
Bio;rafia de Josef) Pascual i Prats

El 6 de maig del 1931, traspassa a millor vida el nostre company

en Josep Pascual i Prats. de Girona, i escau en aquesta ocasio,

per haver estat President de ]a rostra Assemblea en la ciutat im-

mortal, dir-ne quatre paraules, que, per altra part, son ben me-

rescudes.

Fou la vida del nostre amic i l'activitat desplegada en tots

sentits durant la mateixa, un vertader model ; en poques ocasions

ens resultara mes escaient aquest qualificatiu. puix taut sota el

punt de vista professional, com en qualsevol dels aspectes en que

vulguem considerar la seva actuacio, hi veureni sempre resplendir

les qualitats que fan mes formosa i mes atraient la personalitat

humana, el desinteres i la sinceritat, apart de la capacitat.

I es que el seu esperit i la seva cultura, foren forjades en l'es-

tudi i la imitacio de totes les seleccions mes destacades de la sego-

na meitat del segle xix; fou, per dir-ho amb una sola paraula, un

deixeble hen aprotitat d'aquesta escola tan malauradament bescan-

tada avui, i nomenada "Romanticisme". i que tan belles mostres

d'ingeni i d'humanisme ens ha deixat.

Tenia l'entusiasme i la voluntat d'estimar, no cols les belleses

literaries i d'altruisme, que foren patrimoni d'aquella generacio,

ans, encara, posava en accio, quan s'esqueia l'oportunitat, el fruit

dels seas estudis, aplicant-ho sempre al be collectiu, tant social

com de professio, amb aquell grandios desinteres que fou sempre

patrimoni dels esperits escollits.

I no fou solainent 1'estament medic, que, coin era logic, s'a
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profites d'aquelles qualitats, sing que en feu ofrena a totes les
man'festacions humanes que de llunv o de prop es revesteixen
d'algun interes cientific , de hellesa o d'amor al proisme, en el seu
caracter mes elevat d'interes social.

La seva obra escrita, sempre pulcra , transparent i interessant,
no dona pas idea completa de la grandiositat en el mes ampli sen-
tit, de les seves qualitats, i havia que coneixer - lo, era precis tractar-
lo per a encisar-lo i delectar - se en la seva tan amena corn instructi-
va conversa ; i aixo era tant mes xocant quant, fisicament, no era
cap prod gi certament: primet i d'estatura regular , la seva cara se-
caina i morena no era simpatica, i n'ohstant feia forta contradiccio
amb la„ seva anima , tota ingenuitat i entusiasme humanistic.

Dues persones per a mi he conegut amb qualitats sobresortints
i com una veritable especial itzacioi : el Dr. Josep Maria Roca , aquest
altre , mort tan gran corn insubstituible , i tambe ex -pres'dent de ]a
nostra assemblea de Tarragona . traspassat igualment d ' enga de la
nostra darrera reunio, i el Dr. Pascual ; aquell corn a Ilegidor, no en
el sentit de declarnador teatrai , sing corn a veritable lector , cada ve-
gada que vaig sentir-lo, i no form moltes per la meva desgracia,
em feu el mateix efecte admiratiu, no he sentit cap mes que l'igua-
les : el meu amic coin a conservador tenia la mateixa valua i aixo
que era un xic tartamut ; donava tambe goig aquella oportunitat tan
escaient , immensa cultura , igual ]a seva senzillesa, que desgranava
sempre, sense fixar - s'hi, corn qui iii n ' hcu esmcnt : no en va foren
igualrnent dos bons amics en vida , eren , tambe, parents en bon grau
espiritualment : l'un no va tenir fills , l'altre passa la vida solter i
ambdos polaritzaren els sells afectes en l'amor en la seva terra i
1'estudi mes pregon de tota niena d'activitats : es ben cert que hi
reeixiren.

La generacio actual, amb mes o menys . encert, amb menys o
mes rao , es ben evident que to altres entusiasmes ; amh activitats
d'altra mena , perch, no hi ha dubte que el cultiu de l'esperit , la (lama
enardida pels problemes eternamcnt humans, no clipsara la d 'aquells
esperits que avui gairebe ja no podem tractar personalment , perque
pocs en queden , i que begueren l'aigua de l'escola romantica.

Donada la seva formacio cultural, les seves aficions literaries,
les amistats i l'esperit de 1'epoca, era logic que prengues una part
ben interessant en aquell moviment de reviscolament de ]a nostra
llengua i esperit catalanesc, i aixi visque incorporat durant tota



Sete Congres tie Df /(('; (it, Oc;oluu Catalarna 385

la seva villa a aquell mo inicnt que se n'ha clit fluralesc i que ha

estat el pare indiscutible de factual sentiment politico-social dit

per autonuniasia catalan1stile.

Com la majoria dell escriptors conreadors de les nostres Iletres

d'aquella epoca, no fou politic, ni s'allist<t a cap bandcra dc les

militants, pero era tan pregon aquell sentiment, en la sera manera

d'esser, que quan gairebe uingti escrivia en aquest pais correspon-

de•ncia. encara que fos amistosa, en catala. ell ja no usava altra

nianera d'escriure-la.

Fou, com tants d'altres, t:n vertader precurs;tr, (Inc. sense ex-

hibicions, sense euicmismes, sent!, com pots puguin haver-ho sen-

tit, no veritable amor per les cosec del nostre pais, especialment en

el que fa referencia a aquesta provlncia ; essent, et:m veurem mes

endavant, una veritable enciclopedia vivent de la mateixa.

Una de les seves mes cares aficinns. va esser la de viatjar, ha-

vent rccorregut tota 1'Luropa, inclus Russia, aprofitant les avinen-

teses dels Congressos Internacionals de Medicina. Donava goig

sentir-li relatar els episodis i anecdotes viscudcs en aquclles expe-

dicions, en les goals, a mes del plaer i satisf :t'ci( dc] rodamon, hi

cercava sempre 1'espurna cientifica novella, el desig de posse46

de les quals alenava sempre ell cl sett esperit. Copsava tambe en

aquelles ocasions els aspectes me,, tipics de cada pais, guardant-

ne, si s'ho valia, el mes aprofitable, coin feu a Vevey, on trague

]a manera de podar els platans per importar-la'a ]a Devesa de Gi-

rona.

I ara quatre dades per a pnntualitzar cls diferents asp ctcs en

que podem estudiar les activitats del nostre malaurat company.

Comptava, en tnorir, setanta-vuit anys ; per tant, era fill del

bell mig del segle passat; havia nascut a Girona tnateix; fill de pa-

res artesans ; era Punic que quedava de quatre germans que havien

estat.

Cursfi les lletres primeres i el batxillerat a ]a ciutat nadiua.

traslladant-se despres a Barcelona, per a cursar ]a carrera de met-

ge. Va Ilicenciar-se I'anv 1874.

:Arran mateix d'acabar cls estudis. ingressa de metge tnilitar

en 1'excrcit espanyol, essent destinat al Regiment dc Luchana, a

les I'rovincies Vascongades, precisament a 1'epoca de la guerra

civil carlista. Fent ]a canlpanya, s'escaigue a prendre part en ]a

batalla d'.Amoroquieta, una de les mes sagnants d'aquella trista

0
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Iluita. La seva abnegacio en el guariment (leis ferits, d'una banda

i de 1'altra, a mes de saber dissimulur la nor. coin ell mateix digue,

en certa reial oportunitat, li valgue ]a milxima recompense mili :ar:

la Creu de Sant Ferran ; episodi de In seva villa que solament sor-
tia leis seus Ilavis cn escassissimes ocasions i sense fer-ne la mes
petita ostentacio. F.stigue, mes tard, greurnent malait, a Valencia,
i, un cop guarit, prenguc comiat de 1'exercit, i, mes per consell dels
seus pares que per altres raons, ja'que era fill uric, es trasllada a
Girona, on obri despatx professional.

Cultivit durant el temps en el qual cncara actuaren en in matei-
xa ciutat, i amb vertadera devocio, l'amistat dels doctors Porcalla

i Ainetller. (leis quals parlava sempre amb tart d'afecte coin d'ad-

mlraclo.

lieu oposicions a una placa de nictge de ]'Hospital Provincial.

i ingressa at Cos Facultatiu del mateix. no deixa fins al dia de
In seva mort, ni un so] dia d'acudir a la visita, sense cansa justiti-

cada, d'una nianera tan puntual i exacta que podia servir de Te-
llotge el seu pas, per les vies qne condueixen a aquell benefic es-

tabliment.

Va fer-se una tan nombrosa corn escollida clientela particular ;

'essent per a aquesta, tart el metge que guareix i aconsola, com

l'amic Ines sincer i desinteressat. F.xerci, tambe, fins a darrcra

hora, els carrecs iVofessionals de sub-deles=at i forense del partit

judicial (l aquella capital, amb aquella justesa i pulcritud que regia

scnrpre c's seus actes.

Pero no es pas aquest el caire mes important de les seves ac-

tivitats en el que fa referencia a la nostra professio; les qualitats

d'organitzador que havia tingut sempre, el portaren a iniplantar a

Lspan}'a, per prin:era vegada, 1'agrupament coldectiu de] nostre

estanient, per a la (lefensa. entre altres coses, (leis seus interessos.

Als vols del r8q,^, i despres d'estudiar el mes intcressant del

realitzat en diferents nacions estrangeres, resolguc aplegar tots

els metges de la provincia, convocant-los a aquest objecte i cele-

brant a Figueres, el i de setembre de 1'anv 18ctc, la primera As-

seinbla, del que fou hatejat amb cl nom de "Sindicato Aledico

de ]a Provincia de Gerona", presidit per venerable Dr. Ametller,

que In feu el discurs de ritual; fins el nom (le Sindicat, que mes

Lard ha servit per ajuntar tots els metges de Catalttnva, fou 1'es-

collit.
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Les reunions del Sindicat form succeint-se cada any en pobla-

cions iniportants de la provincia. Fou tai 1'entusiasme que desvet-

lla en tots els companvs, que ni un sol feu excepcio a 1'agrupa-

ment : tots acudiren a la crida, i, impressionats per la flanna de

t'iniciador i fundador. s'imposaren tota mcna de sacrifices i obei-

ren cegatnent la yell (lei tan valeros com desinteressat capita. Re-

cordo encara. 1'eniocio amb clue ntc'n parlava et tneu pare des-

pres d'haver assistit a una de les primeres reunions, la d'Olot, que

per a ell, malauradantent. fort la darrera.

Mort el Dr. .Antetller, passa, de nom, o ocupar la presidcncia

el men hiograhat, quc, de fet, ja ho era, coin era el Secretari, tre-

sorer, etc., etc.. tota la feina havia recahat p:cr a ell ; els honors no

1'interessaven.

1;.t que va representar in fnndacio del Sindicat d aquesta pro-

vincia. ho din I interes antb que des de diferents indrets de la nacio

en Loren demanats cis Fstatuts; jo se, tambe, que quail ntcs tard

es tracta de in can1stituci6 a I :spanya dels Col•legis Officials de la

professio, que avui ens regcixen, foil requerida la seva opine( a

Madrid 1:e1 Dr. (alleja i altres prohoms quc portaren a cap aque-

lla institucio. Tanthe jo vaig assistir I'any II)17. a Sevilla, amh oca-

sio del Congres per 1'avancanient de les ciencies Hispano-Lussita-

nes, a I'entrevista qt-e un emul dignissim Well, en tots sentits, i

patriarca, tambe, de 1,cstament medic andaliis, t,ngue per a par-

lar-hi de I agrupamen,t (Inc amh tart d'cxit Pavia portat a cap en

aquelles Herres.

Vingueren, com dic, a principis de segle. Ics nornics de I I'stat

per a constituir oticialntent cis Colleges Medics, i no feu altra cosa

quc canviar el note de 1'entitat, tot 1'altrc ja estava fet i bell fet;

moria cl Sindicat i naixia el Colle,gi, nave-ant sempre amb el ma-

tcix patro.

F's aqu;, es en aquest setial de President del Col-legi, que octt-

pa per espai de vint.-i-cinc anus. que cal estudiar-lo i admirar-io;

no hi ha paciencia humana, si no es la que es rccolza en un entu-

siasntc mistic, que resisteixi el trehall material one signiiica una

correspondencia constant anih cIs (I s-cents i escaig de met-es de la

provincia, en la qual se 11 detn:ma de tot, se li consulten les mes

grans tragedies , c,, nintctats mes familiars: des de les baralles

and) Al company del pohle, fins a 1'ingres del fill, de 1'amic. del

parent, en 1'In,titut, etc., etc. ('al veure els conflictes morals en
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que intervingue , resolent sempre amb aquella sollicitud paternal,
aquell interes per Testament i aquell humanisme comprensiu de
['home senzillament bo, que posposa el seu al dels altres ; si el nos-
tre tingues el caire de religio diria que fou tin Sant en el me',, ample
sentit de 1'expressi6.

Pero omnia inzridia znala, inedicoruvi autciu pcssiiua.
Aquesta actuacio tan des`nteressada, 11 valgue, als ulls d'algntns

oral aconsellats. el nom de cacic ; paran',,, aeshores, de moda. I
en alto que havia posat ell tots els seas amors, tots els seas treballs
i que fins volia despres de ]a sera mort fos el sell fill hcreu.... hi
troha el maxim disgust, el mes pregon desengany i li amarga fon-
(lament les darreries de ]a seva excelsa vida fins desertar el fill...
Passem i no en parlem mes... Ell tamhe ho perdona.

Altre aspecte ben digne de remarcar-se de la seva activitat, el
trobem en el carrec quc, per espai de molts anys, exerci de Secre-
t ri de ]a Junta Provincial de Belles Arts: com sempre, el carrec
de in feina i, naturalment, gratuit.

No solament no es limita al despatx burocratic quc en si Aor-
ta aquella ocupacio, sing que hi pos i totes les sever energies, tot
el seu entusiasme i, en mes d'una ocasio , tins els seas cabals; par-
ticipa tambe de la seva herencia en la forma, d'una serie d'ohjec-
tes, monedes , etc., que personalment posseia i que , despres de la
seva mort, ban passat al museu de Sant Pere de Galligans.

Es en aquest museu oo Fa deixat in seva petjada mes interes-

sant en aquest aspecte que historiem, puix deixa catalogades per-

fectament ties (le tres mil fi.txes dels ohjectes que estatgen les

seves sales. Amb quanta devocio, nmb quip amor es trasila (lava la

major part de les tardes que tenia Iliures a Ia saleta ('aquell edifi-

ci i alli passava bores i mes bores, Iluny de tot trafec huma , inter-

romput solament a tiltima hora pel conserge que li icia avinent

que era I'hora de plegar... Encara una mica mes..., i la L_)scor de

]a llum, la consideracio a aquell bon empl,cat, el feien sortir altra

vegada al carrer ... Quantes i quantes coses ens dirien de les seves

angoixes i dels sous planys d'ultima hora, que es quan mes temps

hi passa , aquelles silencioses parets.

Tambe fou Secretari, i per espai de molts ant's, de 1.a Junta

Provincial de Beneficcncia, i sempre amb les mateixes rennmera-

dores condic : ons : el treball i la gratuitat . En aquest Hoc Iluita,
aqui sostingue opinions que l'enfrontaren moltes vegades am)) po-
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derosos politics amb elements influents de tota mena ; mai no es do-

blega. mai no claudica , i la seva linia fou una plomada parallela a

la seva cunsciencia ; era tart el seu prestigi, era tan sabut el seu

taranna, que tots , contents o descontents , no posaren mai en dubte

la seva nitida conducta.

quest carrec el porta a tractar i estudiar l'estructuracio de

tots els hospitals de la provincia , i era un concixedor tan perfec-

te de la historia, fundacions , rendes, etc ., de cada un d'ells, que es

proposava escriure'n la historia. I A stima clue no hagi pogut por-

tar-la a terme.

Fort. tambe , un bibliofil consumat i entusiasta , portant- lo aquest

caire a tenir relations amb molts inipressors i, sobretot , amb lli-

breters de veil: fou la seva especialitat el coneixement d'autors

d'aquesta provincia , tant si eren antics coin moderns , i 1'adquisici6

dels quals es procurava per tots els mitjans. Crec que en aquest

ordre ha (lesser la llibreria que posseia , ] a Hies nodrida i comple-

ta (le les que Iii ha a la provincia : naturalment que el que mes pre-

feria eren els llibres de medicina, sobretot si eren de segles passats.

pert tambe adquiria els que fossin de qualsevo ] altra branca del

saber. Dintre ci modern , amava de seguir el moviment bibliogra-

fic, gracies al qual pogue, 1 ' any 1914, publicar 1'"Index 1\ledicus

11ispanicus".

De l'apuntat , per cert molt breument , se'n despren que, per

sobre les aficions concretades en els carrecs i professi6, tenia, en-

cara , una dcria superior, una polaritzaci6 que resumia i formava

l'essenHia del seu caracter : l'amor grandissim , coin el millor dels

fills poden tenir per la seva mare , el que ell sent ; per la seva ciutat

i, per extensio , a la provincia.

fa des de que s'establi per exercir la professio , el veiem figurar

en totes les societats culturals, en totes les empreses que signifi-

quen trehall i desinteres , i conreador de l'intellecte i. en tal con-

cepte , en ]a redaccid de la "Revista de Gerona ", que durant una

bona temporada, de finals del segle passat , aplega treballs de tots

els literats i elements cientifics do la capital . Va esser en aquesta

Revista que publica tin trehall de prchistoria sobre Dolmens de

Torroella de Alontgri, que , junt amb d'altres , 11 valgue mes tard

1 - 11-1-'s, coin a scci corresponent. a 1'''Academia (le la Historia",

do 'Madrid.

.Agluesta afici6 el porta a estudiar la historia de la citrtat 1 de ]a
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provincia, com tanibe a recorrer-la de cap a cap; fins a 1'extren

que no hi ha cap poble in Ilogaret que no hagues visitat, en un

sentit o altre; aixb el feia coneixedor d'un secs fi de details. ja
histories, ja de tota nnena, que en feien un causeur tinic en la nna-
teria.

Aconpanvat dell en passar pels carrers de Girona, en viatjar
i visitar qualsevulla vila o poblet do l'encontrada, en regirar la bi-
blioteca d'un metge o propietari, en contemplar uu monument, an
e xic, podieu estar segurs que us diria la nota justa, 1'anecdota
escaient, i en sortirieti illustrats en absolut; i tan remarcable era
la cosa en si, crnn 1'interes i l'escalf anib que us 1'exposava, que fins
us enconanava aauell interes i aquclla sensibilitat.

L'ultina prova de l'amor que sentia per Girona, va donar-la
deixant en testament tots els seus cabals, coin aixi mateix la seva
biblioteca, a la ciutat on havia nascut i viscut: aquells per a pre-
miar tota mena (le treballs sobresortints en 1'esfera cientifico-lite-
raria i de belles arts, i aquesta per apaivagar ]a set del que, com
ell, sentin ]a pruija heroica de seguir les seves petjades en 1'estudi
i 1'amor do les activitats humanes.

Forma part de diverses entitats de ]a ciutat i, entre altres, fou

Bibliotecari do la tal vegada mes aristocratica amb que compta la

mateixa. Peru, coin que acostumaven a desprendre quantitats pro-

cedents de certs divertiments en coses potser superflues, un dia es

redreca airat i exigi una forta suma per esrergar-la en la compra

de llibres. :Aixi. nasque una bona biblioteca, que avtii estatja aque-

]la societat.

Com abans haven apunitat, pertangue a 1,' Academia de la His-

toria", de Madrid, com igualment a l"`Academia de Medicina de

Barcelona", carrecs que eren de la seva estina i als quals a nba

entrant-hi per la l;orta gran.

En el Tercer Congres de Metges de Llenqua Catalano, celebrat
a Tarragona. 1'any 1919, fou elegit. unanimenent, President per
al quart. qne es celebra a Girona, en 1921 : precisannent en el mo-
ment de fer-se aquclla eleccio es trobava a Poblet, amb el que aixo
escriu, i, per taut, absent de la reunio, queda petrificat, quan. de re-
torn, a la vesprada, li fou comunicada la nova d'aquella honrosa
distincio.

No cal dir que, com sempre, rceixi airosament de la comanda,

i l'organitzacio 1 altres treballs d'aqueil Congres, estigueren a Val-
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Carnprodon, to de junntiy del 1932.


