredor o
Josep Irla. Capellans, com Damiá Estela, Joaquim de Toca o mossén Amagat. Gent tan diversa com Maruja Sénder, Josep Ferrater
Mora, els professors Mengot i Romera, el general Francisco Bergareche o el diputat xile Jonás Gómez son, a títol d'exemple, alguns
deis corresponsals amb els quals es cartejá el doctor Pascual.
Establir les relacions del metge cassanenc amb cada un deis seus
amics seria, sens dubtc, una tasca interessant que ctintribuiria a
dihuixar la personalicat de les dues parrs. L'espai assignat en
aquesca revista no permet cap altra fórmula que no sigui la de la
concreció. I per aixCi escolliEii un st)l coirespnnsal, d'altra banda
prou signiíicatiu, que és Josep Pía, l'escriptor mes renomenat en
aqucst any de! ccntenari del seu naixement.
Pompen Pascual, nat a Cassa de la Selva el 15 de juny de
1897, i Jüsep Pía, nat a Palafrugeli el 8 de mar^ del mateix any,
es conegueren, el 1909, a Girona, arran de seguir els estudis de
hatxillerat a Pinstitut del carrer de la For^a i de compartir
l'intemat deis germans maristes.
De fec, Pía s'incorpora al grup de Pascual amb un cert retard,
perqué va comentar el batxillcrat a l'escola del poblé i s'examina
d'ingrés i de primer curs albora, com a alumne Uiure, a Tinstitut de
Figueres. Al marge d'aquest fet, pero, i tenint en compte que
també seguiren carreres universitaries distintcs i que la vida els
dugué a viure a pa'ísos diferents, Pamistat d'aquells anys
d'adolescéncia va continuar i es consolida en encontres posteriors.
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El maig de 1960, Pompeu Pascual demaná a Pía que li
expliques per qué no havia estudiat medicina en compres de
dret, i el mateix Pía va escriure, autografament, en un deis [libres
que regala al seu amic:
<'El Dr. Pompeio Pascual em ¿emana per que no vaig estudiar
medicina, deiprés d'haveraprüvaí ['ampliado.
No vaig estudiar medicina (XT ia sala de disecciú.
Vn dia, un ¡ove esiudianí em dona la má i, en separar-la, em
vaig trabar amb una orella de cadáver.
Vn ahre dia, un altre jove esiudianí es posa les mans a la
buixaca de l'americana, i va soriir, deixant sobre la taula, un ñas, un
bígütí í ima vhcera encara mes important des de el punt de vista de la
viriliíat.
Hi havia també l'olor que la sala exhalava: aquell olor de formal
projectat enrre eh marbres deis cadtivers, regalimaní enire els
corredorsdel local.
No és pas que jo siguí un home massa delicat des de cap punt de
vista jTiflteriíií, pero vaig notar que a la sala de disecció no em sentía
dictador, ni aperador, sino un simple contemplaiori embahcaí».
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Pompeio Pascual, primer deh drcis per I esquerra, amb ds £iíiimnt-'.s IÍL'IS Marisies, l'any / 9 í 3 .
Tambe dret. al centre del grup, }asep Pía.

El Ilibre de Girona
De la c o r r e s p o n d e n c i a de P o m p e u P a s c u a l a J o s c p Pía
s o h r e s u r t e n d u e s c a r i e s llargues. L ' u n a , el m a t e i x Pía va
transcrÍLire-la sencera en r"homenoC" dcdicat al fiiosof Josep
Ferracer Mora, que Pascual havia coneyut a Xiic en moments
decisiiis(l). L'altra és un comentari al Ilihrc Girona, que Pía
envía puntuaíment al seu amic, acabat de sortir.
La lletra de Pascual dona una visió de la Girona de l'época
en qué estudiaren el batxillerat, aporta pistes sobre el carácter de
l'escriptor e m p o r d a n é s i c o n t é , e n c a r a , algún c o n t r a p u n t
interessant a Tobra de Pía. El inilior és llegir-la sencera;
«Girona, vinrd'octulire 1952
Escimat amic Joscp Phi:
Abans de rehre i de llegir el teu Ilibte Girona, alentava la pretensió
de ter un coiiientari subte el mateix d'una maneta anotiima, ptengucnt
com a motiu el fet d'ésset jo un deis tants que, en aquella época de la
iiüstta adolescencia, ens toca estudiar i viute en el mateix coMegi.
Després de la lectura tinc que confessar-te que no m'hi veig pas en cot.
El mateix divendres, t(»tnant de la Bisbal, vaig rrobar a casa el teu
Ilibte, gentil ottena teva per mediació d'en Quinta{2). L'esperava i
m'espetava sobre ia taula del despatx. Atesa la feina, escolrades dues o
ttes emissotes esttangetes i una vegada al Hit, vaig comentar la lectura.
Tot seguit ja em sentia tan identiticat i tan satistet amb el que anava

Revista de Girona / ni'ini. 185 ou\'cinbre - dcsümbrc 1997

llegint que, futa unes rialles incoetcibles quan trobava algún paragraf
íascil en provocardes, sens donar-me compte i sense que mai els meus
ulls pampalluguessin, vaig arribar a una plana on de nou vaig veure
rcpetit quelcom que ja havia llegit antcriotment. Un detecte en la
compaginació del Higat fou la causa que no acabes el Ilibre d'una tirada.
Petó eten entte ttes i quatre quan ahandonava, apesatat, la seva lectuta.
L'endemíi al matí vaig enviar el vuhim a casa Dalmau perqué me'l
canviessin, i ahir tetomant de Batcelona, en un departament de Texpiés,
(Xiupat pct francesos que dormien placidament, vaig acabar de llegirdo fent
ti, precisament, ¡irup de Riudellots. Com sempre, pero, seiis dubte, amb un
estat d'ánim molt mes a propósit peí que acabava de llegir, vaig embadatirme conteuiplanc el paisatge tan pie de detall i de colot de la comarca de la
Selva, abans d\)virat el de la Gitima de pedta i nafres que tan dut contrast
ofereix amb aquetl. El tren «gros» travessa la comarca peí seu cor i des de les
finesttetes és fa.scil tenirda a l'alcan^ de la vista, emmarcada entre les velles
muntanyes hercinianes de les Gavan-es acaronades, encar, peí sol de posta i
can suaument fresades per etemitats de vents i de plufjes i que limiten els
botitzons llevantins i per la patt de ponent les Guilleries, ttasbalsades i
rejovenides per posteriors convulsions cel-lúriques que deixaren a cada cim
una característica inconfusible: el Far, la Salut, Finesttes, Rocacorba... fites
totes elles que tu récordes com si les veiessis encara des del pati malest del
Ctildegi, miradot encarat vets elles i que en Íes nosttes nostálgíes
d'adolescents, quan hom sentia la fiblada de i'enyoran^i i no tenies ganes de
jugar i de fet «bulla», estimavem contemplatdes mentres 1 anim es .sentia pie
d'inquietuds inexplicables.
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Pom¡)ein Pascual í jose/j Pía ^tots dos embaneíats-—
a>mem¡}lcn el paisaige empordanés.

Com tu, també jo procedía d'tina pohlació on dominaven cls
repiiblicans i iiltni jíent que en deicn "d'ideies» lliberals. Eren la gent
dita treballadora i també la major part deis concf^uts amb el nom de
fabricants que, generalment, es contonien atnb els primers sense esperit
de dasse en l'obrador de la botij^a, crepitjant palies i comptant catracs;
en el café tarda i nit continuant una conversa iniciada en el treball i
inspirada per la lectura d'un editorial de! Diluvio a de la Publicidad I
també en qualsevolt hosral de Riudcllots, Campllonj; o Sama Pcllaia,
quan decidien anar a fer un xec-xec passant-se per l'esquena el mig
jornal de la tarda o tot un dia de tabola.

les festes del centenari deis setges junt amb l'espectacle diari deis militars
vestits amb pantalón vermell, el eos cenyit per la guerrera blava i el cap
tocat amb l'enxarolat ros quan baixaven des de la propera caserna de
Sant Domingo, formats amb la música al davant, quins ecos arribaven
íins al Coblegi, era quelcom que m'agradava sentir i pressemir, i quan els
hermanos ens portaven algún dijous a jugar a la Devesa preferia veure ais
soldats fent !a instrucció, sentir la música dirigida peí mestre Juncá o
esperar el momenc, per a mi el vertader clou de la tarda, que marxessin
vers el quartel; ho preferia a jugar una partida de fútbol, anar a Hogar una
bicicleta a can Cloques o tirar petards a l'extrem sur del Camp de Mar^,

També, en e! meu poblé, els carrers nous eren batejats amb els
noms pomposos de Progreso i Porvenir, Industria i Fraternitat, i els
cátedros Odón de Buen, Martíne: Vargas i Rodríguez Méndez gaudien
d'un prestigi incomensurable. L'altre sector eren els microbis que
representaven, segons els niés, a la reacció, i'esperit inquisitorial i la
barbarie, si bé el meu pare, farmacéutic, no s'empassava pas les pildoras
racionalistes, fou ben bé a contracor, i perqué a Girona no bi havia cap
alire peiisionat, el niotiu perqué em porta intern en cls Maristes.

En els dos darrers anys m'impressionaren els estudis de Biologia junt
amb el professor Cazurro i hermano Justino. Aleshores tenia ganes
d'acabar aviat i de poguer donar comen^ ais meus estudis universitaris.

Confesso que a mi la Girona d'aquell temps em digué ben poca
cosa. Possiblement que el que arriba a impressionar-me un xic, en els
quatre primers anys, fou la seva fisonomia militar. Recordó una carta que
vaig escriiire ais meus pares, tot just feia un mes que era ais Maristes. Els
hi deia: «Estoy muy contento y no me añoro. Ayer fuimos a misa a la
Catedral y los soldados tocaron la Marcha Real». Aquella fisonomia
m'atreia. El cinturó de les muralles i els baluards; els forts exteriors
derruíts i el vell castell de Montjuic, testimonis de glories pretérites que
aleshores, amb gran orgull deis gironins, es rememoraven amb mociu de
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En deixar Girona per anar a estudiar a Barcelona, I'esperit de la
ciutat no l'havia pas copsat i menys desitjat. La idea de retornar a ella,
per iixar-hi la residencia, fou molt posterior i possiblement que les
lectures de Batoja, singularment el Mayorazgo de Líirrfl;, crearen dins
meu el climax sentimental que, en retrobar Girona quan estigueren a la
ciutat per mor de complir el servei militar, em féu el propüsit d'establírm'hi, una vegada bagues fet Tespecialitat.
En l'época que jo vaig estar ais Maristes, cree que raonava ben poc
i, a mida que em feia mes gran, cada vegada m'hi enyorava mes. Pora
d'un parell d'hermanos, jo servo un mal record deis Maristes. Peí vist, tu
no tant. 1 és que tu sempte ets tingut I'esperit conservador i no ets pas
alenat mai la mes petíla reveldia exterior. Tu sables comprendre bé les
coses, i dins de la ceva independencia de criteri sabies passar per alt en
multes d'elles. No recordó que et castiguessin mai en el Coblegi.
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En una trobada de ^ronins, }ose¡) Pía posa
la má a l'eí¡xiüla de Pompen Pascual.

Resultaves un home de seny i segurament que, per aquest motiu, sempre
et (.lonaven el paper de vcll en les comedies, i qui et senyalava atjuescs
papers era ¡'hermano Honorac, que des de que et va conéixer sapigué
valorar-te en tot el teu prcu. Fixat't com rúnic conflicte que ringiieres
amb Tesperit del CoMegi, conflicte de caire reliólos i no de conducta, fou
resolt a la callada. Suata, al cap de quaranta anys, tu mc'n ets fet sahedot.
No cree que cap deis contompotanis se n'enterés.
Per aixü, en el fons, tractes en el Ilibte molt lié a n'eisfrates.Els que
rebíem els bolets, els cástigs í les males pataules no ho fatíem pas aixís.
En canvi, consideto injust el que passis per a!t a uns quancs
valors de l'lnsritut, que eten d'una vettadeta categotia: Ballestet, que
inlluí moltíssim en la teva formació, a penes l'esmentes i mes que tes
en parles com .si tingues la cátedra abandonada. De l'Estalella, no en
dius res, i a penes d'eii Cazuño, que tenia categoria universitatia.
Recorda com ensenyava la Fisiologia i la Histótia Natural. Cada cinc
akimnes, un microscop, una taula de teactius, llum de gas, soplet... A
honc trobaries un amor tan gran per ensenyar? Es llastima que sois
fascis destacar a les patums tipus Sagrera, per cert en fas un tettar
deliciós, Galopa, Pareja...(3)

insinúes a proposit de la influencia espititual i política de l'Església
plasmada en l'edifici seculat de la Seu gitonina i el palau del bisbe com a
complemcnt dinamic.
Ei viatge de Palaftugell a Gitona amb la catcana, aquest camí de la
Bisbal a Flassa, amb el poblet de la Pera, camí que tant estimo i que tant
conec, és una pin:el!ada magisttal la que tu en fas. 1 de la Girona de
pedra, que n'és de bonic tot. Els plans escalonats en qué sitúes la ciutat
vella amb els seus carácters distintius ho considero molt encerrar i
otiginal.
I petdona que m'hagi estés tant i tant. Molt mes ho faiia si la püt de
lo molt pesat que sóc no em fes veure que no cal molestar tant a una
persona que tant treballa.
Llegit el Ilibre, ara ve el moment d'esplaiar-me disfrutant en el tast
de molts deis seus innumetables detalls. Ets vist ei dattet Ilibte d'en Pía;
Mira ací el tinc, Espera, que et llegité aquest petit fragment. 1 en tomar a
llegit-lo, liom copsa noves facetes i nous desitjos de llegit-!o de nou."

El üibie, el trobo mole bo com per donar una magnífica visió de la
Girona deis nostres femps d'adolescents. La descripció del dia de mercat
és un encant. La «fauna clerical", que en ditia itrcverentment en Batoja,
queda molt bé com una part deis peatons de l'escenari de la vida de la
Gitona d'aquell temps. El viatge pels catters i places de la ciutat estática
és quelcom que no té patio de quant s'ha esctit sobre Girona. Ho cree
definitiu. Cree també d'un pes i sentit fondíssim tot el que dius o

Les cinc mnstres de correspondencia de Pía a Pascual que
transcrivim reafirmen la vella amistat. Refereixen la manera de
cobrar una coblaboració en alguna revístii que iiispirava Pascual,
les impressions d'un viatge a Lima i Xile, la preocupació de Pía
per solucionar un problema que tenia Pascual amh la Cünipanyia
de l'electricitat a Phora d'instal-lar-se en un pis nou i l'elogi que
acompanyava la tramesa de Uibres de l'Ohra Completa.
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Mas Pía, Llofriu
Amic Peyó: Aquí tens l'article. Val 100 pts. com ja veurás.
Com que supuso que esteu tnolt apretats, c'agrairé m'envíís 5
duros, i aixís podrem anar fent bullir Tolla tots plegats.
Perdona el retrás, i ja saps que t'aprecia el tu aff.
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Jo espero haver tomat el setembre. Llavors parlarem llarg.
Recorts a la Sra. Pascual, ais filis i una gran abracada
Josep Pía
Recorts a Quinta.

Josep Pía

IV
Mas Pía, 16-2-70

II
Estimat Pompeyo: Vaig comunicar la qüestió del teu pis
de la casa de l'Hidroeléctrica al Sr. Duran Farell, pero
pensant que aquest senyor no és el mes adequat, vaig donar
un paper a la Sra- Encesa per el seu cosí, el prof Trias Fargas,
que com a principal factor del Banc Urquijo i, per tant, de
l'Hidroeléctrica, sembla el mes efica9, no sois perqué us
coneixeu molt i us teniu un gran afecte, sino perqué sembla
el mes directament lügat amb la casa.

Urna, 27 juny [1960]
Sr. D. Pompeu Pascual
metge
Pescaderías
Gerona
España
Estimat Peio: He arribat a Lima i, si no hi ha novetac,
dintre de poc seré a Chile. Quina mala sort! Lo deis
terremotos és terrible, i professionalment, per mi, un
desastre. A Chile, com vols que la gent estigui per res? Quin
mal moment! Suposo que esteu molt hé. Jo, de primer, no
vaig poder trobar un barco convenient per anar a Guayaquil,
i de Panamá vaig anar a Lima directamenr. Recorts a la Sra.
Pascual, ais filis, ais amics. Una abracada

Escric a Trias Fargas confirmant la demanda que ti he
fet.
Desseguida que tingui noticies, te les comunicaré.
Et felicito per la fundació Pascual que has fet a Cassá.
Aixo está bé i moltes grácies.
Recorts. Es teu aff.
Josep Pía

Josep Pía
Avión
Mas Pía, Llofriu, 3 desembre 1972

III
Santiago, dilluns 10-7-60
Sr. D. Pompeyo Pascual
Pescaderías
Gerona
España
Estimats Peio i familia:
Fa set o vuit dies que sóc a Chile, a...nat (?) de
cordialítat, d'hospitalitar i d'atenció, grácies a les teves
cartes, a l'amístat del Sr. Mír i ais amics del centre i de tutti
quanti. Realment, aquest poblé és d'un accés únic i d'una
amabilitat inolvidable.
Suposo que aquesta postal et recordará moltes coses.
Sápigues en tot cas que tothom aquí et recorda moltíssím,
que tens molts amics reals i que tothom t'espera. Quina
llástima que no hágim pogut venir plegats!
El viatge, com informació, és un fracás, perqué la gent
només parla de les desgracies, com és natural. Pero, en fi,
alguna cosa s'haurá d'escriure.
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Estimat i vell amic Pompeyo.
T'envio aquests Uibres i dintre de poc te n'enviaré
d'altres. Voldria que sapíguessis que aquesta és una de les mes
grans satisfaccions de la meva vida. Si t'els hagués enviar, al
principi, t'haguesis pensar que es tractava d'una
improvització, com tantes se'n fan en aquest país. Quan
tinguis tots els volums, veurás que, en aquesta terrible
dedicació, hi he deixat la vida.
Fa molts anys que er\s coneixem i, quan hi pensó, veig
que tu has estat un deis amics que m'ha donat mes hons
consells. Ets un home molt mes complicat i formar del que la
gent es pensa. M'has donat els consells sempre rient. En la
teva vida hi ha una alternació de la mes fonamentada
serierat i del riure. Aixo ho tens -porser- com una herencia
de l'artesanat surer, deis vells tapers. Jo també ho tinc, pero
menys, perqué tinc una vena quasi empírica i escéptica. Tu
saps moltes coses del món modero. Jo no sé res.
Adéu, Pompeyo, Els meus millors recorts a la Sra.
Pascual i ais teus filis.
Amb el mes gran afecte i ragraíment de
Josep Pía
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A manera de cloenda
Maljjrat les maneres particulars i diferenciades de
comporrar-se i de veure els detalls de les coses, i a desgrac deis
paréntesis originats per les vicissituds historíques i les distancies,
Pía i Pascual van ser dos condeixehles fidels fins al final, que
s'admiraven i es respectaven miitiiament.
Si no haguéssim cingiit accés ais textos transcrits en aquest
trehall, n'hi haiiria hagiit proii amb el scfíuiínent de l'obra de Pía
per certificar la consideració professada al doctor Pascual i
l'alegria que significava rencontre deis dos personatges.
Pascual, per la scva banda, afeccionat a conversar, a llegír i
escriiire, se sencia endut per la magia de l'escripcor, niestre en la
narració del paisatge, i es conimovia davant la tóniuila de
rclacionar-se. En una carta del 29 de julio! de 1970, que no hem
transcrit, bi ha un paragraf signiHcatiu que expressa l'arrel
profunda de l'atracció: «Son boniques aqüestes frases subjectives
que sovinteges en els teus articles. Ja et vaig dir, dimecres passat,
com vaig trobar molt emotives Pexpressió del paisatge i de
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Pamistat. Vertaderament, Pamistat és quelcom dolc;, suau,
saludable. L'amistat amb la gent que hom hi ha sovintejat les
converses o que de lluny les ha enyorades, i tot en un marc
cornil, com és el marc de les nostres comarques».
Una amistat nascuda en el recinte de la Girona de pedra i
segcllada en els horition.s lluminosos del paisatge empordanes.
Josep Clara ¿s hiscoriaddr.
NOTES
!.J.PLA,Obr.i Completa, 16, Burcdonn, EJidons I\-stimi, ¡ W . píij;. líO-141. A
cuntiniiíitió, ri;i explica i|Ue "la manifL'.stuciii episRilnr Jel mi'u ;im¡c era acdiiipanyada d'iiii piK]iiL't de cartes tlt- Fcrrater JÍFÍKÍJL'S a! tloctiir Pascual", do k's
quals va L'xtrciirt! ninTs nixtcies per a r"liumeni"n•> dedieiit al íilósíil.
2. Josep Quima i Alfaya (Fj^ueres, 1911 - Palami'is. 1986), curredor de cnmcri; i
assidu a le.s lerrúliL-s de Pía, pare del pcriínlisra Altuiis Quinta i Sadumí.
3. Per ampliar la visin Je Pascual snhre riiwiuit de Cjiniua, cal llefjir el ,seu irehall,
El professiir don Manuel Cazurro i Rui: i rimutiK de Girona del seu tcmps.
Girona, AssíKiaciii Arijiieologica i CoMegi Universitari, 1976.
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