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La figura cabdal de Pompeio Pascual i Carbó no neix pas per casuaütat ni per generació espontánia, sino que forma 

part d'una familia de metges que té les arrels en els inicis del segle passat i que no deixa de créixer de cara al segle 

vinent. El seu fill, Pompeu Pascual i Busquéis, ha buscat el rastre de la nissaga en els vells papers de la familia, en els 

arxius i en els records de la gent. Fruit d'aquesta recerca ha estat el valuós treball Els metges de la familia Pasqual de 

Llebrers (Girona, 1996), del qua¡ n'extractem aqui les dades indispensables per explicar els antecedents familiars de 

Pómpelo Pascual i l'entorn singular que va emmarcar i estimular el desenvolupament de la seva personalitat. 

luiumimlcs picruraque longae, dificilioris sanuilonis; sique pernhiosis 
paiac iimpcomaiibus, non cnirum quod iñortuales censeiiniur. 

IV. 

¿Qua ergo methodo tructandae? iineligeiiíi patet. 

X, 

QUAS, DEO EJUSQUE IMMACULATA MATRE OPEM FERENTJBUS 
propugnandas suscipict D, foscphus Pascual CL Ciará, medicin. Bacc.-il. ex 
oppido cui nomeii Cassá de ¡a Seltin díücc. Gcruiidcnsií: patrono D. Igimtio 
Rosét , medicinac Duct., ejusdcmquc facuitaiis Ksg. Proí. dic X maü anni 
MDCCCXXIX iii majori Academiü" Thcairo, hora nona maiuiina. 

f.' Fr. Josephxa lUai. 

, " f.' PMlippus MmguHl. 

V.< Joackimüi María de SIoxó. 

loijirimanlur. 

Alichacl Franch pro-Cancetlancí 

Josep Pascual i Clara {1795-1868) 

Al final deí se|>le XVllI va néixer Josep Pascual í Clara, a Cassá de 
la Selva. Era el fadrisrern d'una familia pagesa, elevada a! rang de 
propiecária després de la guerra deis remenees. Seguínt una tradició 
de l'epüca, va estudiar al Seminari de Girona, pero, arribar el 
moment de rebre les ordres, el bisbe li exigí que renuncies 
préviament a les seves idees liberáis. Josep Pascual no va voler 
fingir una manera de pensar que no era la seva, í decidí que no seria 
capella. Amb tot, com que no hi havia feina per a dos germans en 
el mas, Thereu, Domingo, li oferí de pagar-li una carrera. Fou aixi 
com va néixer el primer metge de la nissaga Pascual. 

D'en^á de la guerra de Successió (1714} i del Decret de 
Nova Planta (1717), tots els esrudis universicaris havien estat 
suspesos a Barcelona i arreu de Catalunya, en benefici de la nova 
Universitat de Cervera. Allá estudia, dones, Josep Pascual, amb 
uns métodes pedagogics precaris, basats en l'abséncia quasi total 
de práctica i en la recitació memorísEica de Ilibres de texf. 
Obtingué el títol de batxiller en medicina l'abril de 1829 i 
defensa, a l'aula magna de l'Académia de Cervera, el 10 de maig 
del mateix any, la tesi doctoral sobre les febres intermitents 
-d'hivern, de primavera i de tardor- i sobre el seu tractament. El 
14 d'octubre següent s'examiná en el Reial CoMegi de Medicina i 
Cirurgia de Barcelona, per tal de referendar el títol de Cervera. El 
títol definitiu de Uicenciat li fou atorgat per la Reial Junta 
Superior Governativa deis Reials Col-íegis de Medicina i Cirurgia 
de Madrid, amb data del 23 de novembre del mateix any. 

Quan va rebre aquest títol, Josep Pascual ja bavia comen^at 
a fer de metge a Cassá de la Selva, el seu poblé natal, que en 
aqueils moments tenia un cens de 2.000 babitants, molts deis 
quals vivien en cases de pagés fora del nucli urbá, cosa que 
obligava el metge a fer llargs i freqüents despla^aments. La seva 
activitat s'estengué ais nuclis del voltant, com Llambilles, 
CampUong, Sant Andreu Salou, Riudellots de la Selva i 
Romanyá de la Selva. Es conserva la Ilibreta en la qual feia les 
anotacions: hi figuren tots els aconductats amb els noms i 
cognoms, els motius, Tadre^a, la professió i el preu de la iguala 
estipula! entre el client i el metge, que osciMava entre les 4 i les 
8 pessetes per any. Els residents a pagés pagaven en especies, 
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generalment amb Wat, amb biat forment o amb mescall. barreja 
de blac i civada. Algunas pagaven amb nli o amb vi, amb un parell 
de galbnes, amb quatre jomáis a la vinya o amb aitres treballs. 

De Josep Pascual se sap que era alt d'cstatura i L\ue renia la 
veu greu. Parlava i escrivta correccamenc e! Ilací aprés ai seminari, 
fins al punt que abans de morir eí confessá en aquesta llengua. Per 
a les cerimonics populars de la Setmana Santa a Cassa, tenia 
adjudicat amb carácter vitalici el paper de Pong Pilat. Es casa amb 
Margarida Vidal i Teixidor i van teñir tres filis: Domingo (1832), 
Carme (1835) i Eusebi (1845). La mare, que ajudava reconomia 
familiar creballant CDUI a planxadora, morí l'any 1856, dotze anys 
abans que el seu marit. A la biblioteca familiar es van trobar dinou 
Ilibres de medicina: cacorze escrits en lian' i cinc en cascella 

Domingo Pascual i Vidal (1832-1880) 

Domingo Pascual i Vidal era el fill gran de Josep Pascual i 
Clara, Cretze anys mes gran que el petit, Eusebi. Estudia el 
batxillerat a l'lnstitut de Girona i el 1856, a l'edat de 24 anys, es 
Ilicenciá en medicina i cirurgia a la Univcrsitat de Barcelona. 
Les practiques les féu a l'Hospital Militar, primer com a meritori 
i després com a practicant. De retorn a Cassá, s'incorporá al 
despacx patern i consolida la seva clientela. Disposava d'un 
cavall i d'un tílburi per visitar els malalts aconductats deis 
afores. Justament fou en un mercat de cavalls de Torroella de 
Montgrí on conegué Elvira Massanet i Prat, mestra, dotze anys 
mes jove que ell, amb la qual es casa. 

Domingo Pascual presidí el Cercle Industrial de Cassa, on 
cada vespre llegia el diari en veu alta, en benefici deis analfabets. 
Quan el Casino va tancar, n'adquirí la biblioteca peí preu de 750 
pessetes. Volia fer arribar a tothom el missatge de la cultura; deia 
que les tres plagues del poblé eren la ignorancia, la miseria i la 
malalcia. Afiliat al partit progressisra, fou alcalde de Cassá i 
diputat provincial per Celrá, l'any 1874. Hostatjá a casa seva 
Emilio Castelar i es relaciona amb el general Prim. S'interessa 
vivament per l'extensió de la xarxa ferroviaria gironina. 

Domingo Pascual morí ais 48 anys, d'una tuberculosi 
pulmonar. La seva dona, amb dos filis menors d'edat, es vengué 
la clientela al metge Puig, que exercia a Begur i, aprofitant el seu 

títol de mestra, obrí a Cassá una escola particular o costura I 
posteriorment un cosidor que a poc a poc transf()rmá en botiga 
de robes que beretaria el seu fill petit, Josep. Elvira Massanet, 
quatre anys després d'enviudar, es casa en segones núpcies amb 
el seu cunyat Eusebi, germá petit del seu primer marit. 

Eusebi Pascual i Vidal (1845-1930) 

Eusebi Pascua! i Vidal era el segon fill de Josep Pascual i Clara, 
tretze anys mes jove que el seu germá Domingo, que 
prácticament li bavia fet de pare. Quan acaba la carrera de 
medicina, ja feia temps que el seu germá exercia a Cassá, i ell bo 
féu a Hostalric i a Llagostera fins que es decidí a enrotar-se a la 
marina mercant. Feia viatges en vaixells que anaven arreu de! 
món; carregaven aiguardents, vins i teixits de ¡'área 
mediterránia per dur-los a América, i tornaven amb coto del 
sud deis Estats Units. 

En un deis viatges a l'Havana, decidí instal-lar-se a Cuba, i 
féu de metge a Quivican i a Bejucal. Allá es casa amb Angela 
Matcu, cubana, filia de catalans establerts a Cuba, on tenien 
grans propictats. Tingueren tres filis -Alfredo, Antonio i 
Mercedes-, pero la dona morí molt jove, víctima de la 
tuberculosi. Eusebi Pascual, amb els tres filis, abandona Cuba i 
s'instaldá a Cassá, on es casa amb la seva cunyada vídua. El 
macrimoni, pero, dura molt poc, i aviat van decidir separar-se. 
Deis tres filis, Mercedes es féu monja, Alfredo es casa a Girona i 
Antonio retorna a Cuba. 

Eusebi compra una casa a Girona, al número 9 de la pujada 
de Sant Doménec; allá visque tot sol. Exercí la medicina, 
freqüentá les tertulies de la societat gironina i s'especialitza en el 
coneixement de la historia de la guerra de la Independencia. 
Quan semblava adaptat a la nova vida, de sobte diguc prou i 
s'aíllá a casa seva; no volgué treballar mes ni veure mai ningú. 
Passava llargues hores Uegint el Quixot i el Gií Blas de 
Santillana. Cada tarda, s'endinsava per la valí de Sant Daniel i 
arribava fins a la fonr d'en Lliure. Així tins que morí, ais 85 anys. 

Eusebi Pascual fou el padrí de Pómpelo Pascual i Carbó, i 
també el seu mentor i el seu amic; mantingué amb ell moltes 
hores de conversa i va influir fortament en la seva personalitat. 
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Robert Pascual i Massanet (1870-1943) 

Robcrt Piísciiíil i Massaner trenca hreuincni: la nissaga deis 
metges Pascual. Fill de Domingo Pascual i Vidal, va veiire morir 
el pare quan tenia deu anys. Els recursos de la familia eren 
escassos, i el seu onde, padrí i després padrastro, Eusebi, li 
aconsella que estudies farmacia, carrera que aleshores era mes 
curta ¡ [iiés barata. Ho féu a cuntracor, i fou apotecari de Cassa. 
Tingué dos filis, Pompeio (1897) i Domingo (1898), i féu un 
gran esfor^ per donar-los carrera a tots dos. 

Domingo Pascual i Carbó (1898-1968) 

Domingo Pascual i Carbó, el flll petit de Robert Pascual i 
Massanet, estudia medicina a Barcelona i des deis primers anys 
de carrera treballíi amb el dcctor Francesc Ferrer i Solervicens, 
aJLidant de la clínica del doctor Vallejo, la millor que bi havia en 
aquella época a Barcelona. Llicenciat l'any 1921, s'establí a 
Llagostera, població de 3.000 habitants amb una extensa zona 
d'influéncia. Féu de metge rural en tota l'extensió del mot i 
freqüentá també les tertulies urbanes. Participa íntensament en 
la ¡nillora, promoció i direcció de! Casino Llagosterenc. 

En acabar la guerra civil, Domingo Pascual volia exiliar-se 
com el seu germá Pompeio, pero aquest li desaconsellá, perqué mai 
no bavia fet política activa. Es queda, dones, a Llagostera, sense 
problemes durant els primers mesos. Pero TU de mar^ de 194t> 

vint dies abans qtie entres en vigor Tamni-stia del primer d'abril, li 
obriren un expedient de Responsabilitats Polítiques. El 6 de mar^ 
de 1942, el Tribunal Regional de Barcelona li imposá una multa 
de 300 pessetes i ¡'inhabilita durant cinc anys per ocupar carrees 
polítics i sindicáis. A mes, com a culminado de l'expedient de 
depuració médica incoar d mes d'octubre de 1939, el Consell 
Directiu del Coblegi de Metges de Girona li imposá la sanció de 
suspensió per cinc anys de l'exercici de la professió a la provincia 
de Girona, i la inhabilitado perpetua per exercir a Llagostera i a 
trenta quilometres al seu voltant. L'informe incorporat a 
l'expedient, signat per l'alcalde de Llagostera, examinava la seva 
conducta personal abans, durant i després del «glorioso 
Alzamiento Nacional». Els carrees, vistos amb la perspectiva del 
temps, resulten gn^tescos, pero foren terriblement efica^os. 

Impossibilitat de fer de metge a casa seva, Domingo Pascual 
i Carbó inicia ais cinquanta anys d'edat una auténtica aventura 
industrial, amb la creació d'una empresa destinada a la fabricado 
de serres i altres elements relacionats amb el suro, de tanta 
fradició a Cassá de la Selva. 

La tradició familiar !'ha continuat el seu fill, Pompeio Pascual 
i Coris, que ha exercit sempre com a metge a Llagostera, altemant 
l'activitat professional amb el conreu de la literatura i de la pintura. 

Pompeio Pascual i Carbó (1897-1977) 

El fill gran de Robert Pascual i fillol d'Eusebi Pascual és el 
protagonista de les pagines que segueixen. Fruit d'aquesta 
nissaga, ha escat també el germen de la seva continuado. El seu 
fill, Pompeu Pascual i Busquets, del qual hem manllevat les 
dades d'aquest article, ha exercit sempre la pediatría a Girona i 
ha estat delegat territorial de Sanitat de la Generalitat de 
Catalunya a la circumscripció gironina. El fill d'aquest, Peio 
Pascual i Sala, es dedica igualment a la pediatría, respecialiizació 
de! seu pare i del seu avi. Els Pascual d'avui, a Llagostera i a 
Girona, mantenen viu l'esperit i Testíl d'una familia que té tants 
membres destacáis per la seva doble dedicado científica i cívica 
i que troha en la persona de Pompeio Pascual i Garbo el seu 
emblema mes concentrat, representatiu i exemplar. 

Narcís-Jordi Aragó és periodista. 
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