


VIATGES I 
DESCOBRIMENTS 1

El despatx d’en Peio és de fulla caduca. Evoluciona constantment. Mai és igual que el dia anterior. S’omple de papers, llibres, revistes, diaris, 
quadres i altres objectes per buidar-se i tornar-se a reomplir. A la imatge, presa després d’una de les trobades per escriure aquestes pàgines, en 

Peio està al costat d’un amic d’infància a Llagostera, company de pis a Barcelona i amb qui s’ha retrobat de nou, ‘el matemàtic’ Joaquim Gelabertó.

SENSERECEPTA
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Cinquantè aniversari del casament d’en Peio, amb fills i  néts. El mateix any que va acabar l’especialitat, el 1959, es van 
casar. Però més enllà dels problemes de salut, el que recorda amb més força de tots aquells dies, i ho repeteix amb 

la mirada perduda, és que ‘la meva dona estava guapíssima, era molt bonica, sempre li deia que la Deborah Kerr se li 
assemblava’. El viatge de noces el van fer a Madrid i la Costa Brava, però en Peio confessa que “va ser molt accidentat”.

D’esquerra a dreta: Eduard, Olga, Teresa, Mireia, Xavi, Nati, Peio, Jordi, Raquel, Iris, Joan, Anna, Mingo, Peio, Maria, 
Peio, Laura, Jan i Èdgar.

Tesi que Josep 
Pascual i Clarà (1795-
1868) va fer el 1829 
per la Universitat 
de Cervera, l’única 
facultat de medicina 
de Catalunya el 1829. 
Josep va estudiar per 
capellà, però no es 
va ordenar perquè 
no va voler renunciar 
a les seves idees 
liberals tal i com li 
exigien. Després 
d’ell hi han hagut 
cinc generacions 
i dos segles. A 
més de la tesi es 
conserva el títol 
que va obtenir a la 
facultat de Medicina 
de Barcelona per 
donar validesa al de 
Cervera, la llibreta on 

apuntava les dades de la gent que visitava i una descripció 
del seu físic plasmada a un document d’identitat on consta 
que era d’estatura alta i tenia la veu greu.  

Impressiona veure 
la foto que en 
Peio té al darrera 
de la seva taula. 
Domingo apareix 
amb un frondós 
bigoti que amb 
prou feines li 
deixa mostrar la 
part inferior del 
llavi i una perilla 
extensíssima que 
li tapa part del 
llacet que li colla 
la camisa blanca. 
El front, espaiós, 
gairebé no permet 
trobar els cabells, 
escassos però 
forts. Sota la foto 
s’hi diu que va 

ser fundador de “varias sociedades de formación y 
recreo, demócrata consecuente, exdiputado provincial, 
acérrimo defensor de los derechos del pueblo, murió en 
la villa de Cassa de la Selva el 8 de diciembre de 1880”. 

Els germans Carme, Robert, Peio i Fina, a les escales 
que hi havia a la casa de la plaça Catalunya. 

Foto de la família. D’esquerra a dreta, a la part superior, hi 
ha Miquel Vich, Josefina Pascual, Maria Gifre, Peio Pascual, 

Marta Morató, Robert Pascual, Carme Pascual i Joaquim 
Padró. A sota veiem Anna Pascual, Elena Pascual, Paquita 

Coris, Domingo Pascual,  Xavier Pascual, Miquel Vich, 
Joaquim Padró, Domingo Pascual Carbó, i Peio Pascual.

Un dels viatges que ha fet amb la seva dona ha estat a 
Venècia. “Li vaig dir a aquell home que em deixés pintar. 

Estàvem al costat d’un dels canals. Vaig pintar la cara 
d’un que seia allà”.



3SENSERECEPTA

En Peio, ben enclenxinat. Tenint en compte que va néixer el 1929, la foto s’ha de datar a la dècada dels trenta. “Jo sóc 
un home normal, i un alumne com tants altres”. Assegura que se li trencava la punta del llapis i se li vessava el tinter 
sobre els treballs abans de començar a parlar dels seus anys d’estudiant a les monges de Sant Josep o a les Escoles 
Nacionals. D’aquesta etapa el primer que li ve al cap és el nom d’un professor, que no pot evitar anomenar amb el títol 
que, per cortesia, li anteposa al cognom. “Vaig anar a l’escola graduada amb el senyor Riuró, petit, baixet i prim, que 
sempre tenia fred”.

FORMACIÓ.
CIGRONS I MUNTANYES

Les excursions amb els amics als entorns del nucli 
urbà eren habituals. En aquesta imatge presa a la 
Cova d'en Daina, un dolmen de Romanyà de la Selva, 
hi veiem Josep Jovanet, Mateu Font, Peio i Ramon 
Rodas. Si ha de parlar dels boscos de Llagostera, en 
Peio s’enlaira parlant de les Gavarres. Les compara 
amb la muntanya més alta dels Andes, de Amèrica del 
Sud, de tota Amèrica, i la més alta fora d’Àsia. “És el 
nostre Aconcagua. Els seus boscos i les seves valls 
desemboquen com un vestit llarg al mar”.
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En Peio sortint d’una casa de pagès, calcula que cap al 1965. No es va posar americana per la foto, sempre la portava, 
tant si havia de visitar un ferrer com un advocat. En aquells moments era metge d’unes 160 cases de pagès de les 
Gavarres, Solius, Font Picant, Santa Cristina, Tossa, Vidreres, Caldes de Malavella, les Brugueres o Cassà de la Selva. 
A pagès hi anava cada dia. Coneixia molt bé on hi havia els forats que havien fet els carros als camins, però tot i això 
més d’una vegada les rodes del cotxe quedaven preses pel fang i “havies de demanar vaques als pagesos perquè no 
hi havia tractors”.

METGE.
PAGESOS I FÀRMACS

Peio, Carles Soto, Rosa Massana i Montserrat Marco, al 
nou dispensari recentment inaugurat. Estan acompanyats 
per les dues noies infermeres que feien pràctiques en 
aquell moment. Quan arribava al dispensari saludava a 
la Montserrat i li preguntava quantes visites hi havia. De 
mitjana, diu que una trentena. De la consulta recorda alguns 
pacients que es consideraven “massa llestos”.  

Una imatge dels Pompeus de la família. D’esquerra a 
dreta, i sense repetir els noms, Pascual Sala, Pascual 
Busquets, Solà Pascual, Pascual Carbó, Pascual Gifre i 
Pascual Coris.



5SENSERECEPTA

Exposició de ceràmica a l’aparador de l’antiga ubicació 
de la Llibreria Llirinós. S’exposaven alguns dels objectes 

més emblemàtics trobats per el Centre d’Estudis de 
Llagostera, centrat en l’arqueologia. Van començar 

a treballar el 1966, però l’entitat es va legalitzar l’any 
següent amb en Peio com a president, en Josep 

Calvet de vicepresident i l’Esteve Fa Tolsanes com a 
tresorer. “En Fa tenia una força de voluntat colossal i en 
sabia un niu d’arqueologia”. Darrera l’”olfacte fantàstic” 

per fer descobriments d’en Fa, l’arqueologia va esdevenir 
una passió per tot el grup, que es reunia cada setmana o 

quinze dies a casa del mateix Fa.

Tomàs Vila, Josep Vila, Ballvé, Serra, Tomàs Gutarra, 
O’Kelly, Peio, Francisco J. Pérez, l’“estimat amic” 

Guillem Sureda, Trias, Lladó i Robert Pascual. Diu que 
aquest últim va ser “el gran entusiasta organitzador de 

campionats”, i que la seva mort “suposà un cop definitiu 
que va tenir a veure amb el final del Club d’Escacs”. “Amb 
els escacs veus com és la gent”. Amb club o sense, no ha 

perdut mai l’afició a un joc que defineix com “una guerra 
contínua amb una lluita colossal”. Està content perquè 
“últimament he pujat un esglaó amb els escacs”. Però 

no és per casualitat. “Va acompanyat de lectura, llegeixo 
un llibre d’escacs” i acaba cada dia les jugades del diari. 

Normalment hi juga als estius, cinc o sis partides al 
vespre, a un bar de Camprodón, amb un home al que no 

deixa guanyar mai.

ENTITATS.
DIÀLEGS I MONÒLEGS

Imatge presa el 1958, després d’una assemblea de la Creu Roja de Llagostera amb 
el president de l’entitat, Josep Maria Coris. Nou anys després l’entitat viuria un dels 

seus dies més importants. La junta i els voluntaris van fer una recol·lecta per comprar 
una ambulància. El mateix president, acompanyat d’alguns col·laboradors, anava casa 

per casa demanant donacions. L’ambulància s’havia comprat entre tots. Va arribar 
conduïda per en Peio i en Miquel Roig, en un esdeveniment que es va celebrar amb 

centenars de persones a la plaça Catalunya. Fins i tot es va fer una sardana encerclant 
el vehicle de la que se’n conserva una foto.

Quatre presidents del Casino Llagosterenc. Peio, Sureda, Schmid i Saurí. Entre 
les entitats on ha participat en Peio hi té un lloc especialment destacat el Casino 

Llagosterenc. N’ha estat president 18 anys: del 1974 al 1982 i del 1987 al 1997. Diu 
que li va portar molta feina. Va ser complicat perquè “el soci exigeix coses que 

efectivament les pot exigir, però costa fer-les per culpa del tema monetari. El diner, noi, 
sempre ha faltat al Casino”.Parlar del Casino és parlar de parlar. Tant de la sogra com 

del nét, passant per el preu dels pèsols i la política internacional. En Peio recorda quan, 
de molt jove, entre aquelles taules va aprendre a situar al mapa San Petesburg, Minks, 

Kiev i el corredor de Danzing parlant de la Segona Guerra Mundial. 
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ARTISTA.
RECEPTES I XISCLES

Perfectament arreglat, en Peio està al costat d’un quadre 
que va pintar en mitja hora a la plaça de Gernika, l’any 
que es commemorava el 69 aniversari del bombardeig 

de Gernika, el 26 d’abril de 1937 per l’esquadró conegut 
com Legió Còndor contra la població basca durant la 

Guerra Civil Espanyola. Va sortir premiat i està a l’escala 
de la casa de cultura d’aquesta localitat d’on “mai més 

l’he pogut treure”.

En Peio a la porta del Casino amb Josep Sarquella. Aquest 
pintor va néixer al mateix carrer que en Peio, al de la 

Concepció de Llagostera, però afirmava que era nascut a 
Palamós. No li agradava que en Sarquella no reconegués 
aquest fet. Per això explica que “un dia vaig anar a veure 

el seu germà i li vaig dir que en Josep m’estava molestant, 
perquè deia que havia nascut on no havia nascut. I li vaig 
dir que el seu pare feia de moliner i el primer glop de llet 
el va prendre a Llagostera”. Al dia següent el pintor el va 

anar a veure amb un quadre de Calonge dedicat. “Li vaig 
dir que no calia pas que em portés res, però que em sabia 

greu que digués que era de Palamós”. 

En Peio pintant un mural a les Muralles de Girona, 
a l’entrada de la Catedral. Hi va anar amb en Josep 

Perpinyà, Lluís Bosch Martí i altres pintors.  

En Peio, a una de les tertúlies de pintors, entre Gabino i la 
seva dona Maite. El mag Xevi i Albertí completen la imatge. 

Va ser a través del mag Xevi, i de les amistats que va fer amb 
els pintors del seu entorn, que acabaria coneixent, entre 

d’altres, a Josep Albertí. La relació es va enfortir arran de la 
poesia Recorda el que no vols recordar, i es retrobaren en 
diverses ocasions per conversar. Tot i això recorda que en 

aquells anys “venia a casa, s’estirava a terra, i em feia posar 
el peu a sobre el seu tòrax per cantar opera. Posi’m el peu 

a sobre, deia. Ell es treia les sabates, tenia els mitjons plens 
de forats”. I cal parlar també de la “gran relació” amb Gabino 

Rey Santiago (1928-2006), el paisatgista i retratista gallec.

Atapeït i amb aparença desordenada. Però al mateix temps 
endreçat. Perquè sense un cert odre, l’espai no podria 

assumir la quantitat d’obres ingent. En Bosch lamenta que 
no estigui més desordenat. En Peio va agafant els quadres, 

ara un, ara l’altre. Els aixeca amb les dues mans i mira 
als ulls del qui els observa mentre pregunta, encuriosit, 

“què et sembla?”. Al seu voltant, centenars d’obres que 
han sortit de les seves mans es combinen amb les que 
ha adquirit de Gabino, Albertí, Mn. Gelabert, Roca del 

Pech, Marquès, Cuixart o Ponç. En Bosch segueix definint 
el personatge. Miquel Codolar, Lluís Bosch Martí i Peio, 

durant el procés de redacció d’aquestes pàgines.

Josep Amat Pagès, (1901-1991), un dels principals 
representants de l’impressionisme català del segle XX, apareix 

al centre d’aquesta imatge. És una de les tertúlies a casa del 
mag Xevi, a Santa Cristina d’Aro. El de la dreta és en Peio. 

El músic i compositor de sardanes Lluís Turet, en Peio, 
i Modest Cuixart, un dels pintors més representatius 

de la postguerra espanyola, que va deixar escrites 
unes paraules sobre l’obra d’en Peio. El va qualificar 

d’’escultador d’ànimes’, ‘metge savi’, i ‘expressionista 
refinat’. La imatge es va prendre a la sortida d’un dinar 

que van fer al restaurant Els Tinars.

Lluís Bosch Martí i Peio, sota una palmera de la petita 
terrassa de casa seva. Amb una pintura que s’està 

assecant. Són bons amics. Bosch Martí ha escrit molt 
sobre en Peio. En una de les converses per elaborar 

aquetes pàgines va definir en Peio com “un home difícil, 
complex, geniüt, versàtil, plural, inquiet, desbordant. 

És una bellíssima persona, és un home generós, però 
té personalitat i geni. Si en un moment determinat això 

no li agrada, ben educadament o mal educadament, 
estigues preparat eh perquè és un home de personalitat 

i rauxa. És una barreja de Pla, Dalí, i la nissaga dels 
pascuals i embolica que fa fort”. 
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