
ü no sé si els altres autors col-latioradors 
d'aquesta secció han tingue una exacta i 
apriorística idea del binomi casa-protagonis

ta sobre el qual anaven a escriure, o si han estat d'antiivi 
la casa, o el personatge, per si sois, els elements que els 
han conduYt a la recerca del sen complement. 

El que sí que us puc dir es que en aquest cas, a mi. la 
primera motivació me l'ha produ'ít la figura de Pelai Negre i 
Pastel!, curiosament evocat peí fer d'haver publicar, en els 
Amials de í'ínsritiít d'Estndis Empnrdamsos, l'article postum 
«Famílies i cases senyoríals de Castelló d'Empúries» (1), 
que, segons el Dr. Albert Compte, practicament el va íer de 
memoria, seiise cap tipus de consulta. 

De la casa no en tenia un especial record, encara que 
segons la meva mare hi havia estat de petita; només tenia la 
idea que, en estar situada a la pla^a, eren molts els qui es 
disputaven teñir un lloc en el baleó per poder veure, des 
d'aquest indret privilegiar, les actuacions deis esbarts dan-
saires o la Festa de la Vellesa. 

El protagonista 

Pelai Negre i Pastell (1895-1984), Don Pelayo, descen
día, per ambdues parrs, de families benestants de les quals 
en tenim referencia des del s. XVll. Mitjan^ant cnlla^os 
matrimoniáis, tant els Negre com els Pastell engruixiren el 
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seu patrimoni, siimant-hi el deis Rimbau-Goy, amh propic-
tats a Fornells de la Selva, Qiiart i Aiguaviva, i el de la 
familia Pla-López, de Torroella de Monr^rí. De manera que 
Pelai Negre, a part deis municipis esmentats, tenia cases, 
masos o propietats diverses a Vilartolí, Sant Joan ses Gloses, 
Fortiá, Riumors, Vilasacra, Vilamacolum, Moller de Perala-
da, Garrigueüa, Palau'Saverdera i Castelló d'Empúries. En 
aqiiest darrer municipi hem de teñir en compte que el pro-
cés de desamortiUació els afavorí i els propicia una subscan-
ciosa millora en qüestió patrimonial. 

Peí que fa a la branca Pastells era habitual que els 
d'aquest Uinatge es dediquessin a les liéis, a l'advocacia o a la 
notaría, amb una especial vinculació al servei deis comtes 
d'Empúries, deis quals foren cavallers durant generacions, des 
de Baldiri Pastell, que, en morir l'any 1714, va ser enterrat a 
la tumba familiar de l'església de Santa Maria de Castelló. 

Un altre deis avantpassats, Ramón FluViá i Pastell, 
obtingué el fítol de Ciutadá Horuat de Barcelona i se li con

cedí per part de Juan Félix de Rújula, cronista i rei d'armes, 
l'any 1802, poder utilitzar per al segon cognom les següents 
armes: escut d'atziir, en ell un castell d'or, orpassat i mat^onat 
de sable, collocat sobre un prat de sinople sembrar de tlors 
amb un xai, Je plata, pasrurant; bordura de gules, amb 8 Iliris 
d'or. Aquest escut, que podem observar a la fa^ana, correspon 
al Uinatge de Pastell. Per altra part els Pastell estaven empa
rentáis amb algunes de les millors famílíes, com els Mas de 
Xexas, els Ametlla de Castelló, els Maranges de l'Escala..-

Quant a la branca paterna, el primer que estábil con
tacte amb la vila fou Salvador Negre Llirinós, nascur a 
Santa Coloma de Farners l'any 1674, farmacéuric, que es 
trasllada a Castelló d'Empúries l'any 1701, on es va casar 
en primeres núpcies amh Teresa Caldero, filia d'un adro-
guer de la vila, amb la qual s'instal-la en una casa situada, 
també, a la plaga deis Homes. 

La nissaga deis Negre exerciren l'ofici d'apotecarís per 
un període d'uns cent quaranta anys, fins arribar a Salva-
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dor Negre i Vancells, avi patern de Pclai, que rot i que en 
tenia el títol deixa la professió per dedicar-se plenament a 
radministració de! patrimoni, compaginant-ho amb la 
política, ja que fou dipiicat a Corts i senador. Aquest, 
sgons ens conta el maceix Pelai, va voler transformar unes 
terres ermes que es trobaven al costat de l'antiga carretera 
de Roses en térra de regadiu, convertint-les en horta. 
L'indret ens ha arribar com a l'Hort;! d'en Ncgre, avui 
transformada en urbanitiació. 

Altrcs deis avantpassats, com Domingo Negre Marcer i 
Salvador Negre i Teixidor, varen detenir carrees públics a 
rAjiintamcnt de CastcUó d'Empúries, i van ser regidors 
dcgans i síndic procurador genera!. 

De la unió de Josep Negre Vancells, que trenca amb 
la tradició familiar i va exercir d'advocat, amb Dolors 
Rimbau i Goy va néixer Enric Negre Rimbau. Aquest, 
també advocat, i Maria Aurora Pastell Negre íoren els 
pares de Pelai Negre i Pastell. 

Potser per la seva manera de ser, enemic de l'ostentació 
i amic de menar una vida tranquil-la, la bibliografia referent 
al nostre protagonista no és gaire abundant : algunes 
necrologiques (2) en e! momentde la seva mort i poca cosa 
mes. De la familia en podem teñir noticies, bé peí mateix 
Sr. Negre o bé consultant el seu arxiu particular, avui a 
TArxiu Municipal de Girona (3). 

Tercer de cinc gennans, va néixer el 22 d'agost de 1895 
a Gasteüó d'Empúries. Com que els seus pares decidiren ben 
aviat establir-se a Girona per poder proporcionar estudis a la 
quitxalla, Pelai, juntament amb els pares i germans, va anar a 
viure a la casa propera al Convent de la Mercé comprada peí 
seu avi ais mercedaris, i romava a Castelló els estius. De mes 
gran solia establir-se el mes d'agost a Torríiella de Montgrí, ¡ 
els mesos de .setcmbre i octubre a Castelló, fins a vigílies de 
Sant Narcís, moment en qué es traslladava a Girona. 

Probablement la familiaritat amb assumptes legáis féu 
que s'inclinés a estudiar la carrera d'advocat, disciplina en 
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la qual es doccorá amb la resi «Evolución del régimen Je 
propiedad en Cataluña, singularmente en la diócesis de 
Gerona», la qua! li va servir de base per tractar qüestíons 
referents a les seves propietats (consta que l'any 1950 tenia 
un total de 431 hectárees) i per plantejar-se els conflictes 
del món rural. Va proposar una línia de transformació pro-
gressiva i conservadora coneguda com a Acció Social Agrá-
ria (4), segons la qual els propietaris havien d'íntroduir 
totes les millores que les modernes necessitats exigissin. 
Aqüestes teories les continua desenvolupant en multitud 
d'articles i publicacions, gairebé sempre deis tres nuclis 
principáis on tenia les finques: Castelló i rodalies, Torroella 
i rodalies i Fornells i Girona ciutat (5). 

Diverses foren les activitats desenvolupades per Pelai 
Negre: polítiques -va militar en el partir de la Lliga Regio-
nalista de Catalunya, on forma part de les candidatures a 
diputats els anys de la República-, socials -va fundar i pre
sidir el Sindicar Agrícola i Social de Castelló d'Empúries i 

fou membre de la junta de l'Asil Toribi Duran, sotspresi-
dent de la Cambra de la Propietat Urbana i membre del 
Consell de la Caixa d'Estalvis Provincial-, culturáis -jun-
tament amb Caries Rahola i Pía i Cargol, l'any 1922, funda 
l'Ateneu de Girona, va ser membre fundador i tresorer de 
rinstitut d'Estudis Gironins i forma part de la Comissió de 
Monuments-, i de beneficencia envers les necessitats de 
l'Església -cont r ibuí al sosteniment i restauració de la 
capella familiar dedicada actualment a sant Josep, i al 
pagament de la campana de l'església catedralicia de Cas
telló. 

Profundamenr religiós, ell i la seva familia allotjaren en 
el seu domicili gironf algunes monges del Convent de Reli-
gioses Dominiques de Girona. Si a aquesta característica hi 
sumem Tagreujant de ser un deis mes importants hisendats 
de la provincia, no ens ha d'estranyar que durant la Guerra 
Civil fos empresonat, fet que li suposa salvar-se de l'afuse-
1 lamen t. 
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Després de la guerra es dedica a administrar les seves 
propietats, exercí de magistrat i s'endinsa en la invesrigació 
coMaborant amh Tlnstitut d'Estudis Gironins, l'Institut 
d'Estudis Empordanesos i la revista Pyrenae, entre altres. 
N'afirma Jaume Marqués: -Honest en la recerca histórica, 
reformava les seves opinions si s'adonuva que no eren prou 
com provades». 

L'any 1944 es casa amb María Montaña de Roca, i es van 
convertir en companys inseparables, compartint afeccions, 
viatges, visitant propietats, fent les anomenades «visites pas-
torals» i conreant amistats, d'entre les quals podem subratllar 
Caries Fagcs de Climent i Antonio Mayor a Castelló, Enric 
Mirambell, el Dr. Jaume Marqués i Mn. Caries de Bolos a 
Girona, els Viader de Parets, els Adroher de Viladescns... 

Fou nomenat membre de la Reial Academia de Bones 
Lletres de Barcelona i membre distingit del Reial Estament 
Militar del Principac de Girona, associació de la qual va 
escriure la historia. 

La casa 

La casa pertany a la branca materna i es troba situada a 
la pla^a deis Homes, al costat de l'edifici de la Llotja, fins fa 
poc Tajuntament. Antigament hi havia hagut un carrero 
entre la casa i la Llotja, pero amb els anys aquest espai 
s'annexioná a la casa. Aquesta, com el mateix Pelai Negre la 
defineix, paira!, fou comprada per Miquel Pastell, notari, el 
14 de juliol de 1660. «Fou el primer nucli de la casa Pastell; 
s'afegiren després altres edificis, tant per la part de Uevant 
com per la de ponent i així va formar-se la casa, que fins el 
segle XIX no arriba a teñir l'extensió i estructura actuáis». 

La casa Pastell, excepte la fa^ana, no ha experimentat 
modificacions interiors de consideració. 

L'exierior fou remodelat els anys 60 per Pelai Martínez, 
de qui precisament acabem de celebrar el centenari del seu 
naixement. Sobre aquest fet Caries Fages de Climent va 
escriure r«Auca deis tres Peláis»: 
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Per restaurar la casa 
pensa el Doctor Pastel! 
posem pedra a la liase 
i semblara un castell. 
I sera molt corréete 
que peí mateix preu, rai 
el pintor i Tarquirecte 
tots ens diguem Pcíai. 
Hi ha un Peíai que dibuixa 
l'altre mou el pin;ell 
i el que la hossa aHuixa 
es Don Pelai Pastell. 

De Lo Gaher de ki Mu^a, 

Al centre de la vila 
ubica el inilkir cspai 
mes val pedra que argila 
que no s'estova ma¡. 
Perqué sigui mes noble 
coMoquem-hi l'escuc 
i un pradell de sinople 
pastura el xai llanut. 
Si per boca de Fedra 
pofíués parlar aquest xai 
diría anib veu de pedra 
Pelai - Pelai - Pelai. 

setembre de 1961. 

La referencia al Pelai que dtbuixa correspon a l'arqui-
tecte Pelai Martines, i el que pinta és Pelai Mercader, pin
tor que treballava babitualment a Casrelló pero que residía 
a Figueres, d'on es despla^ava en bicicleta. 

Després de passar el portal i pujar tres graons, un topa 
de front amb una porta que ens condiieix, inesperadament, 
a un celler, amb grans botes que s'omplien del vi procedent 
deis masos menats pels maso\'ers de les terres aspres de cap 
a Vilanova de la Muga o del mas de les Costes de MoUet de 
Peralada. Després de la sorpresa inicial ens endinsem en 
aquest espai, travessem el passadís que formen les botes 
sobre doble bancada i trobem una nova estanca, on roma
nen alrres peces vinculadas amb el món agrari, com les 
piques d'tíli, producte procedent també deis delmes de les 
propietats, en aquest cas deis olivets de Garriguella; aquí 
mateix hi ha un element básic per a qualsevol llar: el pou, i 
una clariana L]ue ens delata la comunicació amb un espai 
superior, des d'on, i grácies a la cúrria, es podia pouar l'aigua 
a rhabitatge. Actualment aquest espai és visitable durant el 
Festival Terra de Trohadors. 

Sortim del celler i en dirigir-nos cap al primer pis, a 
l'esquerra, veiem una porta caneada: és la que conduía al des-
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patx de Don Pelayo, el Ikic on cenia Libicadíi la biblíuceca, 
Tarxiu íamiliar, la Jncumentació professional i la que era fruit 
de les seves investigacions, enrre la qual s'hi podia trabar tor 
el material per elaborar una historia de !a vi!a, per cert extra-
viat amb la Guerra Civil. Aquesc és l'únic espaique ha estat 
desUigat de la casa, ja que avui esta Hogar. De tots son cone-
gudes les donacions fetes peb descendencs d'una part de la 
biblioteca a l'Ajuntament de Casteüó, i d'una part del fons 
bibliograíic i de l'arxiu particular a TAjuntament de Girona, 
que avui romanen a l'Arxiu Historie d'aquesta ciutat. 

Seguim cap a la planta noble de la casa, i constatem 
que ni l'entrada ni l'escala fan honor al costum de les cases 
senyorials coetanies, que gaudien d'amplies entrades i esvel-
tes escalinates per comunicar-se amb la primera planta, 
segurament a causa de l'encotillament a qué estava subjecte 
en estar envoltada d'edificis. Una vegada acccdim a Tinte-
rior ens trobem amb un rebedor que continua en forma de 
passadi's i que és l'eix central de la planta. 

A la dreta, unes vidrieres ens permeten entreveure el 
saló o la sala principal, que dona a la pla^a deis Homes; és 
l'habitació mes assolellada de la casa i on comuniquen 
també les millors cambres. 

Per sort, cap d'aquestes estances ha patít les conse-
qüencies ni els escralls de les darreres guerres, encara que 
n'han estar testimonis. Així. per exemple, Ferran Viader 
ens recorda que el brigadier Antón Moya va ser portar 
ferit a Casa Pastell, «una de les principáis de la vila», i que 
el scu enemic, el general carlí Savalls, Tana a rccoilir pro-
metent a la senyora de la casa que es comportaria com un 
cavaller; per altra part, el doctor Albert Compte ens expli
ca que la Casa Pastell va ésser requisada durant la Guerra 
Civil, mentre el mateix Pelai Negre estava empresonat a 
l'ajuntament; i durant l'any 1938, fins a l'entrada de les 
tropes Racionáis, serví d'habitatge al comissari municipal 
Gil Junqueras. Just després de la guerra es va portar a 
terme una habilitació de la casa per a ús municipal, ja que 
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una part de l'edifici consistorial es trobava inutilitzat per 
haver estat bombardejat. 

Només d'entrar reculem entre segle i segle i mig. El 
mobiliari, básicament isabelí, de la sala de visites el com-
posen el tresillo, el retrat deis 
seus pares Enric Negre i Auro
ra Pastell, presidint, i ais cos-
tats eis avis, els pares materas; 
la parella de consoles amb 
marquetería; els balancins; el 
p i ano mode rn i s t a , amb el 
retrat d'un Pelai avantpassat 
more a l'edat de 25 anys i pin-
tat per Ferrer i Pallejá l'any 
1892; el cortinatge amb detalls 
alfonsins... Tot ha romas com 
estava en el segle passat, fins i 
tot s'hi ha mantingut el pavi-
ment de rajóla vermella, que, 
al contrari de la resta de les 
estances, no ha estat substitiiit 
per la hidráulica. 

La casa traspua les afec-
cions del propietari i la seva 
a u t o r i t a t en el m ó n de la 
genealogía i l'heráldica: qua-
dres emmarcats, detalls heral-
dics a co ix ins , capgals de 
bañes, litografíes..., tot ben 
compaginat amb els objectes 
decora t ius desats pels seus 
pares i avis, com típiques cam-
panes de vidre amb decora-
cions floráis, els retraes a l'oli 
o en paper, un daguerrotip, 
bibelots... 

Des de la sala podem pas-
sar a les cambres, Les dues mes 
r iques, amb mobi l iar i estil 
imperi, es comuniquen entre si 
i amb la sala principal, i dis
posen d'alcova. Seguint els 
corrents de répoca, les aleo-
ves están formades per llindes: 
Tuna de color caoba, decorada 

i pintada en daurat i sense tancament; l'altra, pintada com 
d'una laca d'un to blanc lletós, descansa sobre columnes 
amb motius daurats i vidrieres de tancament. 

A la banda esquerra del passadi's, a mes d 'al tres 
cambres, gaudím d'uns espais nous nascuts en el s. XIX 

Pelai Nc^c i Pastdl i la seva esposa, 
Maria Moiiííiñíi de Roca, 

davant ¡a puna deis Apostáis 
de la catedral de Girona. 

amb una funció polivalent. Així tenim el menjador o 
sala-menjador i, al costat, la cuína; i el quarto de la 
Mare de Déu, la part mes utilitzada de la casa, que ser-
veix de sala d'estar, de costura o de tertulia familiar. 

Totes les estances comuniquen 
amb el jardí que, situat en el 
primer pis, suposa un contac
te directe amb la naturalesa i 
c o n t é e l e m e n t s t ip ies de is 
petits jardins de cases de ciu-
tat, com la gábia, escultures, 
l'enfiladissa, les horténsies i 
acácies. . . N o és d 'es t ranyar 
que la familia Negre-Pastell, 
terratinent, volgués mantenir 
c o n t a c t e amb la na tu ra , ja 
que la casa - s i t uada al bell 
mig del poblé- no li permetia 
gaudir d 'un j a r d í amb mes 
extensió. 

Igual que els baixos , el 
segon pis estava dest inat ais 
productes procedents de l'agri-
cultura. Aquí era on s'assecava 
el gra o el blat de moro, i es 
manté tal com era: una gran 
estanca Iliure d ' en t r ebancs , 
espai acollidor que en veure'l 
et venen ganes d'arranjar-lo 
conservant la seva rusticitat. 

A tall de conclusió 

Si haguéssim d'estudiar la 
s imbiosi casa -p ro tagon i s t a , 
potser hauríem de concloure 
que fou la casa, amb les seves 
arrels a la térra i al país, la que 
degué t eñ i r una inf luencia 

determinant sobre la personali-
tat de Pelai Negre i Pastell i els 
seus descendents, actualment 
Rosa M. M u n t a n y a i Josep 
Vilallonga, que han tingut la 
cura de mantenir l'ediHci en la 

seva estructura, aparen9a i caire senyorial i Tamabilitat de 
donar-me totes les facilitats a l'hora de realitzar aquest 
reportatge. 

Inés Padrosa Gorgot 
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