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Als meus amics de llengua francesa  
perquè coneguin millor Rafael Patxot,  

que fou també el meu avi.
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Aquestes dues 
fotografies, que es 
trobaven al despatx de 
Patxot, recorden: l’una 
el meteoròleg i l’altra 
l’astrònom (superfície 
de la Lluna, detall).
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Introducció a l’edició 
en català

Fa poc més de set anys que «Imprimeries Réunies de Lausanne» publicava el 
llibre Rafael Patxot i Jubert, une vie de tramontane. L’autora, néta de Rafael 
Patxot, expressava clarament la motivació d’aquesta publicació: fer conèixer 
millor la personalitat de Rafael Patxot als seus amics de llengua francesa. 
L’avi, ella i tota la família deixaren Catalunya l’estiu del 1936 i s’instal·laren 
per la resta de la seva vida a Suïssa.

Tot i que a Suïssa Patxot mantingué part de les seves accions de mecenat-
ge, per raons òbvies de llunyania de la seva terra, d’edat i de dificultats de 
tota mena, hagué d’alentir la seva activitat, fins al seu decés l’any 1964 a 
Ginebra. No és, doncs, d’estranyar que gairebé mig segle després, l’entorn 
cultural i d’amistat de la seva néta Núria Delétra-Carreras i Patxot disposés 
de poca informació sobre aquest home, que no renuncià mai a aquesta digni-
tat: «Com que encara sóc Home, Català i Empordanès, per això som exiliat ací 
[Suïssa] i no pas allà», tal com va escriure.

En ocasió del cinquantenari de la seva mort, l’any 2014, les entitats 
representades en el Consell Assessor de la Masia Mariona han volgut retre 
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homenatge a Rafael Patxot, dedicant-li l’Any Patxot. S’han organitzat acti-
vitats de tota mena —algunes presencials, altres virtuals— com conferèn-
cies, taules rodones, pàgines web, publicacions i l’exposició itinerant Rafael 
Patxot. Mecenes, científic..., l’home. Tanmateix, malgrat la gran difusió que 
s’ha fet aquests dos darrers anys del científic, de l’intel·lectual, de l’hu-
manista, del catalanista o del mecenes Rafael Patxot, hem constatat que els 
79 anys que aviat farà que ell deixés físicament —no en ment ni en esperit— 
Catalunya, reforçats pels llargs anys de dictadura i pel sotmetiment que es 
va voler del nostre país, és encara ara necessari tornar a parlar d’ell. 

El lector ha de ser conscient que el llibre fou pensat per a persones que 
desconeixien Catalunya i la seva història cultural —fet que no hem volgut 
amagar alterant innecessàriament el text—, i que les referències a la Cata-
lunya contemporània corresponen a la data d’edició de l’obra original, 
l’any 2008. Les modificacions fetes són menors: actualització de dades, 
supressió d’algunes explicacions innecessàries per als ciutadans de les ter-
res de llengua catalana o bé adaptació d’alguns aspectes del text original 
en francès. Hem inclòs al final del llibre una cronologia dels fets més relle-
vants de la vida de Rafael Patxot per facilitar la ubicació temporal dels 
temes relatats.

Les citacions de Rafael Patxot són originals, extretes del seu llibre Adéu a 
Catalunya. Guaitant enrera. Fulls de vida d’un octogenari (Edició privada, 
Genève, 1952), del Dietari de la Institució Patxot (mecanoscrit) i de documen-
tació privada de la família.
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Els signats d’aquesta introducció hem considerat que l’edició en català 
d’aquest llibre —justificada per la seva singularitat en relació amb altres tre-
balls biogràfics sobre Rafael Patxot—, tot i no poder expressar la totalitat de 
matisos de l’original com sovint passa en les traduccions, ajudarà a donar a 
conèixer aquest personatge que fou cabdal durant el primer terç del segle xx 
per la conservació del nostre patrimoni històric i cultural, i es pot entendre, 
doncs, com un retorn de Rafael Patxot a Catalunya, de la mà de la seva néta 
Núria.

Manuel Castellet i Solanas 
Núria Delétra-Carreras i Patxot 

Barcelona - Saint-Barthélemy, 21 de novembre del 2015
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Introducció a l’edició 
en francès

Des de l’aparició de l’excel·lent biografia en català del meu avi, Rafael Patxot 
i Jubert, escrita per Joaquim Maluquer i Sostres, he desitjat que el públic de 
llengua francesa pogués tenir accés, si no a l’obra completa, a alguns extrets. 
Per això vaig demanar a l’autor que em suggerís alguns fragments que, en la 
seva opinió, serien els que podrien interessar més als lectors de fora dels 
límits geogràfics i lingüístics de Catalunya.

M’he pres una gran llibertat en la transcripció d’aquests textos per tal de 
fer el conjunt més coherent i hi he afegit àmpliament fragments, capítols, 
aquell record o aquell altre, alguna precisió extreta de les meves notes perso-
nals o, també, informacions generals destinades a situar la vida i l’obra de 
Rafael Patxot en el context històric i cultural de Catalunya, la seva pàtria, a la 
qual està lligat indissolublement. No m’ha semblat adient haver de carregar 
el text de referències.

Heus aquí la raó de ser d’aquestes pàgines, que, a més, corresponen, ni que 
sigui parcialment, al desig tan car del meu avi: fer conèixer Catalunya fora de les 
seves fronteres. De segur que mai no va pensar que seria a través d’ell mateix!
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Els breus capítols formen una seqüència més o menys cronològica. De 
vegades se superposen amb els esdeveniments externs a allò que s’explica en 
el text i hom hi trobarà inevitablement algunes repeticions. En presentar 
Rafael Patxot, el més difícil és el fet que els nombrosos aspectes de la seva 
rica personalitat es barregen: el científic astrònom i meteoròleg, el mecenes, 
el patriota a ultrança, l’home de gran cultura, en l’àmbit de les humanitats i 
en el social, unit a la història, la figura internacional, el polític de cap partit, 
el cristià no convencional, el defensor de la persona contra l’Estat, eventual-
ment contra l’Església... Sense oblidar el mariner i els seus combats repetits 
contra la tramuntana cap al fet «d’amorar quan ella vos hi vol dir la seva, i 
torna tan llunyana aquella costa que vèieu tan propera»... Home de la mar i 
del cel, quantes vegades no ha dit i escrit que era estranger a la terra i prove-
nia d’un altre planeta, lluny de les baixeses i els comprometements? Nave-
gant d’estrelles...

No cal dir que aquestes pàgines no poden deixar d’estar impregnades per 
la relació que vaig tenir amb ell.

A la fi de la seva vida, després de la mort de la seva darrera filla, la meva 
mare, jo el visitava regularment i un dia em va dir, posant-me la mà sobre el 
braç:

«Tu ets la meva camarada» i l’emoció va entelar-li l’esguard. 

He fet tot el que he pogut per no trair gens ni mica aquell qui em va dir 
aquestes paraules.
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Sant Feliu de Guíxols, el poblet d’on era originari Patxot. Fotografies d’època. La de dalt la va fer Patxot. 
Vegeu el mapa de la pàgina 28.
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Esbós

Personatge atípic com cap altre i amb un caràcter molt fort, Rafael Patxot 
(Sant Feliu de Guíxols, 8 de maig del 1872 - Ginebra, 8 de gener del 1964), 
singular i complex, és indescriptible; resulta un repte, doncs, intentar esbos-
sar-ne un retrat!

Tot d’una peça, muntanya granítica, presenta dos vessants: el científic, 
d’una precisió exigent i extrema, i el «romàntic», d’intuïcions creatives i de 
sensibilitat lluminosa sempre disposada a expressar-se. La seva acció durà la 
marca d’aquesta doble pertinença.

El seu costat científic, en un sentit ampli, anava de la mà de la seva recerca de 
la veritat. Per a nosaltres, científics, «la nostra funció és la veritat», va escriure. 
Tractant-se de la veritat, i d’aquesta com a única guia, anava pel dret. Dues fra-
ses breus, entre d’altres, permeten entendre fins a quin punt, per a ell, la veritat 
ho era sense concessions: «El saber no ocupa lloc, però la veritat fa nosa a tot 
arreu». I: «La temença de la veritat fa el conreu de la mentida». Podríem afe-
gir-hi que, com a savi, insistia també que no hem de jutjar sinó constatar.

Una força moral. Inalterable, inflexible.
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La seva independència d’esperit, empeltada sobre una consciència que, 
en mots seus, no era «col·loïdal» (semblant a la de la gelea), va fer que 
alguns el jutgessin com a «eixut», i les crítiques no s’han estat d’acusar-lo 
d’intransigent i autoritari. És clar que s’hauria deixat matar abans que 
acceptar una desviació de la seva plomada interior: «Sóc un temperament 
rectilini, sense gens de ductilitat», constatava. Però sense fermesa, obstina-
ció i fins i tot una certa inflexibilitat, hauria pogut crear el que va crear?

Com a científic, no tenia l’orgull del savi que vol dominar la natura; al 
contrari, humil davant de la natura i admirador apassionat d’aquesta, només 
hi posava Déu per sobre.

Car aquest home tan imponent —fins i tot físicament: de jove el compara-
ven amb un lord anglès— que sovint fou taxat d’orgullós, podia ser humil de 
cor. Orgullós ho va ser, certament, del seu cognom, que elevava ben alt, com 
una oriflama, però n’atribuïa l’esplendor als seus avantpassats, en cap cas a si 
mateix. Testimoni d’això és la seva resposta a l’Ajuntament de Sant Feliu 
quan li van proposar de dedicar-li un carrer. Va refusar vivament: «Si a mi 
se’m recompensa així, liberalment, tan poqueta cosa, què farem, ciutadans, 
per aquells compatricis que valen, que han valgut, incomparablement més 
que no pas jo? I entre ells deixeu-me evocar la vigorosa figura d’en Rafael 
Patxot i Ferrer, aquell “Avi Patxot” que perdura encara per la rodalia; home 
“self-made” [...]. Parleu —vos ho demano— posant-vos en el meu lloc i 
digueu-me: pot avantposar-se a aquella gran figura, el petit ciutadà, el feble 
nét que això escriu?».
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Rafael Patxot tal com el recordo. Noteu, al seu trau de la solapa,  
la insígnia del Centre Excursionista, que va dur fins a la fi de la seva 
vida, amb l’emblema català.
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En la seva activitat de mecenes, sempre va donar prova de discreció, qua-
litat poc habitual en aquells cercles. Altres mecenes, que pertanyien al món 
financer, econòmic, polític, o tots tres alhora, no van descurar la seva imatge 
de marca, ni el seu interès personal...

Rafael Patxot, gestor excel·lent —va doblar la fortuna que li havia estat 
confiada com a marmessor a la mort de la seva cunyada— i persona que va 
tenir entre mans quantitats molt importants de diners, va romandre sempre 
desprès pel que fa als diners, a la glòria i al poder. Generós i desinteressat, 
avançava dret pel seu camí, indiferent. Únic en la seva espècie.

Era patriota i persona cívica fins al moll de l’os. Però encara que descon-
fiava de l’Estat, no tenia res d’anarquista: l’Estat el volia just al seu lloc i 
defensava amb passió la idea que la persona passés al davant de l’Estat; car 
aquest pot ser una amenaça. «La dictadura és la negació de la persona», deia. 
Sabia de què parlava. I afirmava: «Abans m’escapçaran que deixar-me clavar 
un timbre mòbil al clatell». «Sense homes dignes podrà haver-hi colles i 
ramades, però no hi haurà mai humanitat». O també: «La intel·ligència ha 
d’actuar de manera absolutament independent de la burocràcia i de la políti-
ca [...] té la missió d’assegurar la continuïtat espiritual de la humanitat».

Quant al seu vessant «romàntic», el més adient és citar la frase que repetia 
sovint: «Sóc un sentimental», i pel to volia dir: «Què voleu que hi faci? No hi 
puc fer res». En aquest sentit, té frases colpidores, com la que citem literal-
ment tot seguit: «Endevinareu fàcilment que jo pertanyo al liberalisme 
romàntic del segle passat [...] M’entesto a creure en moltes coses que avui dia 
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En conversa animada.
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ja no són vigents i sense les quals, tanmateix, la humanitat ja no existiria». 
Donem a aquest vessant el nom just: riquesa dels sentiments, de les emo-
cions. Em sembla que en són pocs els que la hi han reconeguda. Tanmateix, 
era una part constitutiva d’ell, potser un llegat del seu pare. Però, qui s’ha 
adonat realment de la seva capacitat de tendresa i de la finesa de la seva sen-
sibilitat? Qui ha percebut realment el seu esguard afectuós i silenciós? Possi-
blement per contrarestar la seva sensibilitat aguda, gaudia d’un trumfo 
insubstituïble: un sentit de l’humor insòlit.

Un altre tret «romàntic»: el sentit del simbolisme que tant ha marcat els 
seus gestos. Esmentem, de passada, els dos xiprers que va plantar ell mateix 
a l’entrada de la Masia Mariona, en record de les dues filles mortes.

És fàcil imaginar com va sofrir aquest home de sentiments els revessos de 
la fortuna que el van perseguir al llarg de la vida. El primer fou la mort de la 
jove mare, dolor inesborrable, sobre el qual es van empeltar la pèrdua del seu 
pare, després les dues filles i, més tard, la de la tercera filla. Va saber fer del 
dolor font d’una fecunditat benefactora.

L’obra que va arribar a fer deixa estupefacte. Es pot comparar amb tota la 
d’un ministeri!

Però fou a costa de la seva vocació personal de científic com s’enfrontà a 
obstacles insuperables: la mort del seu pare, que el va forçar a posar-se al cap 
d’una fàbrica i fer-se càrrec d’una gran família de cinc germans i germanes 
menors que calia pujar. Després, el testament de la seva cunyada, que el va 
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Els dos xiprers plantats per Patxot a l’entrada de la seva casa del Montseny, 
commemoratius de la mort de les seves dues filles. La inscripció es va fer després del  
saqueig de la casa: «Hostes vindran que de casa us treuran. 3 d’agost del 1936. Adéu-siau».
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convertir en marmessor responsable de béns immensos que podia destinar 
lliurement a Catalunya, tasca a què es va dedicar en cos i ànima.

En el seu gros volum autobiogràfic Guaitant enrera es troben moltes frases 
que confirmen aquest drama interior: «Jo moriré lluny de la meva Terra des-
prés d’haver-la servit tant com he pogut, àdhuc sacrificant-la-hi la meva tra-
jectòria íntima». I va escriure igualment, als 80 anys, a propòsit del Guaitant, 
«...una vida esmerçada en empènyer d’altri i que, per a tal fer, deixà el seu 
propi camí».

La seva activitat de mecenes li va robar la vida. Com és de dolorós pensar 
que un home així cregués que l’havia «perduda». «Malaguanyada vida», 
repeteix moltes vegades, fins i tot pocs dies abans de morir: una vida «mala-
guanyada»...

Gran persona com a ciutadà, humanista, científic, dotat d’una amplitud 
de mires rara, va haver de lidiar amb un conjunt extraordinari de circums-
tàncies en què els drames van ocupar un lloc terrible, però en què el destí va 
reunir també les capacitats, la generositat i els mitjans: rara conjunció i d’aquí 
una dimensió excepcional.
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Llegint, en companyia del seu canari. Ginebra.
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Puigcerdà, l’origen de la família.
Sant Feliu de Guíxols, on va viure la família després.

Puigcerdà

Sant Feliu de Guixols

Barcelona
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Què seria França si Marsella en fos el centre industrial més gran, si el nombre 
d’habitants igualés el de París i si la cultura occitana hagués restat de primera 
importància i la llengua d’oc vigorosament arrelada?

Molt probablement, la república instaurada pels jacobins (1791-1799), amb 
la seva centralització implacable, no hauria pogut subsistir tal qual. França 
s’hauria escindit en dos estats seguint la frontera lingüística marcada pel Loira. 
O bé hauria adoptat una estructura propera a la de Bèlgica: dues parts diferen-
ciades políticament i administrativament, la francesa i l’occitana. 

Aquesta comparació ens pot il·luminar sobre el cas d’Espanya: Catalunya és 
el primer centre industrial, Barcelona rivalitza amb Madrid quant a població i 
extensió, i la llengua catalana està fortament implantada en tots els dominis. A 
més, el procés d’autoafirmació política continua la seva evolució cap a una 
estructura federal de l’estat espanyol, atès que les diverses regions dotades 
d’una identitat nacional pròpia segueixen el model català i s’orienten cap a un 
autogovern.

Com és que França i Espanya no han evolucionat paral·lelament i una ha 
optat pel centralisme i l’altra es mou progressivament cap a una mena de 
federalisme? Per a respondre a aquesta qüestió, cal remuntar-se a través del 
passat.

Catalunya: breu aproximació

No es pot presentar el patriota que fou Patxot sense situar la seva terra natal, la seva 
pàtria. El seu biògraf català, Joaquim Maluquer, ha volgut dur a terme per mi la difícil 
tasca d’adreçar als lectors de cultura francesa una síntesi de l’evolució historicocultural 
catalana. Vull agrair-li vivament el text que segueix i alguns altres, de caràcter 
politicohistòric, que es troben més endavant.
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Les antigues monarquies dels dos països van eixamplar el seu nucli per con-
quistes i matrimonis. Catalunya era al capdavant d’un regne de tipus federal 
que abastava el territori de València, en part de llengua catalana i en part de 
llengua castellana, i les Balears, de llengua catalana, i Aragó, que tenia, al seu 
torn, una llengua pròpia, avui dia substituïda pel castellà.

Catalunya i Aragó, units per un matrimoni polític, van formar llavors una 
monarquia quatripartida, que va crear un imperi mediterrani que s’estenia a 
Sicília, Nàpols, Sardenya, Atenes i Neopàtria (a Tessalònica).

Va ser el primer imperi que va sorgir a la península Ibèrica, seguit més 
endavant per l’imperi portuguès i l’imperi castellà de Carles V. El que cal 
destacar és aquest caràcter original de confederació de regnes que no suposa-
va cap problema. En el segle xvi, la monarquia hispànica va permetre a cadas-
cun dels regnes que la componien mantenir els propis furs, la moneda, les 
fronteres, la llengua.

Però heus ací que en el segle xviii, Espanya va voler imitar íntegrament el 
model de la veïna França: centralització a ultrança i supressió sistemàtica de 
llengües autòctones. És en aquell moment quan es va imposar el castellà per tot 
el territori com a llengua de l’administració i l’ensenyament escolar.

En el segle xix, a diferència d’Espanya, França era una gran potència que 
irradiava i atreia irresistiblement cap al seu centre tots aquells que la forma-
ven: occitans, bretons, alsacians, bascos, catalans del Rosselló, corsos. No 
veien més que la París seductora, fins i tot encara que el govern els privava de 
la seva llengua i la seva cultura. Espanya, en canvi, començava el seu declivi: 
a partir dels primers anys del segle, perdia el seu gran imperi d’Amèrica i des-
prés, en el darrer decenni, Cuba i les Filipines (1898). El país se n’anava en 
orris: guerres civils, cops d’estat militars, agitació obrera, subdesenvolupament, 
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una economia basada només en l’agricultura, inadequació de l’àmbit cientí- 
fic, mediocritat cultural. Cap mena de projecció ni atracció. I un fet particular-
ment important: l’educació era molt deficient i l’ensenyament, amb la imposi-
ció del castellà allà on el que era propi era una altra llengua, podia resultar 
conflictiu.

L’efervescència romàntica general a Europa empeny cap al passat. En aquest 
impuls, Mistral, a França, revaloritza la poesia i la llengua provençals, no 
només amb la seva obra sinó també amb la instauració del felibritge, a què són 
convidats els poetes de tota la llengua d’oc, i especialment els catalans.

A Catalunya, el moviment es converteix en la Renaixença. Es reinstauren, 
per exemple, els jocs literaris com es practicaven en l’edat mitjana: els Jocs Flo-
rals (1859).

Però un factor ben diferent, i decisiu, acompanya la renovació cultural: la 
revolució industrial, amb la indústria del cotó al capdavant, que segueix de 
prop el model anglès. Sota aquest impacte, la societat catalana es transforma i, 
dins un estat que continua essent predominantment agrícola, se separa de la 
resta del país i esdevé una mena d’«illa» de modernitat i de dinamisme. Aquest 
distanciament contribueix notablement a enfortir el seu sentiment d’identitat 
pròpia. L’etapa següent, al principi del segle xx, serà la de la seva formulació 
política per part d’Enric Prat de la Riba (1870-1917). Catalunya, rica, oberta 
llavors al món i prenent consciència de la seva identitat, trià com a referència 
de modernitat París, no Madrid.

A l’atenció del lector 
Cal entendre que a diferència de la resta de regions d’Espanya, Catalunya 

no té un origen peninsular; va néixer políticament com a «marca» de l’im-
peri carolingi i la seva frontera sud toca Andalusia. Igual com Castella va  

001-176 Vida de tramuntana.indd   31 13/01/16   16:33



Catalunya: breu aproximació

32

conquerir Andalusia, la Marca Hispànica carolíngia va descendir i va conquerir 
la regió de València, es va estendre a les Balears i en va fer regnes.

La distorsió dels mots emprats, que haurien de seguir la història però no ho 
fan, és flagrant: els termes Espanya i espanyol deformen la realitat; caldria pre-
cisar les expressions nació i llengua espanyola. El nom Espanya ve del llatí His-
pania i designa geogràficament la península Ibèrica. Políticament, en canvi, 
igual com històricament, el terme predominant és Castella i la llengua sempre 
s’ha denominat castellà. No s’escrivia «en espanyol», sinó «en castellà».

Tanmateix, la monarquia, que, a més, va annexar Portugal en el segle xvi, 
va començar a utilitzar el nom d’Espanya per a designar el conjunt de regions 
peninsulars i en el segle xix, sota la influència francesa de centralització poste-
rior a la revolució, es va accentuar aquesta tendència imposant l’antic nom de 
la península a tots els seus components geogràfics i lingüístics. (Trobem un cas 
paral·lel el 1918, en el nom inventat de Iugoslàvia, imposat per Sèrbia, forta-
ment nacionalista, als territoris annexats de Croàcia, Bòsnia, Montenegro i 
Eslovènia).

En el cas que ens concerneix aquí, es va annexar purament i simplement, 
sense dir-ho explícitament, els Països Catalans, el País Basc i Galícia per formar 
una «Gran Castella» sota la denominació d’«Espanya».

Joaquim Maluquer
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La família

El manuscrit més antic de la família, datat el 1550, sembla atestar que 
aquesta era originària de Puigcerdà, al peu dels Pirineus, la regió on, d’una 
banda i l’altra de la cadena de les muntanyes, s’havia parlat durant molt de 
temps la llengua d’oc i on actualment es continua parlant català, fins i tot a 
la banda francesa. El primer avantpassat esmentat es diu Cosme Patxot i 
Sabater.

No se sap quan es van establir els seus membres al costat de la Mediterrà-
nia en el que llavors era una petita vila i port pesquer: Sant Feliu de Guíxols. 
L’atracció per la mar —que Rafael Patxot estimava amb passió— sembla 
remuntar-se ben enrere en la família, per tal com un dels avantpassats 
paterns, mariner reconegut, va navegar al segle xviii fins al port d’Arkhàn-
guelsk, ben al nord de Rússia, vora la mar Blanca, i un avantpassat matern 
fou cosmògraf. En l’altra branca de la família, la de la seva dona Lluïsa, segons 
la tradició oral, un avantpassat havia acompanyat Cristòfor Colom en la seva 
epopeia! Ves quina premonició!...

Rafael Patxot estava orgullós del seu llinatge: «No se n’ha sentit a parlar 
mai més que bé», em va dir poc temps abans de la seva mort, en una darrera 
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evocació del passat. Considerava que el seu cognom s’extingia amb ell en la 
mesura que ell, el primogènit de la família, no havia tingut cap fill a qui 
transmetre’l.

En la seva voluminosa obra, Guaitant enrera, que és alhora una autobiogra-
fia, memòries i un dossier que recull documents molt diversos, Patxot des-
criu el seu avi i el seu pare, homes del segle xix, que diferien completament 
en temperament i sensibilitat, però tots dos caracteritzats per la rectitud i 
l’alt sentit moral.

Cal presentar-los breument, atès que ell hi estava molt lligat.

L’avi, Rafael Narcís Patxot i Ferrer (1810-1886), batlle vitalici de Sant 
Feliu de Guíxols, fou un home dotat d’una gran autoritat moral i d’una 
voluntat de ferro, inflexible davant la injustícia, com ho serà més tard el seu 
nét. Tenia un sentit del comandament innat. (Sembla que n’hi havia prou 
que fes «Hum! hum!», aclarint-se la gola per indicar la seva presència, per-
què tot es posés en ordre immediatament). Home impressionant en nombro-
sos aspectes en la seva vida personal; en canvi, es mostrava d’una senzillesa 
extrema. El seu nét el va conèixer durant catorze anys i molt de prop perquè 
durant la infantesa va dormir a la seva cambra, al costat d’un gran moble 
«amb calaixos i marqueteria» que recordarà fins ben avançada la vellesa... 

Explica (Guaitant enrera) que, si el seu avi, cistell al braç, es trobava un grup 
que ballava sardanes quan anava a comprar peix al mercat, podia deixar el cis-
tell a terra per unir-se, per gust, als qui ballaven, els seus administrats. 

001-176 Vida de tramuntana.indd   34 13/01/16   16:33



35

La seva àvia, Teresa Llagustera i Baguer. 
El seu «famós» avi, Rafael Narcís Patxot  
i Ferrer (1810-1886).
La mare del besavi era una Marcillach, 
originària de Puigcerdà.
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Aquesta bonhomia i aquest caràcter tan forjat anaven acompanyats d’una 
cultura àmplia, centrada principalment en la història. Tenia moltes obres 
d’aquesta disciplina; el que hi cercava no era només informació (dades i fets) 
sinó les lliçons que, en la seva opinió, hom podia extreure’n.

La seva personalitat forta li va procurar situacions especialment pintores-
ques. El seu nét n’explica només dues en les seves memòries, amb el comen-
tari que si hagués d’explicar-les totes, aquestes omplirien un volum sencer. 
Les dues tenen a veure amb l’exercici de les seves funcions.

La primera se situa sota el regnat d’Isabel II (1833-1868) i il·lustra el seu 
remarcable civisme. Com a batlle, rep un document del governador de Giro-
na, d’on depenia Sant Feliu, que li demana la llista dels «sospechosos», és a 
dir, dels opositors al règim. Sense respondre-hi, l’arxiva. Un temps després, 
es presenta a l’ajuntament un delegat del governador amb la mateixa ordre a 
les mans. El batlle l’esquinça i la llença. El document torna per tercer cop 
amb el requeriment d’acatar a l’acte. El batlle escriu llavors al marge: «El ofi-
cio de delator es impropio del hombre libre», i reenvia el correu tal qual al 
remitent. Podem imaginar la còlera del governador! Calia castigar durament. 
Empresonar el batlle? Confiscar-li els béns? Deportar-lo a Fernando Poo (illa 
del golf de Guinea, llavors colònia espanyola, on exiliaven els recalcitrants)? 
O simplement fer-lo afusellar?

Jugava molt fort. Però, per una de les felices coincidències de la vida, 
es va produir un canvi polític i el governador va desaparèixer de l’ho-
ritzó...
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El seu pare, Eusebi Patxot i Llagustera, 
mort el 1893, a 48 anys.

La seva mare, Clara Jubert i Peyà,  
morta el 1890, a 38 anys.
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La segona anècdota que explica Patxot, també històrica, se situa durant la 
darrera guerra carlina. (Aquelles guerres del segle xix van ser guerres civils 
greus que van marcar la reacció de l’absolutisme espanyol contra el liberalis-
me importat de França.)

Una columna de tropes governamentals arriba a Sant Feliu de Guíxols i el 
capità es dirigeix a l’Ajuntament, sens dubte per demanar-hi allotjament. 
Malhumorat, cercant en va on es troba l’autoritat municipal més alta, puja les 
escales amb quatre gambades, maleint: «¿Dónde está ese jodido alcalde?». El 
susdit batlle, intrigat per l’enrenou, havia sortit del seu despatx i esperava 
sobre el replà. Quan el capità, sense alè, va arribar a la seva alçada, li treu el 
quepis amb un gest viu, el llença pel buc de l’escala i profereix amb un to 
sever: «El alcalde está aquí y ante todo se le saluda».

A Rafael Patxot li encantava recordar les anècdotes, nombroses, sucoses, 
del seu famós avi, que admirava pel remarcable civisme i la força de caràcter. 
De fet, tenia molt d’ell, però en altres aspectes s’assemblava al seu pare.

Aquest darrer, Eusebi Patxot i Llagustera, tenia un caràcter molt diferent. 
Nascut el 1845, va morir jove, el 1893. La seva vida, centrada en la família i 
en la música, s’apartà, en canvi, de tota activitat pública. Professionalment, 
fou enginyer i va dirigir la fàbrica familiar, especialitzada en la producció de 
taps de xampany de molt alta qualitat, enviats a França, a la regió de Reims.

Per naturalesa, era essencialment un artista i un humanista de gran cultu-
ra. Sabia diverses llengües, llegia els clàssics en text original, i també havia 
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Carta a la seva promesa, 7 de juny del 1893
«Estimada Lluïsa meva, una cosa horrible s’ha presentat en l’estat del pobre papà: si surt d’aquesta 

malaltia no veurà mai més la llum del dia, ni la cara dels seus fills perquè el meu pare s’ha tornat cec. 
[...] Ahir vaig telegrafiar amb el tio que portés en Barraquer i han arribat avui. Barraquer ens ha dit de 

seguida que era una feridura del nervi òptic i que no pot haver-hi cap esperança sobretot en l’estat en 
què es troba perquè no es pot medicar. [...] Escriu-me quan puguis, estimada, i estigues ben resignada i 
tranquil·la perquè tot això passarà i s’arreglarà. Sols desitjo moltíssim una cosa i seria poder-te veure i 
desfogar-me un xic amb tu! Quina llàstima que estiguis tan lluny! [...] Adéu, Lluïseta maca, fes un petó 

a la creu de part meva i estigues ben tranquil·la perquè jo em trobo molt bé i sóc teu fins a la mort».
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viatjat molt. Narrador meravellós, segons el seu fill Rafael, que l’escoltava 
sovint, mantenia en suspens tota la família a la nit i les minyones s’esmu-
nyien entre l’auditori, que l’escoltava encisat. I això no és tot; a més, va ser 
un pianista conegut i figura com a tal en l’Enciclopèdia Catalana. Per aquesta 
raó li portaven joves músics perquè n’avalués les aptituds i els donés con-
sells. I sempre que tocava, els obrers que tornaven de la feina s’aturaven al 
carrer per escoltar-lo.

Malauradament, una poliartritis el va atacar violentament fins al punt que 
no podia caminar més que amb crosses i tocar amb les mans embenades i 
gemegant. La malaltia s’agreujà fins que va acabar cec. Rafael escriu a la seva 
promesa, la Lluïsa: «Ja veus donchs que ara soch orfe tot tenint pare y soch 
pare sense ser casat. Per això no t’espantis ni per tu ni per mi. Jo em sento 
fort per arrossegarho tot puig te tinch a tu». La gota se’l va endur i va deixar 
el seu fill Rafael, el major de sis germans, com a cap de la família i l’empresa, 
amb a penes 21 anys. Marcat a foc pel sofriment del pare, Rafael instaurarà, 
molt més tard (1919), un premi musical en honor seu. Com veurem més enda-
vant, al llarg de la seva vida, va voler perpetuar d’aquesta manera el record 
dels difunts de la família i la seva profunda afecció amb cadascun d’ells.

Rafael Patxot i Jubert va néixer a Sant Feliu de Guíxols, el 8 de maig del 
1872, a la casa familiar que ja havia vist néixer el seu pare, el seu avi, el seu 
besavi... La seva infantesa, molt feliç, va transcórrer en aquella petita vila 
costanera (que no s’assembla gens al que aquesta zona denominada actual-
ment Costa Brava ha esdevingut avui dia). Al calorós ambient familiar, en 
què la música sempre era present i el pare es delia per explicar històries als 
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infants a les nits, se sumava, a l’exterior, una felicitat intensa i molt física que 
procurava la mar. «Abans d’arribar a la sorra», explicava, «ja ens anàvem 
despullant i ho enllestíem d’una revolada; correguda cap a la mar, capbuça-
da, anar a l’alè, ço és, nedar sota l’aigua i tenir la traça de sortir bracejant a 
frec del company que estigués distret, per tal de sobtar-lo», fèiem com si fós-
sim un gran peix amenaçador, el mític “sorraig”, i dient el seu nom. «Sota la 
mar, hi vèiem meravelles». És fàcil imaginar aquest grup de vailets feliços, 
per a qui l’aigua era l’element essencial.

Als 9 anys, el petit Rafael fou enviat intern als «Escolapis», a Barcelona. 
En guardarà un record horrible. Hi perdia el que en diem el caliu familiar: 
aquella dolça flama viva i, a més, la mar, les històries contades al vespre, la 
música... Tanmateix, la seva família li escrivia sovint i amb afecte.

Acabarà els estudis de pèrit mercantil el juny del 1886 i els continuarà a 
París, Londres i Cambridge. El seu pare també havia anat a Anglaterra i Rafael 
tenia una col·lecció de revistes i llibres anglesos que li havien pertangut. Van 
ser robats durant la Guerra Civil pels seus conciutadans i, entre aquests, 
l’Ajuntament, que es va quedar la seva casa sense cap mena de pudor. L’an-
glofília familiar es troba atestada per un document en què el besavi de Rafael, 
Francisco Patxot i Marcillach, és nomenat vicecònsol d’Anglaterra...

Molt jove, als 16 anys, el seu pare el va enviar a Reims, en plena regió de 
productors de xampany, per representar la fàbrica familiar, molt apreciada 
per la fabricació de taps d’alta qualitat. És sorprenent la maduresa de l’ado-
lescent i alhora la confiança del pare. El destí va voler que precisament allí es 

001-176 Vida de tramuntana.indd   41 13/01/16   16:34



La família

42

Intern en un col·legi, a Barcelona.

Poc abans de casar-se.
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decidís la seva vocació: durant la seva visita a un d’aquells grans propietaris, 
quan es trobava a casa d’ells en un lloc d’honor de la taula —no sense nervio-
sisme, afegia ell quan me’n parlava—, la mestressa de casa li va regalar el lli-
bre de Camille Flammarion, L’astronomie populaire. Aquest va ser el detona-
dor del seu centre d’interès fonamental, a què, ai las!, no es va poder dedicar 
mai com ell tant hauria desitjat.

El seu pare el va enviar després a Londres, on es va allotjar als afores de la 
ciutat. Parlant d’aquest període, ell es descriu «[...] navegant en proa d’una 
voracitat mental insaciable, contra la qual res no podia». Tot l’interessava: 
«[...] piano, microscopi, histologia, matemàtiques, física, football, bicicleta, 
orientalisme, tennis, anatomia, literatura, etc.». En aquest embat intel·lectual 
i emocional que res no podia contenir, hi surava l’astronomia. Escriurà que 
esperava la revista Astronomie cada mes amb tant apassionament com les 
jovenetes el fascicle setmanal del seu fulletó! 

Tenia 17 anys quan se li va venir a sobre el primer drama de la seva vida: 
la seva mare, Clara, a qui ell adorava, va morir sobtadament mentre ell era 
estudiant a Anglaterra. Amb 38 anys, deixava els seus fills, el petit de només 
2 anys.

Patxot va haver de tornar precipitadament, «per no tornar a veure la seva 
mare viva», i va interrompre així la formació científica que tant havia desit-
jat. Va restar molt marcat per Anglaterra i per les idees de Herbert Spencer, 
defensor de la persona contra el control de l’Estat, «the coming slavery», la 
futura esclavitud.
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El llibre 
que va 

donar origen  
a la vocació 

d’astrònom de 
Rafael, el famós 

Astronomie 
populaire, de Camille 

Flammarion, regalat  
a Reims a l’edat de 16 

anys per Madame Bourbon, 
esposa d’un gran propietari 

viticultor de la Xampanya 
davant del qual Rafael 

representava el seu pare.  
És aquest mateix llibre, amb  

la seva nota, conservat fins ara.

Nota de Patxot, amb la seva escriptura d’adolescent:
Gracieux souvenir de Madame Bourbon. Reims, le 1er septembre 1888 
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Un segon dol va acabar per sempre més amb la seva vocació: la mort del 
seu pare, també molt aviat, als 48 anys, vençut per la malaltia. Aquesta mort 
el deixava, amb 21 anys, com a únic suport de la família, al cap d’una fàbrica 
de 130 treballadors... Calia mantenir els cinc germans i germanes. Així 
doncs, va enterrar definitivament el seu somni d’intel·lectual científic i fins 
a la fi de la seva vida no es va avenir a acceptar aquest sacrifici ni va dismi-
nuir el patiment nostàlgic que sentia per aquest motiu. És així com aquest 
home que va dur a terme una obra immensa, i va deixar una empremta inde-
leble en la història cultural del seu país, no es consolarà mai del fet d’haver, 
a ulls seus, com escriu repetidament, «esgarrat la seva vida», «malaguanyat 
la seva vida».

Un any després de la mort del seu pare, amb 22 anys (1894), es va casar 
amb Lluïsa Rabell i Cibils. S’havien conegut als 16 anys quan Rafael visitava 
la seva germana Teresa, que estudiava en el mateix internat que Lluïsa, a Bar-
celona. Aquest amor de joventut durarà setanta anys i no morirà més que 
amb ells (1964 per a Rafael, 1965 per a Lluïsa).

Els Rabell i els Cibils eren notables als quals el seu dinamisme en els nego-
cis havia permès de forjar una fortuna considerable, i seguien prosperant. De 
fet, posseïen vaixells —bergantins, naus de dos arbres— que comerciaven 
amb l’Amèrica del Sud i el que restava de les grans colònies de l’imperi espa-
nyol. Lluïsa va haver de separar-se dels seus pares, de la seva ciutat, exi-
liar-se a Sant Feliu i esdevenir la mare de cinc joves orfes, el més petit dels 
quals tenia uns 4 anys quan ella no en tenia més que 21. El seu sogre li ho 
havia demanat abans de morir...
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Retrats de les tres nenes en un medalló  
que Lluïsa s’estimava molt: d’una banda, 
Montserrat i Maria, i de l’altra, Concepció.

Les filles, de més grans.
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Lluïsa i Rafael van tenir tres filles. Un destí sense pietat les hi va arrabas-
sar totes tres: les dues primeres en plena joventut —l’una als 24 anys, de grip  
espanyola el 1919, l’altra als 28 anys, d’una miocarditis aguda. I la tercera, la 
meva mare, casada, mare de família, que havia sobreviscut i s’ocupava d’ells 
diàriament, va morir també abans que ells, als 57 anys, d’un càncer genera-
litzat, quan Rafael i Lluïsa tenien 90 i 91 anys, deixant-los tràgicament sols 
malgrat els seus quatre néts. I, a més, lluny de la seva pàtria: exiliats a Suïssa 
més d’un quart de segle, des que van haver de fugir de Catalunya el 1936 per 
salvar la vida i van decidir voluntàriament d’expatriar-se en senyal de 
no-vassallatge al règim de Franco.
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Concepció portant el 
dol de la seva germana 
Montserrat (1919).
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Concepció.  
Les dues fotos de sota  

són posteriors a instal·lar-se 
a Suïssa: 1940 i cap al 1950.
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Lluïsa poc abans de casar-se.

En les seves noces d’or.
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Lluïsa

Lluïsa Rabell i Cibils, esposa de Patxot, va passar inadvertida al costat 
d’aquest home de tan gran envergadura. Però, per la seva banda, ella també 
tenia el seu propi temperament! Malgrat que va restar a l’ombra, va ocupar 
bé el seu lloc. Poques persones han pogut imaginar una jove a qui agradava 
ballar, tocar al piano (sense haver-ne après) les àries de les grans òperes, can-
tar-les també en italià, muntar a cavall, fer fotografies i revelar-les, dibuixar 
paisatges «al natural», crear barrets, cosir... Poblaven la seva memòria 
innombrables poesies i textos de tota mena i encara podia recitar-los als 90 anys, 
amb una entonació personal, expressiva i divertida.

Maliciosa, vivaç, feliç de riure i de fer broma i, tanmateix, plena de seny, 
sembrava el seu discurs amb aforismes i refranys; quants esforços no devia 
fer per plegar-se a una atmosfera tan diferent...

Va triar l’art de la discreció, encara que el seu marit sempre la va situar en 
primera línia. «Em va fer una cambra de princesa», deia quan descrivia la 
seva entrada a la gran casa pairal de Sant Feliu. Ell li manifestava el seu ten-
dre afecte dient-li «Lluïseta», denominació que més endavant va esdevenir 
«Miseta»...
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Però, al costat de Patxot, la vida no podia ser del tot tranquil·la —ni del 
tot alegre. Com hem vist, Rafael havia estat destrossat tres vegades. Ara bé, 
era amb una jove alegre i feliç amb qui s’havia promès en secret; tenien 
només 16 anys quan es van prometre.

Rabell: el cognom del pare. Cibils: el cognom de la mare. Tant els Rabell 
com els Cibils eren comerciants de gran volada. Els seus vaixells recorrien les 
mars d’Itàlia (Gènova, Nàpols, Palerm) a l’Amèrica del Sud (Cuba, Uruguai, 
l’Argentina). Així, per contactes comercials, tota la família parlava fluida-
ment l’italià. Per formació cultural, ella sabia perfectament el francès. I per 
naixement, per descomptat, el castellà i el català.

Lluïsa dominava impecablement la complexa xarxa dels seus avantpas-
sats, laberint de situacions inesperades, que, per part meva, no puc més que 
evocar amb alguns fets anecdòtics pintorescos.

Per exemple, les Guerres Napoleòniques (1808-1814), dites Guerra del 
francès, van marcar la família amb un bonic romanç. Van haver d’hostatjar 
els invasors: un oficial francès i quatre soldats, els enemics. Una gran preocu-
pació per al pare de família que tenia cinc filles adolescents... En efecte, l’ofi-
cial es va enamorar d’una d’elles, però, prudentment, no en va dir res. Es va 
jurar de tornar per casar-se amb ella. Va escriure per expressar l’agraïment 
calorosament a la família i alhora demanar la mà de la filla gran. 

Aquesta seria l’àvia materna de Lluïsa. L’oficial es deia Louis Jouet, era «fi 
i distingit». Esdevindrà coronel, i després general.
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Lluïsa.
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L’àvia de Lluïsa, 
Lluïsa Ruffi Mauri, de gran.
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De la banda paterna, l’avi de Lluïsa tenia a Cuba una factoria que gestio-
nava a distància (només hi anava cada tres anys). En una d’aquelles inspec-
cions, hi va dur els seus dos fills. Però es va declarar a Cuba la febre groga. En 
van fugir, abandonant-ho tot, per evitar la mort. Fou en va. El pare i el fill 
gran van morir al principi del viatge de tornada. Només va quedar el més 
jove, de 16 anys. També va morir. Així doncs, quan va arribar el vaixell, l’es-
posa no va trobar ningú. Podeu imaginar el xoc, i el dolor. De la seva família 
només van sobreviure una filla i un infant, el petit del seu fill gran.

Un altre fil de la troca. Un altre drama.

Pertanyia a la família de Lluïsa per matrimoni un general uruguaià, el 
president de la república en persona, Felipe Oribe, que s’havia casat amb una 
neboda de la seva àvia, una Cibils. Van tenir diversos fills però molts van 
morir. Un dels supervivents es va casar a Montevideo. Per la seva propietat 
passava un riu on tots es banyaven. Un dia que anava a banyar-se amb la 
seva dona, va dir a la cuidadora del seu fill petit: «Avui, quedeu-vos amb el 
petit». Aquell dia l’aigua estava agitada i es van ofegar... davant dels ulls del 
seu fill... 

Drames. Patiments inesborrables. Però que palesen els caràcters ben forts, 
la capacitat de resistència, de voluntat i decisió capaces de dominar les cir-
cumstàncies, com mostra la història següent. 

També de la part de Lluïsa, hi havia a Sant Feliu una família de cinc fills, qua-
tre dels quals havien contret matrimoni amb quatre germanes, a l’Argentina, 
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filles del corresponsal comercial... Però sí! Restava el cinquè i tothom pensa-
va que tenia el camí traçat: casar-se amb la cinquena. I heus ací que: «Jo, 
no!», va dir, contravenint la voluntat del seu pare, «Vull una esposa de Sant 
Feliu». El que ignorava el pare és que tenia el cor ja robat i de feia molt de 
temps, per una altra Lluïsa...

Així doncs, es van prometre. El promès va marxar a Cuba, llavors colò-
nia espanyola, per tal de liquidar-hi els seus afers abans de casar-se. Però 
va trigar. La promesa es va impacientar. Tenia 25 anys, cosa que en aque-
lla època la feia una dona madura, i va esperar deu anys... Decideix casar-
se per poders i embarcar-se després per unir-se al seu marit: un viatge 
d’uns tres mesos i ella l’única dona a bord. Durant la travessia hi ha una 
tempesta i es dóna l’ordre de refugiar-se a l’interior de la nau per segure-
tat. Però ella es queda al pont, dreta, observant, interessada per la manio-
bra i els elements desencadenats: «No ens passarà res que Déu no hagi 
volgut», diu, impressionant la tripulació per la seva fermesa moral i la 
seva calma.

En arribar, se’n va directe del vaixell a l’església del braç del seu promès 
per casar-se per l’església. 

Es van quedar dos anys a Cuba per arreglar els seus afers. Tot el món la 
troba encisadora i la conviden a tot arreu. Però ella, embarassada, vol que la 
criatura neixi a Sant Feliu. S’embarca, aquest cop amb el seu espòs. Un dia, 
durant una maniobra, s’enganxa en el cordam, que la llença per sobre de 
l’oceà. El seu marit crida:

001-176 Vida de tramuntana.indd   56 13/01/16   16:34



Lluïsa

57

A la dreta, asseguda, l’àvia de  
Lluïsa, qui fou arrossegada sobre 
l’aigua pel cordam d’una vela  
el 1843, quan tenia 28 anys i estava 
embarassada.

Un bergantí idèntic al de la flota 
Cibils on va ocórrer aquesta aventura.
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«Agafa’t! Agafa’t! Agafa’t fort!». Tothom s’esvera. Preparen les barques 
de rems per si cau a la mar i matalassos sobre el pont. Ella té les mans plenes 
de sang i les forces l’abandonen. Aleshores, recordant el dia que era, promet 
que si se’n surt, ella i totes les seves descendents femenines celebraran aque-
lla diada, el 25 de gener, dia de Sant Pau. Finalment, a poc a poc, el cordam 
la mena il·lesa cap al vaixell. La criatura neix poc temps després de l’arriba-
da a port.

Això s’esdevenia el 1843 al bergantí El Brillante. És per això que, d’ençà 
d’aquell dia totes les seves descendents, que devem l’existència a la seva for-
ça de caràcter, li dediquem un pensament cada 25 de gener...

I, finalment, una darrera anècdota relativa a la cosina germana de Lluïsa, 
que es deia Josefina. Vivia a l’Uruguai. El seu casament fou una autèntica 
novel·la. Va conèixer el seu futur marit a Europa. Van festejar, però ella va 
tornar a Amèrica i ell, com a oficial que era, no volia anar-hi. Ho van deixar, 
doncs. Ell es va casar i va enviduar. Ella se’n va assabentar, va tornar, el va 
retrobar i s’hi va casar. «Van ser molt feliços», deia Lluïsa.

I una altra: Josefina tenia una germana, Beatriz, que destacava al piano, i 
quan estava a punt de deixar aquest món, en els darrers instants li va dema-
nar que li toqués la Marxa fúnebre de Chopin...

En aquests trets esparsos, modestos fils trets d’una troca molt rica, es veu 
que en aquesta família els personatges i els esdeveniments van ser pintores-
cos. Lluïsa va viure en una atmosfera animada. O era que ella hi donava color 

001-176 Vida de tramuntana.indd   58 13/01/16   16:34



Lluïsa

59

quan la contava? Perquè tot començava a omplir-se de detalls i a brillar en 
una mena de guspireig. Tenia una memòria colossal, semblant a la dels pobles 
que no coneixen l’escriptura.

Per la seva banda, superaven les proves d’una manera diferent que en el 
cas dels Patxot, que emfasitzaven el drama, la tragèdia, la importància de la 
desgràcia i les seves conseqüències. Lluïsa deia alguna cosa i hi afegia un 
adjectiu.

Al seu rostre es llegia una expressió molt viva, i això era tot. Tanmateix, 
els dols no havien mancat en la seva família. Si tenim en compte només els 
seus germans i germanes: dels cinc, dos van morir petits, un als 9 mesos i l’al-
tre als 17 mesos; després un tercer als 16 anys —el seu germà estimat— i, 
finalment, la seva germana gran, morta el 1919, de grip espanyola, en la tren-
tena. Lluïsa fou l’única supervivent. 

Patxot - Rabell i Cibils: d’una banda, homes que porten el pes de la vida, el 
pes del món, responsabilitats, honor, un civisme inalterable i que són huma-
nistes; de l’altra banda, éssers que assumeixen el que els passa, esdeveniment 
rere esdeveniment, felicitat o desgràcia, i es recuperen dels cops patits per a 
continuar existint, a la seva manera de burgesos il·lustrats.

Però, malgrat aquesta major «lleugeresa de l’ésser», la mort de les seves 
filles, als 24 i els 28 anys, va trencar per sempre més el cor de Lluïsa —com el 
del seu home. Van decidir portar-ne dol tota la vida. Nosaltres els hem vist 
només vestits de negre. 

001-176 Vida de tramuntana.indd   59 13/01/16   16:34



Lluïsa

60

Dins els medallons, les dues filles grans: 
Montserrat a l’esquerra, Maria a la dreta.

Montserrat i Maria, de més joves.
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fent puntes de coixí.
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Rafael i Concepció. Ell deia que en aquesta foto semblava un «clergyman».
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Rafael i Lluïsa en els dies en què celebraven els seus cinquanta i després seixanta anys de matrimoni. 
Rafael va morir l’any dels seus setanta anys de matrimoni.
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Plat que acredita que Rafael Patxot fou membre fundador de la Societat Astronòmica de França.
Placa col·locada a l’exterior del Centre Meteorològic Territorial de Catalunya en presència d’un 
representant del Servei Meteorològic Espanyol, 23 de maig del 1996.
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On es tracta de 
meteorologia

A Sant Feliu, malgrat les seves responsabilitats com a cap d’una empresa, 
Patxot no va renunciar totalment a la vocació que havia descobert llegint el 
llibre de Camille Flammarion: va construir un observatori, desig de la seva 
joventut que, per sort, va poder satisfer el 1896. Així va dur a terme «una 
delera que li havia agafat a les terres del nord». Però sobretot aquell lloc va 
esdevenir per a ell, com va escriure, «una fruïció i consol morals que me sos-
tingueren en crisis atuïdores».

És en aquest moment quan va començar un registre on dues vegades al dia 
anotava, en quaderns específics, les diverses característiques dels núvols a la 
seva regió. El va mantenir del 1896 al 1905 sense interrupció i el va publicar 
el 1908. La seva metodologia es basava en la de dos especialistes en ciclons 
tropicals (cosa que mostra que coneixia les recerques en l’àrea).

Havent deixat Sant Feliu cap al 1902 per anar a Barcelona, uns deu anys 
més tard va donar tots els seus instruments —segons sembla, amb la condi- 
ció que fossin usats sense discontinuïtat—, primer a la Societat Astronòmica 
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de Barcelona i després al monestir de Montserrat (lloc ben conegut alhora pel 
seu alt nivell cultural i com a bastió del poble català) i a la Universitat.

El 1919, arran de la reunió a París dels directors de l’Organització Meteo-
rològica Internacional (IMO), on el meteoròleg i amic de Patxot, el professor 
Eduard Fontserè, català, formava part de la delegació espanyola, es va insti-
tucionalitzar el Servei Meteorològic de Catalunya. Poc després, Patxot con-
tactà amb Fontserè per explorar amb ell la possibilitat de reprendre l’estudi 
dels núvols. Precisament, un membre anglès, Sir Napier Shaw, acabava de 
proposar una actualització de la classificació d’aquest important element 
meteorològic. Es va constituir a l’interior del Servei Meteorològic una secció 
especialitzada, les despeses de la qual anirien a càrrec d’una fundació que 
havia creat Patxot com a marmessor de la germana de la seva esposa, la qual, 
havent mort sense descendència, li havia encomanat de dedicar una part de 
la seva fortuna a fomentar la cultura.

La coordinació de tota la matèria recollida es va fer el 1923, a Utrecht. Pat-
xot i Fontserè van ser elegits membres de la Comissió Internacional. El 1925, 
es va publicar un petit atles dels núvols escrit en català i en francès, amb un 
pròleg del president en aquell moment, el general francès E. Delcambre. El 
1929, després d’una reunió internacional a Zuric, i posteriorment a Copenha-
guen, on la Institució Patxot va tenir representació, es van acabar els treballs 
i calia llavors publicar l’atles internacional. (Cal que destaquem la impressio-
nant participació d’aquell petit país que era Catalunya: de les 174 figures 
d’aquest atles, una trentena procedien del Servei Català).
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Patxot al seu 
observatori.
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Una pàgina de l’Atlas Internacional dels Núvols extreta de l’edició en català.
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En aquell congrés de Copenhaguen, es va produir un dels clàssics inci-
dents catalanoespanyols: l’Estat espanyol no tenia dret més que a un repre-
sentant i va ser el director del Servei Meteorològic de Catalunya, Eduard 
Fontserè, que havia nomenat l’IMO. Però, per eliminar la presència catalana, 
el govern va presentar un militar espanyol en comptes de Fontserè...

La ràpida intervenció de Rafael Patxot, a qui havien advertit a temps, va 
permetre que Delcambre refusés el candidat proposat per l’Estat espanyol i 
es mantigués la presència catalana en els ambients nefològics internacionals.

Però en els anys 30 la crisi econòmica va afectar tots els sectors i l’IMO es 
va trobar amb la impossibilitat de finançar l’obra. En assabentar-se’n, Patxot 
va oferir al president fer-se càrrec de la impressió de les planxes. Amb una 
condició: a més de les edicions francesa, alemanya i anglesa, hi hauria una 
edició catalana, a càrrec seu... L’oferta fou acceptada immediatament amb 
agraïment, però va irritar terriblement el Servicio Meteorológico Nacional de 
España; més endavant, Patxot pagarà molt car aquest acte de patriotisme: 
amb la Guerra Civil, quan les tropes de Franco van entrar a Barcelona (1939), 
un dels darrers bastions del govern republicà legal, va resultar que s’havia 
donat l’ordre immediata de prendre tot el material i tots els treballs de Pat-
xot, tot i que no eren dipositats a casa seva sinó en un lloc neutral, la legació 
de Noruega, on tot estava preparat perquè els portessin a Txecoslovàquia... 
Un robatori pur i simple.
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La badia de Sant Feliu de Guíxols. Al fons a l’esquerra es distingeix la cúpula de l’observatori. 
Foto de Rafael Patxot.

Dibuix del planeta Mart, de la mà de Patxot, que resumia les seves observacions del 5 de setembre 
del 1896.
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De Sant Feliu a Barcelona

Una vegada explicats per complet aquests episodis relacionats amb la meteo-
rologia, tan dolorosos per a un home de ciència, tornem ara enrere, on ens 
havíem quedat.

Rafael Patxot havia passat set anys al front de la fàbrica i fins i tot es plante-
java d’ampliar-la quan es va deteriorar el clima social a Sant Feliu. El moviment 
obrer, actiu des del 1870 i amb una agitació que, interrompuda per períodes 
més o menys calmats, duraria fins a la revolució, de la qual va ser un dels fac-
tors, va assolir una fase aguda entre la fi del 1899 i el març del 1900: els tapers 
(hi havia nombroses fàbriques que fabricaven taps a Sant Feliu) es van posar en 
vaga. Hi va haver manifestacions, incidents, violència i arrestos, que es van fer 
més greus fins a la mort d’un obrer sota les bales de les forces de l’ordre. Patxot 
va considerar un deure assistir al seu enterrament, malgrat l’angoixa de la seva 
jove dona i els advertiments dels altres patrons que li deien que es faria assassi-
nar «tot i que la víctima no era de la seva fàbrica» i l’incitaven almenys a dur 
un arma. Això era no conèixer-lo bé. La seva resposta va ser: «Això, mai». De 
tota manera, va escriure al seu corresponsal francès a Reims: «[...] Estic dispo-
sat a deixar que trenquin tots els vidres que vulguin a la fàbrica, però si, per 
desgràcia, algú intenta d’entrar a casa, com han fet en altres cases, llavors els 
faré front fermament a cops de fusell i s’adonaran que no sóc un mal tirador» 
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(9 d’abril del 1900). Ens quedem parats davant d’aquesta determinació, però ell 
pensava en la seva dona i les seves filles. Tenia un rifle sota el llit... 

A partir de la represa de l’activitat, fou l’únic patró que va readmetre tots 
els vaguistes i no amb un salari inferior, sinó d’acord amb la seva antiguitat. 
També va ser l’únic que va defensar el seu dret a sindicar-se.

Durant aquell període d’agitació, la família no en quedà al marge: per a 
estupefacció de Lluïsa, un dia, durant un àpat, va travessar el vidre una 
pedra, que va aterrar al plat d’una de les filles. Un altre dia va ser el canari, al 
segon pis, que va deure la seva llibertat a una pedra llençada tan fort que va 
trencar la gàbia i el canari s’envolà...

Aquesta mena d’atmosfera va fer-se massa pesada per a Patxot. El seu 
caràcter independent el situava a mig camí entre la intransigència dels 
patrons, els seus col·legues, i les reivindicacions dels obrers. Estava sol. A 
més, temia els excessos inevitables que podrien afectar la seva dona i les dues 
filles. Així doncs, les va enviar a Barcelona, en una autèntica fugida no 
exempta de riscos fins a l’estació, va vendre la fàbrica i va unir-se amb elles 
entre el 1901 i el 1902. Al principi s’havia quedat a Sant Feliu: «Si em volen 
matar, em mataran a la fàbrica. Jo em quedo». La fàbrica havia estat el patri-
moni familiar. Va repartir el benefici de la venda entre els seus germans i 
germanes, i els va fer construir un immoble per a cadascun, de manera que 
tinguessin una renda. No es va guardar res per a ell. També va fer desmuntar 
l’observatori, que va acabar donant a la Universitat de Barcelona i a Montserrat, 
com hem vist abans. Era la fi, la darrera etapa de la renúncia a la seva vocació.
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El Modernisme, nascut cap al 1884, és un moviment català complex (artístic, 
literari, intel·lectual i ideològic), del qual es pot dir que va ser més una actitud 
que un estil. De vegades se’l compara amb l’Art Nouveau a França, però això 
implica entendre’n només un aspecte molt limitat, atès que el Modernisme va 
dominar tota l’escena intel·lectual i es va estendre a totes les disciplines. Va asso-
lir una gran nomenada mundialment, sobretot en arquitectura (Gaudí). Impreg-
narà fins i tot la política. Va lluitar per consolidar la literatura catalana, en parti-
cular depurant la llengua i fent-ne una veritable literatura nacional. Resulta 
interessant el fet que va anar acompanyat d’una obertura cap a l’exterior: es van 
fer traduccions dels millors autors estrangers, clàssics i contemporanis.

L’òrgan emblemàtic del Modernisme va ser una empresa tipogràfica i d’edi-
ció denominada L’Avenç, fundada el 1891. Va esdevenir la seu d’una associació 
que va tenir un paper decisiu en la vida intel·lectual catalana, amb una perspec-
tiva alhora nacional i europea. Va crear la Biblioteca Popular de L’Avenç (1903-
1926), que va posar a l’abast del gran públic, gràcies a edicions econòmiques de 
butxaca, no només autors catalans sinó també molts d’estrangers: Dant, Moliè-
re, La Rochefoucauld, Goethe, Goldoni, així com Ibsen, Tòlstoi, Maeterlinck, 
Gorki, Ruskin, Turgénev i tants d’altres.

Aquesta obertura no és sorprenent. Catalunya sempre s’ha sentit diferent de 
la resta d’Espanya. Conserva la noció del seu passat brillant, de la seva cultura, 

El Modernisme
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de la seva llengua. La seva consciència de la diferència va esdevenir més aguda 
durant el darrer terç del segle xix, i d’aquí l’agitació cultural que es va encar-
nar també en un sentiment polític.

Ja anteriorment, a partir del 1850, Josep Anselm Clavé, antic polític demò-
crata i republicà, obrerista, havia creat corals populars i àdhuc havia traduït al 
català la Marsellesa el 1871! La seva obra havia popularitzat no només la condi-
ció obrera sinó també la catalana. A la seva mort (1874) el moviment va conti-
nuar estenent-se.

En aquell moment es pot observar una interacció entre tots els aspectes de la 
cultura, d’una banda, i la recerca de noves formes d’expressió política, de l’al-
tra. Aquestes darreres van prendre cos en el naixement del nacionalisme cata-
là, enfront d’una Espanya centralista i uniformadora. L’Exposició Universal 
del 1888 també va contribuir a marcar una memòria col·lectiva a partir de la 
qual cada vegada més prenia forma la consciència d’una identitat: el catalanis-
me es presenta llavors com una alternativa «europeïtzant» enfront de l’immo-
bilisme i el retard espanyols.

La complexitat del Modernisme està en la seva ambició de ser una mena de 
posada al dia alhora de la cultura i de la societat catalanes. El Noucentisme, que 
vindrà a continuació, durà aquesta voluntat encara més lluny.

N. D. - C. P.
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En el fons, seria molt fàcil per a un lector de cultura francesa comprendre l’ar-
rel del «problema» català si la història de França no se li hagués presentat des 
de la infantesa sota la perspectiva d’un estat centralista i alhora republicà. El 
lector en dedueix que França és un fet, un objecte que existeix per naturalesa. 
Igual com els romans havien venerat la deessa Roma, a partir del 1789, els fran-
cesos van reverenciar la «deessa França». El culte a la «Nació» era d’alguna 
manera un succedani del culte a Déu. Amb algunes aberracions: l’Action fran-
çaise, per exemple, malgrat l’agnosticisme dels seus dirigents, va organitzar 
processons laiques en honor a Joana d’Arc.

Sota l’Ancien Régime, hi havia la corona que establia la unió dels subjectes i 
la dels territoris que li pertanyien. El seu poder absolut transcendia les limita-
cions burocràtiques. Una vegada decapitat Lluís XVI, calia trobar un substitut 
per a l’autoritat monàrquica per tal de justificar l’acció del govern (guerres, 
condemnes, impostos) i basar-hi la seva legitimitat. 

Fou llavors que Henri Grégoire, l’abbé Grégoire, proposà el concepte modern 
—gairebé metafísic— de «nació», «persona jurídica» constituïda pel conjunt 
dels individus que componen l’estat (decret del 23 de juliol del 1789).

No es pot excloure que fos ajudat pel romanticisme naixent (Herder) i el 
tema de la pàtria idíl·lica que aquest vehiculava (llengua, tradicions, folklore, 

A propòsit del «problema» català 
i dels seus orígens
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etc.). La «nació» de l’abbé Grégoire era totalitària i transformava en dogmes els 
principis que la definien. Quant als opositors, aquells que no s’hi sabien adap-
tar, eren «heretges», com per una mena de transposició de l’antiga pràctica 
religiosa. La «Nació» coincidia des de llavors amb l’«Estat» i, així, va esdevenir 
un sacrilegi qüestionar-ne els límits.

S’imposa una llengua oficial i les altres passen al rang de llengües regionals 
o són rebaixades al de «patuès».

Si m’estenc sobre el cas francès és perquè permet entendre el problema de la 
relació de Catalunya amb l’Estat espanyol.

Històricament, Catalunya posseeix una forta personalitat política, jurídica, 
cultural i lingüística: cal no oblidar que, a diferència dels altres regnes hispà-
nics, té orígens carolingis. La seva història, molt brillant, fou la d’una expansió 
mediterrània (Nàpols, Sicília, Sardenya, etc.). Va conservar la seva identitat 
política sota la dominació austríaca, que no la va absorbir: el rei de Castella era 
també comte de Barcelona.

Quan, a mitjan segle xvii, s’havien volgut modificar les constitucions de 
Catalunya en un primer assaig centralitzador, va esclatar la guerra dels Segadors 
(1640-1659), nom que indica clarament l’adhesió de tot un poble. La lluita con-
tra els castellans fou ferotge i l’odi va esclatar de totes bandes. Portugal va apro-
fitar aquest alçament per a obtenir la seva independència, al temps que Catalu-
nya, aliada amb França, fou traïda per aquesta i es va haver de desfer a favor seu 
del Rosselló i els comptats veïns. La seva identitat política, tanmateix, va perdu-
rar i la pau amb els austríacs es va fer efectiva (Pau dels Pirineus, 1659).

Però, a la mort del darrer àustria, Carles II (1700), la noblesa castellana va 
acceptar que Lluís XIV imposés el seu nét Felip V a Espanya i Catalunya va 
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tornar a la lluita contra Castella: com és evident, França va esdevenir una 
enemiga.

Abandonada pels seus aliats, Barcelona va sucumbir el 1714, després d’un 
llarg setge, i va perdre la identitat política: Catalunya va ser dividida en territo-
ris denominats «corregimientos», una mena de puzzle que més endavant, en el 
segle xix, esdevindrà un conjunt de «provincias».

Si, per entendre l’evolució del problema català, ara tornem a la influència de 
la ideologia francesa, constatem que, malgrat la lluita contra la Revolució del 
1789 i l’ocupació napoleònica, aquesta ideologia va penetrar en la classe diri-
gent i els intel·lectuals: a les «Cortes» de Cadis, el 1812, en plena guerra contra 
els francesos, es va aprovar una constitució liberal i antiabsolutista; la primera 
de tota la història hispànica. Però aquest liberalisme que passava per davant 
del vell absolutisme del segle xviii incorporava la concepció jacobina de l’estat 
centralitzat. 

Si bé els ciutadans de Catalunya van adquirir drets individuals al llarg del 
segle xix, l’Espanya «liberal» no volia més que esborrar la identitat catalana 
del mapa del món. El castellà, batejat com a «espanyol», fou imposat a l’esco-
la i, sobretot, no es va crear cap articulació política de la realitat catalana amb 
Espanya. No serà fins al segle xx, quan Prat de la Riba va crear la «Mancomu-
nitat», unió administrativa dels antics territoris del Principat, el 1914, que 
Catalunya serà reconeguda en la seva realitat política per primera vegada des 
del 1714. Aquest serà el germen de futures ambicions d’autonomia més 
àmplies.

El nacionalisme espanyol, que considera que Catalunya és una font de pro-
blemes, és, doncs, una adaptació local del nacionalisme francès. L’hostilitat 
contra tot el que és català s’explica a partir d’aquests fets.
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L’esquema espanyol es pot resumir així: una sola llengua, un sol Estat sense 
esquerdes, una sensibilitat única; són els Reis Catòlics els que van «crear» 
Espanya a la fi del segle xv. A partir d’aquest esdeveniment, la lluita per la 
identitat catalana suscita per a una part de l’Estat una aversió que es manifesta 
amb agressions en els dominis de la cultura i de la llengua així com per part del 
poder polític (amplitud i competències de la Generalitat) o economicofinancer 
(espoli fiscal de Catalunya, a la qual acusen alhora de ser insolvent!).

Per a resoldre el «problema» català, caldrà anar al fons de la qüestió, al seu 
punt d’origen, des de l’escola primària, arrancant d’arrel la concepció centra-
lista d’Espanya, que, de fet, només hi veu una Castella engrandida, quan cal-
dria pensar en termes de «federació».

Joaquim Maluquer
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A Barcelona

A Barcelona, Patxot s’ocupava dels negocis del seu sogre, que, a més, el tenia 
com a home de confiança des que es va casar. La família es va instal·lar el 
1901 al nord de la ciutat, en un barri tranquil, gairebé al camp. En aquesta 
torre senzilla va reunir pacientment llibres valuosos, alguns extremadament 
rars i fins i tot únics, amb la intenció de llegar-los un dia a la Biblioteca de 
Catalunya. Els hi van robar el 1939, a la fi de la Guerra Civil; un oficial espa-
nyol d’alt rang, sense tenir-ne ni la més remota idea, es va apoderar de tots 
els que tenien una fitxa que indicava que havien costat molt cars... Entre els 
nombrosos incunables, citem, a l’atzar, el primer llibre d’aritmètica publicat 
a Espanya (Barcelona, 1482) o un manuscrit medieval amb la traducció cata-
lana del De bello judaïco, de Josephus.

Abandonar la vila natal fou un canvi important no solament des del punt 
de vista afectiu i psicològic, sinó també material (viure amb menys recursos) 
i sobretot cultural, pel contacte amb el món intel·lectual català, en plena efer-
vescència en aquella època. Aquest transplantament va sumar a la formació 
professional i científica de Patxot una forta dimensió humanista: l’empremta 
dels àmbits modernistes, que va començar a freqüentar, influirà en tota la 
seva activitat ulterior com a mecenes.
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Si hem dedicat un ampli apartat diferenciat a parlar del Modernisme és 
perquè Patxot s’hi va integrar profundament. Va freqüentar assíduament el 
seu centre neuràlgic, la llibreria L’Avenç. Fins i tot va publicar en la col·lec-
ció Biblioteca Popular de l’Avenç, editada per L’Avenç, traduccions de tres 
obres, dues en francès i una en anglès: Uranie, de Camille Flammarion (1903, 
astronomia); Voyage autour de ma chambre, de Xavier de Maistre (1904), i The 
Pleasure for Life, de John Lubbok, Lord Avebury (1906), així com un recull 
de textos seleccionats americans (Irving, Prescott, Paulding, Franklin, Jef-
ferson, Bancroft, Longfellow, Verplanck, Tuckerman i Hawthorne). Una llis-
ta així deixa molt clars els diversos interessos del Patxot de l’època i el seu 
temperament, que el duia a conrear tots els dominis. Igualment, entre el 1904 
i el 1910, va col·laborar diverses vegades en l’edició setmanal de la revista 
L’Illustració Catalana, sobretot amb articles de divulgació astronòmica i 
meteorològica.

El cercle de les seves relacions va esdevenir tan vast com diversificat, però 
al llarg de la seva vida va refusar qualsevol mena de compromís polític. No 
estava fet —deia— per a aquest àmbit: «[...] el que m’escau, és l’acció cientí-
fica, l’acció dels que han de treballar a l’ombra», és a dir, sense posar-se a 
primera fila, sense ser el centre d’atenció. Des d’aquesta perspectiva precisa-
ment va declinar sempre els càrrecs públics i les nominacions a la presidència 
d’organismes. 

Així, es va negar, per exemple, a assumir la presidència de l’Orfeó Català  
i la del Centre Excursionista de Catalunya el 1923. A Catalunya, en el ter- 
me excursionista, s’hi ajuntaven perspectives científiques molt àmplies, de 
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múltiples àmbits culturals i, d’altra banda, un impuls nacionalista. Aquest 
doble matís del mot excursionisme, que n’amplia el sentit, és específic del 
país. Com que ell tenia una gran consideració pel Centre i volia d’alguna 
manera respondre al seu oferiment, va crear i finançar una mena de premi 
sota la forma de medalla d’or que el Centre atorgaria anualment a la persona 
que s’hagués distingit més en el seu camp, en sentit ampli: estudis sobre el 
folklore, l’arqueologia, la historiografia, la cultura, l’art en tots els aspectes i, 
evidentment, el senderisme, l’alpinisme, l’esforç físic... Pot sorprendre el 
contingut eminentment cultural i molt vast que podia recompensar aquest 
premi, però corresponia a l’esperit que havia impregnat el naixement de l’ex-
cursionisme català, molt diferent quant a enfocament del que després esde-
vindrà a Catalunya mateix, i sobretot als altres països occidentals. Es van 
lliurar medalles del 1923 al 1935, atès que la guerra del 1936 va interrompre 
també aquí el curs normal de les coses. El lliurament d’aquest premi era per a 
Patxot una ocasió de fer un discurs modulat en funció de la personalitat del 
candidat, però on incloïa també les seves conviccions intangibles, les seves 
idees patriòtiques, el seu combat per la cultura. Igualment, s’hi reconeixia 
una convicció religiosa profunda, tot i que molt poc convencional.

Aquest home de mar era un apassionat de la muntanya i de l’alpinisme. 
No oblidem que la família tenia uns orígens al peu dels Pirineus que es 
remuntaven a centenars d’anys. Per alguns textos inèdits sabem que havia 
recorregut molt aquestes muntanyes i també les de Suïssa, on havia anat des 
d’abans del seu matrimoni, després de la lluna de mel i més endavant en famí-
lia, amb les dues filles encara petites. Va expressar sempre el seu amor per la 
natura en totes les seves formes, la seva infinita admiració davant d’aquesta. 

001-176 Vida de tramuntana.indd   81 13/01/16   16:34



82

Patxot se sentia atret per la vida rural, 
atès que li encantava deixar-se anar en 
la contemplació de la natura.
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Tant si es tractava de mar com de muntanya, les seves descripcions eren 
d’una riquesa de vocabulari excepcional i l’embranzida de les seves frases 
roman com una oda a la naturalesa que resulta impossible de traduir!

Rafael Patxot va ser molt conegut, i encara és famós per una faceta que no 
havia desitjat de cap manera: el mecenatge. Hi fou portat primer modesta-
ment, amb l’únic objectiu d’honorar la memòria dels seus éssers estimats 
morts. Així, la primera fundació-concurs la va dedicar al seu pare; la segona 
(1919), ja més elaborada, fou en record de la seva filla gran: tenia com a objec-
tiu oferir una llibreta d’estalvis a noies pobres de Sant Feliu mitjançant una 
dotació anual fins al seu casament amb la intenció de permetre a la dona d’ar-
ribar al matrimoni sense quedar immediatament sota l’autoritat del marit. 
Tot seguit (1920) va crear una fundació en memòria de la seva mare, sota la 
forma d’una assegurança per a les mares de família i una pensió de vellesa per 
a les dones grans de Sant Feliu.

Després de la pèrdua de la seva segona filla, Maria, que anava a dedicar-se 
a l’ensenyament —va escriure a un amic que aquesta mort fou una «destrala-
da»—, va establir (1925) una borsa d’estudis per a dones joves «[...] que, tot i 
posseir una capacitat intel·lectual, estiguessin mancades de mitjans materials 
per a conrear-los». Va crear dues menes de concurs que ja s’aproximaven al 
que serà el seu veritable mecenatge cultural. Un dels concursos era relatiu al 
seu pare pianista, el concurs musical esmentat abans, que es va encarregar de 
dur a terme l’Orfeó. Entre els premiats, podem citar músics de renom com 
Juli Garreta, Eduard Toldrà o Joaquim Zamacois. El segon concurs era en 
memòria del seu avi i era de tema polític, social o històric (1920). Entre els 
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Maria, la seva segona filla.
Patxot havia planejat de transferir-li  

la seva obra quan ell es retirés.  
Però ella va morir molt abans que ell...
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premiats d’aquest darrer concurs hi havia estrangers com ara Ulla Deibel per 
la seva Leonor von Sizilien o S. Hutchinson Harris per The Doctrine of Personal 
Right, però també catalans com Josep Vandellós i Solà per La immigració a 
Catalunya. La Guerra Civil del 1936-1939 va aturar aquest bell impuls.

Aquestes són les «fundacions familiars de recordança» i la història de la 
«Medalla» del Centre Excursionista.

Posteriorment, sota el patronatge de la Biblioteca de Catalunya, Patxot crea-
rà altres concursos destinats a premiar treballs de ciències físiques i matemàti-
ques, que publicarà regularment sota el títol de Memòries. En aquest àmbit, on 
trobava un poc la seva vocació primera, hi havia concursos de dos tipus, als 
quals va donar una nova dimensió: nacionals i internacionals (l’Haia).

El que va dur Patxot, molt a contracor, a assumir una nova i molt feixuga 
responsabilitat fou una circumstància tràgica; però d’aquesta responsabilitat 
naixeran dues obres d’una envergadura capital i tota una sèrie d’altres crea-
cions i ajudes a la cultura catalana. 

El 1919, per petició insistent de la seva esposa, Lluïsa, es va veure obligat a 
acceptar de ser el marmessor de Concepció Rabell i Cibils, germana de la seva 
esposa, morta de grip espanyola, vídua i sense fills. Lluïsa, que adorava la seva 
germana, s’havia vist obligada a fer el sacrifici de no anar a veure-la una darre-
ra vegada quan estava malalta per no arriscar-se a contagiar el virus a les seves 
filles, Montserrat, Maria i la petita Concepció. Però aquest sacrifici dolorós fou 
inútil: la mateixa mort va colpejar també Montserrat, als 24 anys (1919). 
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Concepció Rabell havia heretat molts béns del seu marit, Eduardo Roma-
guera del Alizal, un argentí de família originària de Sant Feliu de Guíxols; el 
seu pare havia marxat a fer fortuna a Amèrica, cosa molt corrent en l’època. 
Com que la parella Romaguera-Rabell no tenia fills, tot l’afecte de Concepció 
s’havia abocat a les seves tres nebodes, filles de la seva única germana. 

La liquidació de la successió va durar deu anys... i va ocasionar molts pro-
blemes a Patxot, problemes de tota mena. Va haver d’enfrontar-se a la manca 
d’honestedat, suportar injúries, gelosia i fins i tot amenaces de mort, i va 
haver de lluitar durant molt de temps per fer respectar les diverses clàusules 
del document —sense comptar que la liquidació del testament del marit de 
Concepció encara no s’havia conclòs.

Va haver de lluitar en particular contra la jerarquia catòlica que volia 
apropiar-se de més béns dels que ja els havien llegat (la meitat de tota la for-
tuna!). En la mateixa línia, també va haver de mantenir un llarg combat per-
què un sacerdot pobre a qui Concepció havia deixat una renda la pogués 
cobrar: el bisbe se la va apropiar... Patxot va enviar un delegat fins a Roma 
per obtenir justícia. Esforç inútil. Llavors ell mateix va pagar la renda de la 
seva butxaca. Lluïsa, que rebia regularment aquell sacerdot a casa, deia que 
li tenia una gratitud infinita al seu marit. És a través d’ella que conec certs 
fets que són testimoni d’una generositat silenciosa. Per exemple, va recom-
prar, en secret, un anell valuós, que era l’única possessió de la vídua d’un 
artista, la qual mai no va saber que Patxot l’havia desempenyorat del Mont 
de Pietat per a ella. Ell no parlava mai d’aquests gestos, que considerava, 
sens dubte, detallets o que havia oblidat.
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Eduardo Romaguera de nen.
Indirectament, Patxot li deu a ell haver pogut 
crear l’obra immensa.

Concepció Rabell i Cibils, vídua 
de Romaguera, esposa d’Eduardo 
i germana gran de Lluïsa. Per 
matrimoni, va esdevenir dama 
d’honor de la reina d’Espanya i va 
participar com a tal en moltes activitats. 
Va escapar tres vegades de la mort. Va  
morir el 1919 de la grip espanyola.
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El monograma de la Fundació Concepció Rabell i Cibils, Vda Romaguera.
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Però aquesta generositat no li valia només reconeixement. També genera-
va força malvolença i calúmnies, sense comptar els que van cercar d’aprofi-
tar-se’n abusivament. No obstant això, ell deia amb una saviesa enjogassada, 
referint-se a si mateix: «No tothom té el talent de deixar-se enganyar». Però 
afegia: «El diner crea l’odi».

El testament de Concepció atribuïa a Lluïsa i les seves filles una part de 
l’herència, cosa que va permetre a la família un benestar major. Una altra part 
dels béns es dedicava a fins culturals i socials, que havia de determinar Pat-
xot. Com a resultat de la seva intel·ligència, de la seva vasta cultura i de l’ade-
quació de les seves eleccions als diferents moments històrics i polítics que va 
travessar, en va fer un ús remarcable per a la seva pàtria. 

Va començar creant la Fundació Concepció Rabell i Cibils, Vda. Romague-
ra per retre homenatge a la memòria de la seva cunyada. Així, tota l’obra que 
se’n va derivar portarà el nom i el segell de la difunta.

A través d’aquesta fundació que va dirigir de manera magistral, Patxot va 
poder eixamplar la seva acció tenint sempre cura de separar-la del que feia 
amb els seus propis fons, i fou així que les seves dues iniciatives principals 
van arribar just a temps de preservar un patrimoni popular d’un valor 
irreemplaçable per a la cultura del país: el salvament de les cançons populars 
i el de l’arquitectura de les masies.

Cal dir que aquests dos grans projectes van néixer en un clima molt favora-
ble en què van convergir la Renaixença, que en la segona meitat del segle xix 
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va contribuir al procés de redreçament de la llengua i la literatura catalanes, i 
l’impuls de l’excursionisme, que, com hem vist, aprofundia en el coneixement 
del país en totes les seves facetes; s’hi afegia, a més, la vitalitat del moviment 
coral, que s’orientava cap a les melodies tradicionals. D’altra banda, el gust pel 
folklore floria llavors a tot Europa, com bé mostren les obres d’un Bartók, un 
Kodály o d’un Dvorák; era la continuació, la conseqüència, del Romanticisme.

La primera d’aquestes grans empreses fou, en els anys vint i trenta, l’Obra 
del Cançoner Popular de Catalunya, que incloïa les cançons de totes les terres 
de parla catalana. Patxot va erigir una organització prodigiosament eficaç i 
va finançar a través de la Fundació una recerca completa, en tot el país, de les 
cançons populars encara vives, per evitar la pèrdua, ja amenaçadora, d’aquest 
patrimoni inestimable. 

El treball de base consistia a recórrer totes les comarques per a una recollida 
directa. El mateix Rafael Patxot hi va participar amb la seva filla petita. Aques-
tes «missions», formades per un musicòleg i una persona que prenia notes 
(reforçats de vegades amb un dibuixant), van menar a un conjunt de 40.000 
grans fitxes que contenien un nombre impressionant d’informacions etnogrà-
fiques, geogràfiques o agronòmiques i també d’importància lingüística o musi-
cal. Patxot va començar a publicar-ne els resultats perquè tothom pogués 
entendre el treball i l’aposta que representava. Obra exhaustiva, interrompuda 
per la Guerra Civil però gairebé conclosa que, després de moltes aventures i 
trasllats per salvaguardar-la de Franco, fou restituïda el 1991 al venerable 
monestir benedictí de Montserrat, famós durant segles pel seu santuari marià 
que atreu grans peregrinatges, el seu arrelament català, els seus coneixements i 
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actuacions musicals, i l’erudició dels seus monjos. Actualment, el guardià 
d’aquest tresor és un monjo de Montserrat, el pare Josep Massot, que ha acon-
seguit fer-ne l’inventari complet i n’ha publicat extrets editats sota una forma 
idèntica a la que havia iniciat el fundador mig segle abans.

L’altra gran decisió, l’Estudi de la Masia Catalana, igualment una empresa 
immensa, va ser impulsar un gran estudi de la masia, que va proposar el 1923 
al Centre Excursionista de Catalunya, imposant-ne un tractament global: 
sociològic, jurídic, geogràfic, històric, econòmic, arquitectònic, cultural, 
incloent-hi, és clar, els costums. La publicació projectada hauria estat geganti-
na. El 1928, els arxius de la «Masia» ja tenien un gran nombre de fitxes, com-
plementats per estudis, dibuixos i moltes biografies. Novament la guerra del 
1936-1939 va interrompre els treballs. El material reunit, d’un valor inestima-
ble, per tal com reflecteix un món en gran part desaparegut, va romandre 
amagat per escapar del control del govern de Franco. Més tard, descartat 
qualsevol perill, va ser lliurat de nou al Centre Excursionista, que en va asse-
gurar la salvaguarda definitiva i actualment en permet una certa continuïtat. 
Cal esperar que un grup pluridisciplinari important algun dia abordarà aques-
ta tasca fonamental.

L’any mateix de l’inici de l’estudi de la masia, es va produir un esdeveni-
ment polític que va influir l’acció de Patxot en provocar un canvi important.

En efecte, el 1923, el cop d’estat militar espanyol, dirigit pel general Pri-
mo de Rivera, va eliminar el govern català i, doncs, qualsevol subvenció cul-
tural pròpia. Per convicció cívica i patriotisme, Patxot va concentrar llavors 
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les seves activitats personals, nombroses i una mica disperses, per donar-los 
una major força i eficàcia. Les va centralitzar en el que va denominar la Insti-
tució Patxot.

Fins a aquell moment, no havia volgut distingir-se com a mecenes de cap 
manera. No en tenia la vocació. Com hem vist, les seves múltiples iniciatives 
tenien com a objectiu honorar la memòria dels seus éssers estimats traspas-
sats. Però ara la situació havia canviat. La pàtria estava en perill i ell mateix 
havia viscut trasbalsos interiors: la mort de la seva cunyada, que l’havia 
empès a grans empreses; la de la filla gran, encara més traumàtica; el desen-
volupament de la seva pròpia identitat i de la seva força, certament estimulat 
per aquestes tragèdies. Com un lluitador que es concentra abans del combat, 
va reunir la seva energia.

El 17 de juny del 1926, en la sessió de constitució del Consell de la Institu-
ció Patxot, explica clarament la remodelació de la seva activitat: atesa la 
situació política, és imprescindible sostreure la iniciativa individual del 
poder de l’Estat. Aquest és el leitmotiv de tota la seva vida, una desconfiança 
total, gairebé una obsessió, clarament explicable en el context espanyol tan 
obstinadament unitari que destrueix tot particularisme. Per desgràcia, els 
seus esforços no impediran, més endavant, el robatori de tots els seus arxius 
científics a mans de l’Estat, com hem vist anteriorment.

A partir d’aquesta data, va dur a terme una multitud d’iniciatives culturals 
per donar suport financer als autors o a les publicacions, i estimular els uns i  
les altres a bastament. Aquesta eclosió és impossible d’inventariar perquè  
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s’entrecreua amb les fundacions i els concursos i toca dominis i temes summa-
ment variats, que a vegades s’interconnecten. Renuncio, doncs, a fer-ne una 
enumeració. Simplement, esmentarem aquí el Recull de Llegendes i el Concurs 
de l’Haia, que se situen en els dos extrems dels interessos de Patxot: el tresor 
popular i la defensa de la persona.

El «Llegendari» tenia com a objectiu reunir les llegendes, particularment 
les inèdites, mitjançant els concursos. Del 1924 al 1930, va reunir d’aquesta 
manera una gran quantitat de documents. En això, es pot constatar que el 
«registre interior» de Patxot conté un vessant romàntic, que es deixa encisar 
pels mites i no exclou la fantasia.

El concurs de l’Haia tenia a veure amb el dret internacional (Patxot hauria 
estat un entusiasta de l’actual Tribunal Penal Internacional!). Es va celebrar 
per primera vegada el 1931 i s’hi van presentar disset propostes vingudes de 
tot el món. El tema proposat, prèviament establert el 1927, tractava del dret 
natural i la preeminència de la dimensió «home-família-poble» sobre el fet 
polític «Estat». El 1927 Patxot també havia contactat l’Institut des Hautes 
Études Internationales de Ginebra, però William Rappard, rector aleshores 
de la Universitat, havia respost que «els consellers socialistes s’havien esva-
lotat en veure com tractava l’Estat el tema proposat». Tenien la impressió 
que Patxot volia suprimir l’Estat. Segons una carta, sembla que Patxot també 
havia contactat, discretament, amb el govern suís, però va pressentir que el 
tema podia provocar problemes a Berna i que, per contenció, havia renunciat 
a insistir-hi. Sigui com sigui, va adreçar-se a la Cort Permanent Internacional 
de Justícia de l’Haia. Va crear un jurat internacional.
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La proposta va tenir una bona acollida, fins al punt que al desembre del 
1928 va tenir un ressò inesperat en el món jurídic i es va posar de relleu en un 
volum de treballs sobre dret públic en honor seu, la Miscel·lània Patxot (Bar-
celona, 1931), al qual havien contribuït vint-i-quatre juristes famosos de 
totes les nacionalitats. Probablement, Patxot va valorar el gest, però no li 
importaven gens ni mica els honors i precisament a propòsit d’aquesta publi-
cació escrivia en el seu dietari el 30 de juny del 1931: «Això [la Miscel·lània 
Patxot] me fa semblar personatge, que és altra cosa per la qual no tinc cap 
mena de qualitat, ni de vocació: es veu que la meva planeta és servir de ban-
dereta».

Encara avui podem valorar l’actualitat del tercer tema que va proposar 
(1938), però que van aturar els esdeveniments mundials: «Étude critique du 
droit d’asile et sa mise au point d’après la déplorable expérience contempo-
raine» (Estudi crític del dret d’asil i la seva actualització a partir de la lamen-
table experiència contemporània).

Per contrarestar la descatalanització imposada pel dictador Primo de Rive-
ra, Patxot havia finançat una edició de llibres de lectura per a infants. Van 
ser sens dubte les millors obres del seu gènere sortides de les impremtes cata-
lanes, a les quals havia volgut afegir l’encant de les meravelloses il·lustra-
cions d’una gran artista, Lola Anglada (a tots nosaltres, de nens, ens feien 
somiar...). També havia ofert una ajuda vital a l’Institut d’Estudis Catalans, 
que, sense ell, hauria mort exsangüe, estrangulat per l’absència de suport i 
això encara que ell llavors gairebé no tenia mitjans per a mantenir les seves 
nombroses iniciatives. Desitjava llavors alliberar-se’n, «plegar veles», va 
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Dos dibuixos de Lola Anglada  
extrets del llibre Lectures d’infants,  

finançat per Patxot.
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escriure, usant aquesta expressió marítima. «No puc portar més aquest feix» 
(19 de novembre del 1931).

La guerra del 1936-1939 va interrompre o fins i tot va destruir una part 
substancial de les iniciatives de Patxot: el Cançoner, la Masia Catalana i els 
nombrosos treballs patrocinats per la seva Institució: una bibliografia gene-
ral catalana, una bibliografia històrica local, un recull de refranys i adagis 
populars catalans, un fitxer dels poetes catalans, milers de fitxes per a un 
volum sobre el teatre català, el repertori dels manuscrits catalans, l’estudi —
destruït— del trobador Cerverí de Girona, les Leges Palatinae (que ja estaven 
impreses, però), de Jaume II de Mallorca, el material del Liber Feudorum 
(segle xii), etc.

Totes aquestes iniciatives van ser personals i no institucionals, i Patxot va 
decidir de manera ferma i irrevocable que la seva obra es conclouria el dia de la 
seva mort i que no deixaria als seus hereus ni obligacions ni responsabilitats. 

El 16 de juny del 1936, va marxar de vacances a la seva casa del Mont-
seny, la «Masia Mariona», denominada així en record de la seva segona filla, 
Maria, que tenia la intenció de dedicar-se a l’ensenyament en poblacions 
rurals. Ell havia concebut aquesta casa com a lloc de retir, un lloc on podria 
«viure en comunió amb la natura», segons els seus propis termes.

El 18 de juliol, el va sorprendre l’anunci de l’alçament i, escoltant la ràdio, 
es va adonar immediatament que es tractava d’«una veritable recaiguda en la 
guerra civil, que tant d’espai ocupa en la història d’Espanya».
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L’obra del cançoner 
popular de Catalunya

(1922-1936)

Compendi d’un article de síntesi aparegut a l’abril del 1936 dins la Revista 
Musical Catalana, any xxxiii, núm. 388, pel mestre Francesc Pujol, agent prin-
cipal i clau de l’obra.

L’Obra del Cançoner és un esforç probablement únic al món. Aquest treball 
sense precedent fou presentat al III Congrés de la Societat Internacional de 
Musicologia, que es va celebrar a Barcelona (abril del 1936). Anteriorment, havia 
estat objecte d’una comunicació a Viena, al Congrés d’Història de la Música, el 
març del 1927, durant la commemoració del centenari de la mort de Beethoven.

La idea —se’n podria dir la inspiració— va ser de Patxot, que de seguida 
en va concebre el mode de realització. Hi va dedicar els mitjans de la Funda-
ció Concepció Rabell i Cibils, Vda. Romaguera, que havia creat i dirigia, i el 
va confiar a l’Orfeó Català, tot seguint el treball del dia a dia.

Patxot va presidir el comitè ad hoc que havia constituït. Es va començar 
per aplegar i analitzar el que s’havia fet anteriorment i es va constatar que, si 

001-176 Vida de tramuntana.indd   97 13/01/16   16:34



L’obra del cançoner popular de Catalunya

98

bé l’esforç quant a la lletra havia estat important, no hi havia pràcticament 
res quant a la notació musical (només unes tres-centes peces). Malgrat que, 
reunits tots els fons, s’arribava a unes dues mil melodies, cosa que podria 
semblar més que suficient per a un país tan petit, van trobar que era poc res-
pecte al que encara subsistia.

Així doncs, es va decidir d’investigar en tots els territoris de llengua 
catalana. En un primer moment es va demanar als que posseïen documents 
(cançons i danses) de fer-ne una donació a l’Obra, cosa que va permetre de 
reunir-ne un nombre molt gran, i no poc important. Però alhora es van 
enviar sobre el terreny «missions» de recerca finançades per l’esmentada 
fundació. 

Aquestes «missions» van realitzar un treball immens. Van recórrer tot el 
país, vila a vila, poble a poble, llogaret a llogaret. Cadascuna integrava 
dues persones, una d’especialitzada en música folklòrica i en la seva nota-
ció i una altra de dedicada exclusivament a apuntar els textos, totes les 
particularitats i totes les circumstàncies pròpies de cada cançó i de cada 
cantant.

Algunes d’aquestes «missions» van requerir l’ajuda d’un fonògraf quan 
la notació era extraordinàriament difícil de fer, per exemple per l’abundàn-
cia de sons que no tenien correspondència en la notació musical habitual 
(melismes). 

Cadascuna tenia, a més, una màquina fotogràfica per a conservar la imatge 
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d’alguns cantants i de tipus de vida que presentaven aspectes especials i 
ulteriorment podrien ser estudiats etnogràficament. 

Cada membre havia de consignar en el seu report una mena de crònica i els 
incidents i les observacions relatius a la recerca, així com les seves impres-
sions personals, fins i tot emocionals. 

Evidentment, la tasca era delicada i la responsabilitat, molt gran. Implica-
va acceptar tota mena de vicissituds i de dificultats. Calia un caràcter adient, 
una vocació ben clara, una preparació de les més serioses, molt de tacte, i un 
do per a entendre’s amb personatges de caràcter difícil però que eren can-
tants excel·lents. Fou una autèntica epopeia, encara més incòmoda per a les 
investigadores que per als seus col·legues masculins.

Al mateix temps, calia organitzar el treball «de laboratori». Unificar les 
dades era indispensable però no gaire senzill, vista la gran varietat de les 
aportacions, de la recollida sobre el terreny de manuscrits, articles, fullets, 
llibres, etc. Per això es van adoptar aleshores unes cèdules de gran format 
(33 cm x 46 cm), en paper de fil, per tal de poder anotar-hi tot en un cert 
ordre i de manera molt completa: lloc, títol de la cançó o els dos primers ver-
sos, font, si es tractava d’un llibre o d’una revista, gènere per a classificar-la, 
nom del qui l’arreplegava, data, nom del cantant, etc., ocasió de la interpretació, 
intèrprets, instruments; bibliografia; observacions. Igual per a les danses i la 
seva coreografia. Addicionalment, es van fer cèdules menys grans per a la 
música sola a fi de facilitar-ne l’estudi exclusivament musical. La durada 
d’una «missió» anava d’un a dos mesos i mig a l’estiu. Cadascuna va fer una 
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Una cèdula del Cançoner. Música i text. Novembre del 1925.
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replega que anava de les 500 a les 1.800 cançons (Materials II, p. 175). La 
mateixa filla de Patxot va recollir-ne 33. La classificació es va revelar extraor-
dinàriament ben estudiada.

Per tal d’informar una mica el públic, amb l’objectiu de fer-lo participar 
afectivament en l’Obra, es van publicar tres grossos volums denominats 
Materials (1926, 1928, 1929) amb articles il·lustrats àmpliament pel text 
musical i fotos dels cantants i dels llocs. Entre els articles del volum II hi ha, 
entre altres temes, a més de la relació de les diverses «missions», el text d’es-
tudis especialitzats, com ara els titulats Cromatisme, Modes i Tonalitats en les 
cançons populars catalanes i Elements gregorians en la cançó popular catalana.

El volum III conté els informes de quatre missions, seleccionades entre 
moltes més, a més de l’habitual crònica sobre l’Obra, que, periòdicament, 
informava el públic sobre el progrés dels treballs. 

Per a la publicació comarca a comarca, es constituïen grups, cadascun amb 
característiques folklòriques i musicals pròpies, sovint molt diferenciades, 
cosa que permetia, amb escreix, de presentar als habitants de cada zona les 
cançons que hi tenien a veure. 

L’estudi de les danses populars va resultar particularment important pel 
seu nombre extraordinari. Es comptaven per centenars en cada comarca, 
sovint vinculades a un únic poble, pel que fa a la música o a la coreografia. Es 
van recollir la immensa majoria de les coreografies. A causa de les dificultats 
de notació per al públic així com de presentació, finalment es va decidir de 
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dividir la publicació en dues parts: es començà per un diccionari, que incloïa 
la definició de tots els mots tècnics, acompanyada de dades històriques, de la 
indicació de l’origen, comparacions, etc. Es va considerar indispensable 
d’afegir a tot això un estudi del que havia precedit, que es remuntava fins a 
l’edat mitjana. A més a més, es farà necessari parlar dels instruments i es va 
fer palès llavors que havien estat molt nombrosos a Catalunya. Es va arribar 
així a tres volums només per a la primera part, denominada Diccionari. La 
segona part, que no podrà aparèixer a causa de la guerra, contenia les danses 
pròpiament dites, les seves melodies i totes les explicacions que s’hi esqueien. 
Aquests dos volums haurien hagut de ser els primers de la publicació del 
corpus sencer...

Cal destacar la importància extraordinària d’aquesta obra immensa i sense 
parió que es deu a la sola iniciativa de Patxot i que va tenir l’únic finança-
ment de la fundació que havia creat en nom de la germana de la seva esposa. 

Actualment, tot el corpus que posseïa Rafael Patxot es troba a Montserrat 
com a donació dels seus hereus. Aquesta famosa abadia benedictina, de la 
qual ja en el segle ix es documenta la implantació d’ermitatges i que fou des-
truïda quan la Guerra del Francès (Napoleó), el 1811-1812, com hem dit, és 
un lloc excels de la pietat (pelegrinatge), de la cultura i la nació catalanes. És 
famosa per la seva activitat musical, en concret pel seu cor juvenil (Escola-
nia), fundat ja en l’edat mitjana. L’Abadia de Montserrat va ser el planter no 
només de monjos benedictins, sinó també de religiosos diversos i sacerdots 
sòlidament formats. Al costat de la música, els seus monjos són reconeguts 
per la seva activitat intel·lectual i no és, doncs, casualitat que és confiés a un 
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d’ells, erudit destacat i vast, el ja esmentat pare Josep Massot, tota la classifi-
cació, més de 180.000 documents i la publicació del corpus de cançons en 
extractes significatius (21 volums), dels quals només tres existien el 1936. 
Queda molt per estudiar. Serà un fons de recerca dels més preciosos per a les 
generacions futures en àmbits diversos com la poesia i els seus gèneres, la 
sociologia, l’etnografia, la filologia, etc. 
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Els orfeons, societats de cant coral, van proliferar de manera excepcional a 
Catalunya en el darrer terç del segle xix. Aquest auge tenia un precursor, Josep 
Anselm Clavé, alhora músic i polític, el qual havia creat el que podem denomi-
nar com a «cors socials» amb l’objectiu d’elevar el nivell de les capes socials 
populars, molt míser a l’època, i en alguns casos hi havia afegit una mena de 
mútua per als membres (1850).

El més important de tots, l’Orfeó Català, es va fundar el 1891 a Barcelona. A 
partir del 1896, ja s’havia instaurat l’ensenyament musical per als infants. El 
seu repertori es va arrelar en la cançó popular però a poc a poc es va eixamplar 
fins a incloure els compositors més grans i les obres més impressionants (el 
Messies de Händel, la Missa Solemnis de Beethoven...)

Encara avui existeix: té actualment més de setanta cantants, una escola de 
cant coral, un cor juvenil, un cor femení, un cor infantil i també un cor de cam-
bra, que depèn del Palau de la Música.

S’entén fàcilment que Patxot hi confiés el 1923 la recerca de les cançons 
populars que encara es podien sentir en totes les comarques catalanes per reu-
nir-les en un gran corpus, el Cançoner Popular de Catalunya.

També en aquest cas la Guerra Civil va tallar en sec l’impuls el 1936. L’obra, 

L’Orfeó Català
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gairebé acabada, va restar inconclusa, com moltes altres obres de Patxot, i per 
la mateixa raó.

N. D. - C. P. 

L’ORFEÓ CATALÀ

L’Orfeó en tot l’esplendor. Data desconeguda.

L’Orfeó en tota la seva plenitud. Data desconeguda.
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El Centre Excursionista de Catalunya és una entitat específica que va desenvo-
lupar, al segle xix, una forma d’activitat col·lectiva que va assolir la màxima 
anomenada a principi del segle xx; tenia un objectiu més ampli que el descobri-
ment de la natura: s’hi afegia, d’una banda, la perspectiva científica en nom-
brosos àmbits i, de l’altra, una «embranzida» nacionalista. Aquest doble matís, 
que amplifica el sentit del mot excursionisme, és propi del país. En l’àmbit 
esportiu el Centre Excursionista de Catalunya s’equipara als clubs alpins euro-
peus.

De fet, l’excursionisme va formar part de la Renaixença, un moviment que 
s’estenia a tots els àmbits; en podem destacar, esquemàticament, dos elements 
essencials: la presa de consciència de la Terra (folklore, arqueologia, natura, 
arquitectura, etc.) i la de la llengua que calia fer renéixer (havia estat impro-
ductiva en l’escriptura, des de feia més de 150 anys), cosa que portava aparellat 
un sentiment nacional revifat.

En aquest context es va fundar, el 1876, l’Associació Catalanista d’Excur-
sions Científiques, amb la voluntat d’estudiar i conèixer Catalunya, per mitjà 
de la geografia, la geologia, l’art, la història, la botànica, la fotografia, etc., però 
no solament des d’un vessant teòric, sinó trepitjant la terra, recorrent el país. 
Aquesta entitat, que el 1891 esdevindria el Centre Excursionista de Catalunya, 
encara és activa avui dia. Hem vist que Patxot li va confiar l’estudi de la masia. 

El Centre Excursionista de Catalunya 
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Els interessos diversificats del Centre es corresponien particularment bé amb 
els amplis interessos de Patxot.

N. D. - C. P.

La Medalla d’Or que Patxot lliurava cada any al Centre Excursionista  
per honorar una personalitat destacada (1923-1935).
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Al Modernisme, va seguir-li el Noucentisme, que es va desenvolupar des de 
final del segle xix fins als trenta primers anys del xx.

De tall cultural i específicament català, també va arribar a l’àmbit polític. De 
regional, va esdevenir nacional. Volia elevar el país a un nivell europeu i fer de 
Barcelona una gran capital del continent. Confiava, doncs, de produir canvis 
fonamentals. 

Per a suscitar una transformació de tot el país, calia despertar una voluntat 
cívica, construir una societat nova. D’aquí la importància que es donava a 
l’educació i a una formació a l’abast de tots els ciutadans i ciutadanes. Es van 
crear museus i biblioteques, es va normalitzar la llengua literària, es va desta-
car el valor dels clàssics grecs i llatins. Es reivindica la tradició tot anant cap a 
una mutació.

En aquest context, va aparèixer la figura de Prat de la Riba, personatge polí-
tic i cultural important des de l’inici del Noucentisme perquè va voler instaurar 
una cooperació entre els intel·lectuals i el món polític... Patxot serà un dels seus 
adeptes fervents.

Per aconseguir aquest objectiu, Prat de la Riba va crear, en l’àmbit cultural, 
l’Institut d’Estudis Catalans (1907) i, en l’àmbit polític, la Mancomunitat (1914).

El Noucentisme
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L’Institut d’Estudis Catalans fou, i encara és, una autèntica acadèmia basada 
en la investigació científica de totes les dimensions de la cultura catalana; s’es-
tructura en cinc seccions: Historicoarqueològica, Filològica, Ciències Biològi-
ques, Ciències i Tecnologia, Filosofia i Ciències Socials. A més, va rebre l’encàr-
rec de fixar la llengua i de fundar la Biblioteca Nacional de Catalunya. 

La Mancomunitat reunia les quatre províncies catalanes (Barcelona, Tarra-
gona, Lleida, Girona) en una associació autoritzada legalment. El seu objectiu 
oficial era exclusivament administratiu però també tenia un abast polític, cosa 
que va implicar-ne l’eliminació el 1925 sota la dictadura anticatalana de Primo 
de Rivera.

Val la pena de remarcar que la Mancomunitat representa políticament un 
fenomen curiós: les províncies catalanes s’hi reunien com abans del 1715; eren 
governades com una comunitat autònoma única, encara que formaven part 
d’Espanya. 

Encara en època de Prat de la Riba, es va obrir una escola de formació de 
professorat i una escola de bibliotecaris; es van establir les escoles Montessori, 
les biblioteques populars, un museu d’art nacional; es va construir el Palau de 
la Música, es van organitzar campanyes de sensibilització respecte a la higiene 
per als obrers, etc. El Noucentisme també va reivindicar la tradició popular, en 
una mena d’immersió en què el present es podia ancorar en el passat.

En el nivell de l’ordenació, Prat de la Riba va millorar la xarxa de carreteres, 
la dels telèfons, els ferrocarrils, va dur l’electricitat, etc.

Així doncs, va proposar d’antuvi una mena de regeneració nacional en «la 
creació febril d’una nació catalana» («Barcelone, 1888-1929», ed. Autrement, 
1992, p. 134). El mitjà essencial va ser l’educació. 
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Tanmateix, cal dir que aquest gir s’havia iniciat lentament de feia molt. Hi 
havia l’obra de Josep Anselm Clavé, músic, director de grans corals, i la de Jacint 
Verdaguer, poeta, iniciador de la renovació de la llengua. Però cal recordar tam-
bé l’Exposició Universal de Barcelona (1888) i els primers Jocs Florals (1859), jocs 
literaris heralds dels valors romàntics, i per això són folklòrics i populars, així 
com la creació de l’Orfeó Català amb el seu gran impuls coral (1891). Prat de la 
Riba va fundar, a més, la Lliga Regionalista (1901), partit polític que tenia l’objec-
tiu d’integrar —fins i tot fondre— totes les classes socials al si d’una única nació. 

La influència del Modernisme es va manifestar intensament en l’art i va sus-
citar un rebrot de la literatura catalana. Es considera que el Noucentisme en 
pren el relleu en la data simbòlica del 1906.

Com tan sovint passava a Espanya, un canvi polític del país el 1914 va posar 
fi a aquest impuls regional utòpic que havia fet sorgir moltes forces ben orga-
nitzades però havia durat massa poc després de l’alteració efervescent del 
Modernisme.

Això no obstant, la seva embranzida es va mantenir en un nivell profund. 
Continua viva: una consciència cívica sempre disposada a revitalitzar, reelabo-
rar, fer front a la pressió castellana obsedida per la «unitat» del país.

L’obra de Patxot va néixer al cor d’aquests dos moviments, Modernisme i 
Noucentisme, els quals ens fan més comprensible el seu ancoratge cultural. Ell 
estava en la trentena en l’època del primer i en la quarantena i la cinquantena 
en l’època del segon, la influència del qual es va perllongar fins a la república i 
que, per la seva afirmació de la catalanitat i la seva recerca de renovació, no 
podia sinó seduir-lo. 

N. D. - C. P.
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La Masia Mariona al mig del bosc. Construïda en l’estil de les grans masies catalanes, rep el nom de 
la segona filla de Patxot, Maria, en commovedor record de la seva mort. Patxot en fou expulsat per la 
Guerra Civil. Dos anys i mig més tard, després de la caiguda de Barcelona, els homes de la brigada 
Lister la van ocupar i incendiar, el 28 de gener a les 11 de la nit, en la seva retirada. Avui dia, és el 
centre administratiu i cultural del Parc Natural del Montseny gràcies a la donació del seu nét Rafel, 
que la va heretar. Ha estat restaurada amb seny i respecte.
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Èxode

El 16 de juny del 1936, Rafael i Lluïsa van arribar a la Masia Mariona al 
Montseny. Aquest gran edifici, construït amb l’estil típic de les masies 
catalanes tradicionals, havia de ser el seu lloc de retir. Patxot gaudia 
d’aquest espai i escrivia: «la comunió amb la natura i la conversa amb els 
masovers».

Va ser en aquest retir de pau on els van sorprendre els esdeveniments del 
18 de juliol, un mes després de la seva arribada. Inicialment, Patxot va pen-
sar que es tractava d’una vaga general però més tard es va haver de retre a 
l’evidència «...d’una veritable recaiguda en una guerra civil, tan present en 
la història d’Espanya, perquè és una malaltia pròpia dels països mal consti-
tuïts, mal governats i pitjor organitzats». El temps es va escolar en el senti-
ment de «viure sense vida i de morir sense mort».

Des d’aquell moment, se succeeixen els esdeveniments. Als pobles, els 
comitès autònoms substitueixen les autoritats legals. Tirotejos contra la casa, 
una bala travessa la persiana i la finestra i s’encasta a la paret del menjador. 
Fins a la irrupció d’un escamot d’afusellament que apuntava Patxot. Per sort, 
un diàleg amb el cap va distendre l’atmosfera prou perquè abaixaren les 
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armes. Va resultar que el cap era un advocat asturià. Portava al braç un moca-
dor vermell. Patxot li va dir: 

«Ara entenc [que esteu de part dels “Rojos”]: això explica la vostra reac-
ció contra la repressió brutal contra els miners asturians que havien raó en 
gran part però a qui es va respondre metrallant-los». Efectivament, hi havia 
hagut una gran sublevació que havia estat sufocada en sang. Abaixen les 
armes. El registre anunciat no es produeix. Rafael i Lluïsa s’han salvat aquest 
cop. Just abans de passar tan prop de la mort, Patxot havia dit a la seva espo-
sa, mostrant-li el cel: «Anirem a retrobar-les» —pensava en les seves dues 
filles mortes— i van pregar agenollats.

Finalment, les coses es van precipitar. Va venir una expropiació simulada 
per part de l’Ajuntament per a protegir la casa. Després, un arrest no menys 
fictici de la parella per part del govern català, alertat per l’excel·lent amic i 
col·lega científic, el professor Fontserè. Hi va seguir un viatge molt mogut, en 
un cotxe de policia descapotat; la gent es persignava quan passaven creient 
que havien estat condemnats a mort. Van evitar les barricades, van aconse-
guir passar els controls. El mateix conseller de Cultura, Ventura Gassol, poe-
ta amic, els esperava. Van acabar arribant a Barcelona, a la Conselleria de 
Cultura, sans i estalvis, sota la protecció de la policia, que no els havia arres-
tat sinó escortat per protegir-los. Era el 3 d’agost del 1936. Aquella mateixa 
nit Ventura Gassol els va conduir a un vaixell insígnia de la marina francesa 
atracat al port, per embarcar-los l’endemà en un torpediner que partia cap a 
França. Durant el trajecte, quan el cotxe va baixar pel Passeig de Gràcia i per 
la Rambla cap al Moll —en una nit de lluna plena!—, Ventura Gassol va 
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Aquest document fou escrit per iniciativa de l’Ajuntament per protegir de la guerra la Masia Mariona. 
Malauradament, fou inútil. Signat el 25 de juliol del 1936, una setmana després de la sublevació  
de Franco. 
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Document que permetia a Lluïsa abandonar Espanya per anar a França.  
En realitat, per fugir de la guerra. 2 d’agost del 1936.
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adreçar a Rafael l’ordre següent, amb una veu seca i alterada pel perill: 
«Enfonseu-vos el capell!» i l’hi enfonsà fins a les orelles. Patxot era certament 
molt identificable, fins i tot de nit, pels seus cabells blancs immaculats que el 
posaven en el perill de ser reconegut... (Ja de ben jove, molt abans dels trenta 
anys, havia vist com la seva cabellera negra esdevenia blanca). No havien 
agafat més que els vestits que van poder portar uns damunt dels altres, per la 
calor del mes d’agost! Res no havia de fer suposar una fugida. 

El vaixell va per la costa. Rafael contempla els llocs que desfilen davant 
els seus ulls, aquells llocs d’innombrables episodis de la seva vida. Sap que 
no els tornarà a veure. 

En la seva obra en gran part autobiogràfica, Guaitant enrera, la descrip-
ció en sis pàgines del moment de l’adéu forma, literalment, un fragment 
antològic d’una gran riquesa. El paisatge es desgrana en múltiples records: 
els jocs a la mar del nen i després de l’adolescent, els passejos per munta-
nyes, valls i cims, terra i mar, amb bon temps i mal temps; les cales i les 
sortides de pesca en alta mar, 30 anys abans, quan de vegades calia amarrar 
lluny del port a causa de la tramuntana i tornar caminant. Després la casa 
familiar a la badia de Sant Feliu, l’Observatori, lloc de consol, i l’evocació 
dels avantpassats, aquells pilars de la família el cognom dels quals s’apaga-
ria amb ell. És tot el que havia viscut, carregat de profunditat íntima, el 
que té lloc allà baix, a la costa, amb precisió, en la bellesa del món i l’impac-
te sense pietat de les circumstàncies: «...i jo m’ho estava mirant de mar 
estant, a bord d’un vaixell de guerra [francès], camí de l’estranger, fugint 
de nostra terra», afegia.
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Va començar un llarg exili, que va dur la família a Suïssa, primer a Lausa-
na i Friburg i després a Ginebra, on morirà Patxot després de 28 anys d’expa-
triació voluntària. Un exili que sovint li produirà una tristesa interior, una 
gran nostàlgia. Un exili que, d’altra banda, Franco li farà pagar molt car com 
veurem més tard: 100.000 pessetes de multa, una suma molt important en 
aquell temps, per simple absència! L’acte d’acusació no reconeixia cap altra 
falta: «...es persona que, aunque de tendencia catalanista, está considerado 
“como apolítico”, no constando que estuviese afiliado a partido político algu-
no, haciendo en todo momento donativos de importancia para fines religio-
sos y culturales...».

Pel que fa a la Masia Mariona, una brigada de destrucció hi llençarà gaso-
lina i hi calarà foc. Prèviament, aquells homes havien matat tot el bestiar de 
la casa dels masovers, on, a més, havien tancat les dones.
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Tot fa pensar que l’alçament militar del 18 de juliol del 1936 fou un cop d’estat 
com els del segle xix i de cap manera l’inici programat d’una guerra civil sag-
nant. [Notem aquí la diferència d’apreciació entre Maluquer i R.  Patxot]. No va 
triomfar més que parcialment, perquè Madrid, Barcelona, Bilbao i València, 
així com les zones industrials, van restar fidels a la república. Només més tard 
va començar realment la guerra civil.

Aquesta guerra, tan cruel, es va produir en dues escenes que s’interferei-
xen: al front, l’escena militar; a la rereguarda, l’escena civil.

El front militar
Malgrat l’incontestable avantatge a favor de la república inicialment, per-

què tenia les zones industrials i les més poblades, va perdre. Per què aquest 
desenllaç?

Els rebels tenien a disposició el que es coneixia com l’exèrcit d’Àfrica, amb 
seu al Marroc, ben entrenat per la guerra del Marroc, i també la reserva de sol-
dats marroquins. També podien tenir l’ajuda immediata —política, diplomàti-
ca i militar— de la Itàlia feixista i l’Alemanya nazi: material de guerra, aviació i 
diverses unitats (pensem en la Legió Còndor alemanya). A més, la seva rere-
guarda estava completament controlada. 

El cop d’estat i la guerra del 1936-1939
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Per la seva banda, la república tenia una part de l’exèrcit regular i milicians 
(poc o gens disciplinats) que obeïen els seus partits respectius, cosa que reflectia 
una rereguarda caòtica. Podien apel·lar a l’URSS, però amb la condició, política, 
que el partit comunista s’infiltrés en l’aparell de l’Estat. I tenia les Brigades Inter-
nacionals, compostes per voluntaris estrangers, idealistes dignes d’admiració, 
que lluitaven per la llibertat. En canvi, era fràgil, com hem dit, per una rereguar-
da incontrolada i, en el nivell internacional, per l’acord de no-intervenció, que 
no van respectar ni Alemanya ni Itàlia, però que les democràcies occidentals van 
seguir poregosament per evitar provocar els nazis, horroritzades tant per la 
influència soviètica com per l’espectacle d’absència de control republicà. El 
resultat va ser la manca de subministraments militars i de tota mena de serveis. 

A la rereguarda, l’escena civil
A la denominada zona nacional, controlada pels rebels, es va imposar un 

ordre estricte i una autoritat inqüestionable, sovint acompanyats d’un gran 
nombre d’execucions, sobretot al principi de la guerra, sense ni tan sols judicis 
sumaris. Afectaven totes les persones «no favorables» [al règim], és a dir, que 
pertanyien a partits polítics d’esquerres, sindicalistes, intel·lectuals «suspec-
tes», i fins i tot, si calia, el clergat. Aquesta actitud va significar un avantatge 
militar i polític, comparat amb el que va passar a l’altre costat. 

A la zona republicana, de fet, el govern legítim es va veure desbordat pels 
esdeveniments (sobretot a Catalunya): d’aquí inseguretat, confusió, assassinat 
d’aquells que se sospitava que eren «de dreta» (n’hi havia prou de ser patró, 
portar una corbata, anar a missa, votar la Lliga, etc.), per no parlar de les ven-
jances personals...

A més, a Barcelona, els enfrontaments entre anarquistes i comunistes-socia-
listes van causar més baixes que el front contra els «nacionals» durant l’alça-
ment que marca l’inici de la Guerra Civil (18 de juliol del 1936).
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A Catalunya, com que no podia garantir l’ordre públic, la Generalitat va 
haver de facilitar la marxa cap a l’exili dels qui estaven amenaçats de mort. Fou 
el cas de Rafael Patxot, salvat per un dels seus membres, com hem vist.

Es podria dir que l’anarquisme i, en general, l’absència de govern a la zona 
republicana van ser «aliats objectius» poderosos, tot i que involuntaris, del 
general Franco, si bé la República va intentar allargar les hostilitats per impli-
car el conflicte en la Segona Guerra Mundial, que es veia com a clarament 
imminent.

El desenllaç
La derrota de la república el 1939, amb la consegüent caiguda de la Genera-

litat, resulta ben coneguda, igual com la seva conseqüència: gairebé 37 anys de 
franquisme.

Joaquim Maluquer
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La Guerra Civil de 1936-1939 (Grand Larousse Encyclopédique vol. 4, p. 694).
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Es pot qualificar la guerra del 1936-1939 de fracàs general, això és, del fracàs de 
tota una societat. Els vencedors van acabar derrotats per la pau: cap de les grans 
inspiracions ideològiques programades es va fer realitat. I quan el teló de la dic-
tadura es va aixecar, els dos enemics del franquisme van reaparèixer amb força: 
d’una banda, els nacionalismes de la perifèria del país (catalans, bascos, gallecs) 
i, d’altra banda, l’esquerra socialista i comunista. A més, el catolicisme ja no 
tenia la capacitat d’acció important que tenia l’any 1936 al costat de l’estat.

Però el país s’havia transformat. El desenvolupament econòmic, que s’havia 
iniciat el 1960, no va fer sinó augmentar la riquesa (el PIB); va modernitzar la 
societat i va modificar molts comportaments seculars. Així, quan va morir 
Franco, el 1975, el país estava madur per a una democràcia parlamentària.

Les causes de la Guerra Civil i els factors del seu desencadenament
Per entendre la Guerra Civil, cal recordar el que era Espanya llavors i la seva 

situació dins d’Europa.

Els factors interns :
• SubdePredomini de l’agricultura sobre la indústria, excepte a Catalunya 

i Euskadi.
• Grans disparitats socials i econòmiques.
• Feblesa de la classe mitjana (excepte a Catalunya i Euskadi).

Una revolució: la guerra civil espanyola
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• Una radicalització de posicions: socialistes revolucionaris a Madrid i 
anarquistes a Catalunya.

• L’estat de l’exèrcit espanyol, d’una part ben ensinistrat en la guerra del 
Marroc i, de l’altra, traumatitzat per la caiguda de la monarquia i la pro-
clamació de la república (una república que, per cert, era burgesa i a tot 
estirar de centre-esquerra).

• La proclamació de l’Estat català per part de Macià (1931).
• La revolució d’Astúries (rebel·lió dels miners) reprimida amb una violèn-

cia inaudita per l’exèrcit (1934).

Els factors internacionals:
• El triomf de la Revolució Russa, que esperonava els revolucionaris. 
• L’adveniment del feixisme i del nazisme, exemples reeixits de cops d’es-

tat d’extrema dreta.
• La desorientació, la indecisió de les democràcies liberals occidentals, 

sobretot les de França i Anglaterra, cosa que va agreujar la situació.

A Catalunya, com en altres zones de l’Estat, els homes de tendència liberal 
es van trobar entre els dos extrems i van acabar mòlts com grans de blat per la 
revolució i la reacció. Patxot n’és un exemple evident.

Joaquim Maluquer
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El saqueig, la destrucció 
i la «depuració»

L’ocupació, el saqueig i la destrucció que van dur a terme els dos bàndols de 
la Guerra Civil, tant a la casa de Barcelona com a la Masia Mariona del Mont-
seny van ser definits per Patxot com «dues invasions».

La casa va ser saquejada completament per un general franquista total-
ment ignar: es va endur els llibres més rars seguint una llista que n’indicava 
el valor i que es trobava a la biblioteca.

La Masia Mariona també va patir la intrusió de militars i de comissaris 
polítics. Es van apropiar de tot el que van voler i, per acabar-ho d’adobar, en 
plena retirada, membres de la brigada Lister hi van calar foc. Més endavant, 
hi van arribar els de la segona onada, els «Blancs», franquistes, que van ocu-
par Catalunya.

Va ser massa violència, una violència que Patxot va acusar profundament, 
sobretot a la casa de Barcelona, on es trobaven alhora els records de les seves 
dues filles mortes, que no van respectar, i la seva preuada biblioteca, el seu 
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Patxot va encomanar aquest gravat de l’incendi de la Masia Mariona per al seu Guaitant enrera.
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«refugi intel·lectual». La va usar l’ocupant militar «com una mena de bota de 
St. Ferriol», va escriure, «a disposició dels croats franquistes, que la fiblaven 
sempre que calia a llur cobdícia, a fi d’anar adinerant els meus llibres per a 
llurs disbauxes». Per tal de justificar la seva conducta, el van denunciar com 
a catalanista i es va obrir una instrucció que va concloure amb l’obligació de 
pagar una multa molt gran... per absència! Els diversos informes notificaven 
en totes les cartes que l’interfecte no havia pertangut mai a cap partit: la seva 
única culpa era estar en un altre lloc...

Aquest informe és força curiós. Assenyala que Patxot fou perseguit 
durant el «període roig» i que es va haver d’exiliar. També esmenta els seus 
estudis i el seu mecenatge. A més, destaca que era considerat com algú molt 
irregular (és a dir, estrany!), defecte atribuït als seus treballs científics que 
paulatinament l’havien allunyat de les relacions socials (!). D’altra part, se’l 
defineix clarament com algú que «tenía ideas, sin duda, separatistas» i, doncs, 
«contrarias a todo lo que significa España».

Com a conseqüència d’això, tot i reconèixer que Patxot era apolític i que 
havia contribuït molt a la cultura i havia practicat el mecenatge social, fou 
condemnat per tal com s’havia establert la seva «tendencia catalanista» i el 
fet, evidentment sospitós (!), que residia a Suïssa «por cuanto climas análogos 
a los de Suiza, existen en nuestra Patria y sin salir de la región catalana»: 
100.000 pessetes «de sanción»!... Però amb les 326.000 pessetes de despeses 
judicials i entre una cosa i una altra, Patxot, exiliat, en va acabar pagant 
573.000, una quantitat astronòmica que, en aquella època, només va poder 
aplegar fent recollir el suro de les seves alzines del Montseny.
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Per completar la llista d’agressions que va patir Patxot, recordem el roba-
tori dels seus Arxius dels Núvols i la destrucció dels seus instruments, instal-
lacions i registres d’observacions, a Barcelona, a la fi de la guerra (1939), 
quan els franquistes van fer-se amb la ciutat, sota l’ordre del Servicio Meteo-
rológico Español. Aquest robatori el va afectar molt profundament, com es 
pot comprendre llegint el capítol que segueix i la seva resposta al director 
d’aquell Servei que va anar a veure’l a Friburg, amb la idea lamentable de 
proposar-li de col·laborar sota els auspicis franquistes: «Non serviam». Lapi-
dari i definitiu.

El darrer acte públic de Rafael Patxot va ser la seva «Lettre aux membres 
de l’Organisation Météorologique Internationale et aux météorologues en 
général» (Friburg, 1948). Hi denunciava l’espoli que havia patit —usurpació 
i destrucció— i remarcava que havia estat el càstig espanyol per la seva 
publicació també en versió catalana de l’Atlas Internacional dels Núvols. 
Demanava una intervenció de l’Organització Internacional. Fou en va: aques-
ta darrera no volia posar-se en contra el règim franquista, i no hi van accedir. 
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L’esdeveniment explicat tot seguit per Patxot el trobem, resumit, en el 
Guaitant, i oficialitzat en dues cartes: una del 24 de juny del 1942, adreçada 
al president de l’Organització Meteorològica Internacional, el general E. 
Delcambre, que vivia a França, i l’altra al cap del secretariat d’aquella 
mateixa organització, el Dr. Gustave Swoboda, que vivia a Lausana. Estan 
escrites en un francès remarcable, molt estudiat. L’aventura també està 
contada en català, manuscrita en la mateixa data. Les cartes oficials són més 
completes i recullen la totalitat d’aquesta història politicojurídica d’abast 
internacional. Però he decidit de transcriure aquí el text original en català, 
amb els fragments en francès traduïts, perquè, altrament, restaria inacces-
sible.

«El dia 13 de juny del 1942, cap a les 10 del matí, me comparegué a casa 
meva [a Friburg], sense avís previ, el Director de l’Institut Meteorològic de 
Madrid. El seu predecessor, en aquell moment [gener del 1939, presa de Bar-
celona per Franco], que actuava amb l’ordre d’«empalar» tot allò que no fos 
franquista, s’havia afanyat a furtar tots els meus arxius meteorològics: tots 
els documents gràfics, milers de clixés, nombrosos aparells, en un mot, abso-
lutament tota la meva obra [de més de 30 anys]. Acte no de guerra sinó d’odi. 
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Patxot al seu despatx a Friburg. Hi veiem la gran senyera catalana.  
Allí fou on va rebre l’enviat franquista i va refusar tota col·laboració  
dient que ni un dels seus cabells blancs estava en venda.
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Però jo havia dipositat tot no a casa meva sinó al Servei Meteorològic de Cata-
lunya. Aquella manera de procedir no havia estat més que venjança a l’espa-
nyola: vaig saber molt més tard que no m’havien perdonat la meva col·labo-
ració personal amb el Comitè Meteorològic Internacional, així com la 
publicació de l’Atlas Internacional dels Núvols, no solament en francès, ale-
many i anglès (1932), sinó també en català (1935). Mai no van poder digerir 
aquest acte, i encara menys comprendre’l. (Aquests fets s’expliquen amb 
precisió en els documents d’un triple dossier i en la Lettre aux membres de 
l’OMI, 1948).

»L’actual director, Luis de Azcárraga —es feia dir així però el seu cognom 
vertader era Pérez-Caballero— és jove, una trentena d’anys, i digué esser 
basc i comandant d’aviació; venia d’Alemanya. El fiu entrar en el meu des-
patx, presidit per una gran senyera catalana [prohibida per Franco], i allí, 
asseguts tots dos al sofà [...] férem la nostra coneixença mutual. La sessió 
durà dues hores, sense donar cap resultat, naturalment, perquè ell venia com 
a conqueridor i jo no sóc conquerible amb les úniques armes que ells estan 
avesats a fer servir. [...]

»La diferència de la mentalitat catalana amb la castellana aparegué de 
seguida d’iniciar-se la conversa, perquè ell pensava afalagar-me, quan en 
realitat m’ofenia puix que, en el fons, pretenia comprar-me amb adulació.

»En el seu exordi, digué que ell m’havia cregut solament un mecenes, 
però que, després, millor informat, veié que jo també era un científic actiu; 
que l’Institut de Madrid ara tenia molts més medis que abans i que els posava 
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a la nostra disposició, per tal d’organitzar una secció especial que estaria sota 
la direcció meva i d’en Fontserè [el catedràtic català Eduard Fontserè, espe-
cialista en nefologia, amic de Patxot], on nosaltres continuaríem els nostres 
treballs; que l’Institut ho pagaria tot, les publicacions inclús, però a condició 
que nosaltres figuréssim com una secció d’ells, o sia, que ens deixéssim estig-
matitzar al front i que capgiréssim la nostra història.

»Mentre ell anava esplaiant el seu ditirambe, jo somreia fent-li que no, 
amb la mà esquerra pendulejant i, quan ell acabà el buf, vaig cloure la seva 
elocució amb un «non serviam!», tot rient i afegint que ni un dels meus 
cabells blancs estava a la venda.

»Aturant així el seu encantament, vam continuar la conversació, sense 
acalorar-nos de cap manera, jo tirant més aviat cap a la ironia i, és clar, sense 
avenir-nos gens. 

»I aleshores sortí la vulgaríssima argumentació anti-catalana clàssica [...] 
l’autodenominat basc va resultar ser anti-basc, anti-català, anti-anglès, etc. 
etc., ço és, anti tot el que no era ells i les conveniències llurs. [...]

»L’home acabà per descobrir tot el que volia amagar amb el seu exordi 
adulador. Me retragué l’edició de l’Atlas Internacional dels Núvols en català i 
jo li responguí que no m’ocupava d’Espanya i que era cosa de l’Estat el que 
n’hi hagués o no en castellà. Criticà que jo tingués relacions i personalitat 
internacionals independentment del Govern, car, segons ell, jo solament 
podia fer-ho a través del Govern i en cas que aquest m’ho permetés. Proclamà 
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la sobirania absoluta i arbitrària de l’Estat; sortí amb allò altre de la raça, es 
declarà catòlic a ultrança i afirmà el dret del Estat a tot, àdhuc a les idees i al 
fruit de la intel·ligència dels ciutadans. Jo vaig aturar les seves apologies, 
veritable atavisme de conqueridors, responent-li senzillament i amb la major 
naturalitat, que en el meu fur intern i en el domini de la intel·ligència jo no 
admetia altra jurisdicció que la consciència que Déu m’havia donat, car per 
això me l’havia donada.

»L’aspecte més interessant d’aquella llarga i moguda sentada, era que em 
descobria l’estat mental de la gent franquista, pur mimetisme del fascisme i 
encara més del nazisme. [...]

»Naturalment, sortí el mot separatisme i, signant-li les quatre barres que 
ens presidien, vaig recordar-li que figuraven en un dels quarters del escut 
d’Espanya i que, per tant, si formaven part d’Espanya devien respectar-les i 
si no, no tenien cap raó de preocupar-se’n.

»El seu catolicisme no el privà d’insistir que, àdhuc essent meu el dipòsit 
en qüestió [a l’Instituto de Meteorología], l’Estat tenia el dret indiscutible 
d’apoderar-se’n i de disposar-ne, de manera que “si el general-ministro pide 
mi parecer”, ell diria que no se m’havia de restituir lo meu.

»Ja abans, un moment en que semblava demanar una proposta de solució 
i jo li digui que tornessim les coses a l’statu quo ante, i me portessin el dipòsit 
a Barcelona, ell saltà prestament: “No, que entonces sería perdido!”, volia dir 
per a ells, així descobrint la seva intenció que els ha mogut, ço és, com altres 
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vegades, la de servir-se dels nostres treballs [ells havien presentat en un con-
grés una sèrie de fotos aèries fetes pel Servei Català] i de presentar-los com a 
obra d’ells. 

»Parlant de les coses d’Espanya, jo vaig trencar-li la seva visió sig-
nant-li el paisatge suís defora del meu balcó i dient-li: “La solución de 
España la tienen Vds. Ahí!” [Se sobreentenia el federalisme]. Mes ell des-
feu aquesta al·lusió, seguint l’evangeli germànic-modernista: “Quien sabe 
como quedará todo esto, porque las naciones pequeñas tienen que desapa-
recer” [...].

»No acabaria mai, si hagués de retreure tot el que esdevingué en aquella 
conversa foguejada, durant la qual no varem alçar mai la veu, ni tan solament 
vaig enfadar-me, perquè la veritat és que encara que en situació molt dife-
rent, aquell parlament evocà en mi la indefinible sensació de menyspreu-com-
passió que me vingué en el Montseny quan tenia el canó del mauser davant 
el meu pit. [...]

»En essent les dotze, el Director del Institut Meteorològic de Madrid s’al-
çà i es despedí. Jo vaig acompanyar-lo fins a l’escala i quan ell era en el pri-
mer replà, a tall d’adéu, vaig fer-li: “Como es Vd. joven, confio que otro día 
volverá con mejores disposiciones”».

Rafael Patxot va morir convençut, igual com Fontserè, que aquells 
arxius havien estat destruïts. Però per circumstàncies que continuen essent 
misterioses, una bona part del material seu i del Servei Meteorològic de 
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Catalunya fou restituït a la Generalitat el 1983, i actualment es troba classi-
ficat i consultable a l’Institut Cartogràfic de Catalunya, per a una perfecta 
conservació.
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Patxot i el cardenal Vidal i Barraquer en un «chalet d’alpage» al coll de Mosses, en direcció a Leysin.
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Patxot i el cardenal 
Vidal i Barraquer

Afortunadament, les relacions humanes són quelcom més que mesquinesa, 
aberració o estupidesa; de vegades poden aportar una riquesa creadora.

Un esdeveniment capital en la vida de Rafael Patxot va ser la seva troba-
da amb el cardenal primat d’Espanya, Francesc Vidal i Barraquer. Per com-
prendre’n la importància, cal situar aquestes dues personalitats i el seu 
doble exili. 

Home de fe, creient i practicant, Patxot havia viscut diverses vegades una 
relació tumultuosa amb l’Església d’Espanya, i cada cop topava amb la seva 
voluntat de poder i amb la seva cobdícia. Així, hi va lluitar deu anys com a 
marmessor de la seva cunyada, que havia llegat a l’Església la meitat de la 
seva fortuna «i l’Església ho volia tot» [sic]. A partir de les seves diverses 
experiències va arribar a escriure: «[...] Espanya, amb els seus dos càncers 
mortals: l’exèrcit i l’Església, els dos parasitismes clàssics que hi practiquen 
la mateixa doctrina: dominació i possessió, però sota dues etiquetes diferents, 
terrestre l’una i celeste l’altra».
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Franco sota el pal·li 
que sol honorar qui 
porta la custòdia  
en les processons. 
Aquí ell ocupa  
el lloc del bisbe.
Madrid,  
3 de març del 1941.
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La salutació feixista de l’Església d’Espanya. 
El cardenal es va negar a signar el document que sotmetia l’Església a Franco.
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Home de fe, deia que no tenia por de la mort perquè era cristià, «però no a 
la manera d’allà baix», és a dir, d’Espanya.

La imatge que tenia de l’Església d’Espanya era tan negativa que va arri-
bar a escriure al seu amic Charles Journet (en aquella època encara no era 
cardenal): «Si par hasard vous assitez à mon tréspas, ne me parlez pas du mot 
Église tout court, parce qu’il m’évoquerait des faits incroyables qui trouble-
raient la sérénité du moment. Parlez-moi de religion, de Dieu, de Christ et de 
son église mystique, de la doctrine chrétienne; en un mot, pure spiritualité, 
pas autre chose.» («Si per casualitat assistiu al meu traspàs, no em parleu del 
mot Església tot sol, perquè m’evocaríeu fets increïbles que trastornarien la 
serenitat del moment. Parleu-me de religió, de Déu, de Crist i de la seva esglé-
sia mística, de la doctrina cristiana; en un mot, pura espiritualitat, res més»). 
En aquestes paraules, identifiquem plenament la seva personalitat en aquest 
context, marcada alhora per nombroses experiències deplorables pel com-
portament de certs prínceps de l’Església i per la seva fe tan profunda que res 
no va poder disminuir. Un dels seus amics, Carles Cardó, canonge de la cate-
dral de Barcelona, deia que era un cristià «de pedra picada».

Va viure la seva fe amb profunditat, tota la seva vida, aferrant-se només a 
l’Evangeli. La seva gran obra, el Guaitant, es clou amb aquests dos mots, iso-
lats al bell mig de la darrera pàgina, després de cinc línies d’epíleg:

«Laus Deo».

La fe, la va demostrar també per la seva relació íntima amb dos grans 

001-176 Vida de tramuntana.indd   140 13/01/16   16:34



141

El cardenal al seu llit de mort a 
Friburg a la casa de les Germanes 
dominicanes on va viure a l’estiu 
durant dos anys. Li van posar la 

mitra del cardenal Mermillod, 
també un exiliat. Es pot veure com 

van desfer la costura per fer-la més 
gran i adaptar-la a la seva mida. 
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eclesiàstics: el cardenal Vidal i Barraquer i el futur cardenal Journet. 
Aquest darrer, a més, l’assistirà en el moment de la mort, cosa que fa encara 
més emocionant, i en un cert sentit premonitòria, la petició que acabem de 
llegir. 

Qui va ser el cardenal català?

Home de pau, de gran bondat, molt proper a la seva gent i als seus esti-
mats sacerdots de qui va tenir cura tota la vida; persona estimada per tots a la 
diòcesi de Tarragona, d’on va ser arquebisbe. D’esperit franciscà, senzill i 
humil, recorria els carrers de la seva ciutat i visitava els malalts vestit amb 
una senzilla sotana.

D’on venia la seva amistat amb Rafael Patxot?

El cardenal Vidal i Barraquer i un bisbe basc van ser els únics que havien 
refusat de signar la Carta Colectiva de los obispos españoles, el 7 de juny del 
1937, que Franco va exigir als bisbes espanyols i que els encadenava al 
règim franquista com si no existissin més que pel poder polític i per al poder 
polític.

La seva consciència, va escriure en el seu testament espiritual, no li per-
metia de signar una acta política. 

Franco hi va respondre promulgant la seva renúncia i després exiliant-lo i 
prohibint-li de trepitjar el país. 
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De fet, el cardenal ja era a Itàlia, a la cartoixa de Farneta (Lucca), on s’ha-
via refugiat després d’haver-lo portat precipitadament, de nit, a un vaixell 
italià que estava atracat al port Barcelona, un membre del govern republicà, 
el poeta Ventura Gassol, conseller de Cultura de Catalunya, un «rojo» que, 
amb aquest acte, li va salvar la vida, com havia fet per Patxot (vegeu el capí-
tol «Èxode»). En efecte, en l’extremada complexitat de la situació política al 
juliol del 1936, atès que les autoritats legals, és a dir les republicanes, no 
podien assegurar les vides de certes personalitats amenaçades, les van salvar 
procurant-los elles mateixes els mitjans per a marxar del país. 

El cardenal feia estades a Suïssa, a la cartoixa de la Valsainte, al cantó de 
Friburg, i fou així com Patxot i ell es van trobar, per casualitat, el juliol del 
1939, quant tots dos visitaven el mateix malalt en una clínica. Certament, 
havien sentit a parlar l’un de l’altre i, a més, s’havien trobat abans del 1900, 
breument, en ocasió d’un acte notarial... Molt gran fou la joia de Patxot i 
d’aleshores ençà es van veure cada any, fins a la mort del cardenal, el 1943.

Tots dos deploraven la submissió de la jerarquia catòlica al general Fran-
co. I quant a la situació que aquest darrer havia creat prohibint el retorn del 
cardenal, cal entendre que era gairebé inextricable: ningú no podia ser elegit 
al capdavant de la diòcesi de Tarragona mentre visqués el bisbe titular.

Patxot i el cardenal, dos exiliats amb una situació diferent amb el país: 
l’un expatriat voluntàriament, com a protesta contra la il·legalitat del règim, 
i l’altre a contracor, però tots dos exclosos del país per negar la lleialtat a 
Franco.
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Durant l’estiu del 1943, arran de la seva estada a Suïssa, aquesta vegada a 
Friburg, el cardenal es va posar malalt. Ja recuperat, va tenir l’alegria de tor-
nar a veure, a casa de Patxot, Ventura Gassol, qui els havia salvat la vida a 
tots dos. Fou un moment summament feliç. Potser l’emoció fou excessiva: 
aquella nit, el cardenal va morir...

Patxot es va encarregar de tot. El cardenal volia ser enterrat a la seva cate-
dral i, doncs, el cos fou embalsamat i el taüt dipositat en una capella de la 
cartoixa de la Valsainte, al costat de l’altar major, on restaria mentre Franco 
continuaria en el poder. Es va celebrar la cerimònia amb una austeritat màxi-
ma i en la major intimitat, com exigia el lloc i la voluntat del difunt; hi van 
ser presents Charles Journet, que havia venerat el cardenal Vidal i Barra-
quer, «exemple del que ha de ser un servidor de l’Església». Però —fet signi-
ficatiu— el bisbe i el nunci van ser absents i l’ambaixada d’Espanya no va 
enviar cap representant.

Només el 1978, tres anys després de la mort de Franco, es van dur les des-
pulles mortals del cardenal a Tarragona i es van enterrar a la cripta de la cate-
dral, seu de la seva diòcesi, enmig d’un gran fervor popular. 

Si m’he detingut aquí en el personatge del cardenal Vidal i Barraquer és 
perquè conèixer-lo va ser un bàlsam per al cor de Patxot, després de tants 
anys de relacions difícils amb l’Església. El comportament i les idees del car-
denal, amb la seva «visió exacta de la tragèdia espiritual de la Nostra Terra», 
això és, Catalunya, li esqueia de totes totes, igual com el seu cristianisme 
essencialment evangèlic.
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«Aqueixes enraonades», escrivia, «eren per a mi una gran compensació 
dels perills i greuges, morals i materials, que uns mals Pastors —capellans, 
bisbes, arquebisbes— m’havien infligit durant anys i panys».

Rafael Patxot va sobreviure 20 anys al cardenal. Els records molt vius de 
les seves trobades s’expliquen en un centenar de pàgines del Guaitant, el seu 
recull autobiogràfic, publicat el 1952 a Ginebra en edició privada.

Com que no tenia escut d’armes personal,  
Patxot el va crear: mar i cel, dofí i estrelles. 
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El seu ex-libris. 
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Darreres accions

A l’exili, l’actuació de Patxot fou puntual i va consistir en ajuts financers a 
altres exiliats sense renunciar, però, a crear borses per a joves estudiants 
catalans amb talent que anaven a Suïssa a ampliar els seus coneixements i 
també, en record de la seva darrera filla morta (1962), per a noies catalanes; a 
més, va crear una ajuda per a mares de família suïsses. Continuava, així, l’es-
perit del que havia fet a Catalunya en memòria de les seves dues primeres 
filles. Igualment, va donar suport a l’obra ingent del professor Joan Coro-
mines, el monumental diccionari toponímic de tots els llocs catalans. 

Direm de passada que, el 1952, havia fet tant com havia pogut per intentar 
impedir l’entrada de Franco a la UNESCO.

Els catalans d’Amèrica —sobretot els de Mèxic i de l’Argentina— no 
l’oblidaven i li van retre un homenatge vibrant amb ocasió dels seus 80 anys 
(1952). Hi va respondre extensament destacant que s’havia commogut pro-
fundament, per tal com continuava sent «un sentimental incurable», i la sèrie 
dels noms coneguts entre els signataris l’havia emocionat.

Com és palès, al llarg de la seva vida i fins a la fi, va treballar per «interna-
cionalitzar», com en deia ell, el nom de Catalunya.
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Dibuix i bust  
fets per l’escultor ginebrí  

Jean-Daniel Guerry.
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El testament espiritual

La darrera obra de Rafael Patxot, que va redactar quan tenia 80 anys, és un 
gros volum titulat Guaitant enrera. L’hem esmentat sovint en aquestes 
pàgines. Ell la valorava molt, no sols en el seu desig visceral de dir les veri-
tats necessàries, massa sovint ocultes per la por, sinó també en el seu altre 
desig, igualment molt profund, de mostrar-se tal com era, no desfigurat i 
sense possibles distorsions. Aquest recull, vast (1.000 pàgines) i una mica 
complex, mostra molt millor la seva personalitat a qui s’hi submergeix, que 
el retrat més precís. Hi trobem un home aspre, «eixut», com s’autoqualifica, 
o sigui, salvatge, abrupte. Però que aconsegueix la rara simbiosi entre una 
certa intransigència i una profunda comprensió humana.

El text es compon d’escrits propis d’èpoques molt variades i també molt 
diferents entre si. No acabaríem mai de descriure les seves diverses facetes. 
El que les vincula és l’envergadura. La seva justificació és completament 
explícita: «Tothom m’ha posat l’etiqueta que ha volgut; ara, amb aquest lli-
bre, jo’m poso la meva». I d’aquí la dedicatòria que va escriure en el meu 
exemplar: «...per tal que’m judiqui ella mateixa, sense prendre esment del 
que d’altri li digui de mi».
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És, igualment, un llibre testament: «Tinc el goig de signar la publicació 
d’aquest llibre, que compleix el deure de consciència de testimoniar fets alli-
çonadors que no han pas d’oblidar-se». «Aquest llibre és el fermall que tanca 
la meva actuació pública: científica, cultural i sentimental». «Fou concebut 
mentalment la tarda del 4 d’agost del 1936, a bord del torpediner francès 
Brestois, quan navegàvem en aigües de la costa empordanesa i jo em despedia 
de Catalunya per sempre més...».

L’obra es divideix en dues parts ben diferenciades, separades per la guer-
ra d’Espanya del 1936-1939.

La primera comprèn una sèrie d’articles, les fundacions, els concursos, els 
discursos i un seguit d’anècdotes sobre diversos personatges, sense oblidar 
els eclesiàstics ni el robatori franquista dels seus treballs científics.

La segona conté la narració de peripècies i estralls causats per la guerra i la 
revolució, un petit conjunt de cartes, i la llista dels actes hostils de què fou 
víctima innocent poc després de la guerra. Hi segueix un llarg capítol sobre 
el cardenal Vidal i Barraquer, exiliat per Franco per no haver volgut signar la 
Carta Colectiva de lleialtat total de l’Església al règim franquista.

Aquesta segona part acaba amb una sèrie de fotografies amb el títol de 
Petit àlbum de l’Església Nacional franquista, on apareix la indomable perso-
nalitat de cristià radical, contestatari, irremeiablement oposat a l’«Església 
constantiniana d’Espanya» a la qual es va haver d’enfrontar diverses vega-
des. Aquestes fotos són testimoni de la complicitat de la jerarquia catòlica 
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espanyola amb el govern franquista i el seu servilisme. Perquè el que ell 
denominava l’Església «d’allà baix», a parer seu, se situava molt lluny de 
l’Evangeli per la seva avidesa de poder i la seva cobdícia econòmica. Un mes 
abans de la seva mort, el 8 de gener del 1964, encara em confiava: «No tinc 
por de la mort, perquè sempre he estat un creient i un cristià, no un catòlic a 
la manera d’allà baix».

*    *    *

Com es deu haver entès, aquesta obra monumental és un llibre-testimoni, 
un llibre-testimoniatge.

S’hi suma la lamentació de qui ha vist la seva vida contraposada, la seva 
vocació íntima destruïda.

Però el que hi domina és aquella mirada inapel·lable, que mira enrere sense 
complaença, que no s’estalvia ni els fets ni els sers i no s’absté de cap veritat.
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«Malaguanyada vida»

No repetirem mai prou fins a quin punt van marcar Rafael Patxot els esdeve-
niments dolorosos que es van acumular en la seva vida, una sèrie de morts que 
van deixar, cadascuna, una empremta indeleble de patiment inextingible.

Resumim.

Després d’una infantesa summament feliç i lluminosa, va arribar, brutal, 
la primera pèrdua, la del caliu familiar: ell, a qui li agradava tant jugar amb la 
mar i escoltar el seu pare a la nit explicant llegendes, va anar intern a Barce-
lona, a l’edat de 9 anys. Ho va viure com una ruptura traumàtica, que no va 
oblidar mai.

Amb 17 anys, a Anglaterra, lluny de la seva mare, s’assabenta que ha 
mort. La mare només tenia 38 anys. Patxot no se’n recuperarà mai.

Tres anys després, va veure morir el seu pare després d’una llarga malaltia 
dolorosa que, a més, li va causar ceguesa. L’empremta d’aquest fet sempre 
restarà també molt viva. A més, va haver de fer-se càrrec dels seus germans i 
germanes.
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I heus ací, als 28 anys, el desarrelament definitiu: s’ha de separar del bres-
sol de la família, del lloc dels seus avantpassats, de la casa familiar, per anar a 
viure a Barcelona, en un món completament diferent.

Després va arribar el pitjor, l’inefable, el més terrible i inesperat: la mort 
de la seva filla gran, als 24 anys, i després el de la segona, als 28. Viurà prou 
temps per a enterrar encara la tercera i darrera, la meva mare, que va morir 
amb 57 anys.

Però a aquesta sèrie de dols, s’hi suma una altra mort: la prohibició de 
la seva vocació de savi, astrònom i meteoròleg, nascuda quan Patxot tenia 
16 anys. 

Ja se n’ha parlat en aquestes pàgines diverses vegades. Voldria, però, per 
darrera vegada tornar-hi i destacar-ho, ja que s’hi para tan poc esment, men-
tre que va expressar aquest lament fins a la seva mort. Tot amb tot, crec que 
aquesta mancança va ser determinant per a la seva obra, malgrat que mai no 
va considerar-la com un substitut del que havia perdut.

Primera renúncia: a la mort del seu pare, va haver de fer-se càrrec de la 
fàbrica. Segona renúncia: marxar de Sant Feliu i deixar, doncs, l’observato-
ri que hi havia construït. Tercera renúncia: la mort de la seva cunyada el fa 
mecenes «forçat» i, encara, no solament un mecenes de nom sinó d’obra, 
perquè va seguir de prop les moltíssimes iniciatives que va endegar assu-
mint aquest rol imposat. Va haver d’abandonar completament tota vocació 
personal.
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Als 80 anys, va descriure la seva vida: «[...] vida esmerçada en empènyer 
d’altri i que, per a tal fer, deixà el seu propi camí», 8 de maig del 1952. I als 
81 anys, encara va tornar a aquest tema: «Fent un rigorós balanç de la meva 
vida, sembla que potser hauria donat un major rendiment i m’hauria estal-
viat molts desenganys, si en comptes d’esmerçar-la en empènyer d’altri, jo 
m’hagués cenyit a exercir les meves facultats segons les afeccions i la capaci-
tat meves», 1953. Reprendrà aquest tema, de vegades mot per mot, en cadas-
cun dels seus aniversaris.

Aquesta recança no li va impedir, malgrat tot, tenir una percepció objec-
tiva de la seva empresa, atès que ell esmenta en el Guaitant aquells que 
«escapçaren la seva sembra intel·lectual en plena florida, no deixant-la gra-
nar com era de llei». Escrivia aquestes línies als 56 anys, el 9 de maig del 
1928, l’endemà del seu aniversari. Sabia, amb tot, ja en aquell moment fins a 
quin punt la seva sembra era important i vasta. Però quantes desapropia-
cions va haver de patir!... 

En plena activitat, en la mateixa data, hi ha aquestes paraules sorprenents 
en el Dietari de la Institució Patxot: «[...] estic fatigat de ser una persona gran». 
Aquestes paraules ens duen als seus 21 anys, quan va haver d’assumir, enca-
ra molt jove, la paternitat dels seus germans i la direcció de l’empresa i va 
haver de renunciar a la seva formació d’erudit i després va haver d’abando-
nar el seu observatori, darrer baluard contra el destí.

Aquesta renúncia al seu desig més profund, ell mateix la qualifica de «tra-
gèdia». Fa servir aquest mot per a definir la seva vida, que ell considera 
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«malaguanyada». Fins al seu darrer alè va experimentar el sentiment de 
l’inassolit, les potencialitats que no han florit, els gèrmens que no han pogut 
donar el seu fruit, la pèrdua del que la vida li havia promès inicialment; i 
això ell ho va viure com un drama.

Aquest plany reapareix, espars, en el Guaitant i en nombrosos manus-
crits. Quan el llegeixo, m’omple la tristesa. «La meva vida contenia quelcom 
que no he pogut esplaiar i que morirà amb mi. Malaguanyada vida!», escrivia 
el 8 de maig del 1962, quan va fer 90 anys, un mes, dia per dia, abans del tras-
pàs de la seva darrera filla viva, la meva mare.

Però resta una qüestió essencial, una esperança: es pot pensar que la crea-
ció ha sublimat el patiment?

Facsímil dels seus darrers mots afegits dins del seu exemplar personal de Guaitant enrera.
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L’home ancià, solitari, se’n va a la fi d’«una vida de tramuntana», aquella tramuntana tan sovint 
evocada que «xiula a la plana empordanesa esventada».
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Un programa de la festa anual (24 d’octubre) de tots els Rafels familiars de la part de Lluïsa; aquí, 
l’any 1887. Per a l’ocasió s’anava a cercar a l’internat la filleta, que havia aconseguit de la directora 
una autorització de sortida. La casualitat va voler que, pel seu matrimoni, Lluïsa entrés més tard en 
una família que també en tenia uns quants! 
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Alguns flaixos complementaris 

Per no fer el text carregós, he renunciat a explicar certs detalls que, no obstant això, són 
reveladors. Aquí en dono alguns, d’importància diversa, agrupats per capítols.

Esbós

• Les relacions de Patxot van ser molt variades i obertes. Per exemple, el va anar a 
trobar un professor de la Universitat del Caire, Abdul Hamid El Abbadi, que 
havia viatjat a Barcelona amb ocasió de l’Exposició Universal (1929). Era mem-
bre del Congrés d’Història que se celebrava allí i va oferir a Patxot de traduir de 
l’àrab obres que ell publicaria, si calia.
L’intercanvi, explicat en el Dietari de la Institució Patxot (22 de novembre del 
1929), va ser molt cordial. Com es pot imaginar, Patxot el va aprofitar per situar 
el problema català, encara més evident en aquells moments que el govern espa-
nyol havia prohibit tota participació catalana a l’Exposició, que se celebrava a 
Barcelona!

• Com el seu pare, Patxot tocava el piano, però com a aficionat. Li agradava espe-
cialment Grieg. Va deixar de tocar de cop el 1919, quan va morir la seva filla 
Montserrat. Ella acostumava a seure al seu costat i passar-li les pàgines. No va 
poder resistir aquesta absència. 

• El mes de març de l’any 1900, a la fi de les vagues, l’article addicional de Patxot, 
i només d’ell, a l’acord entre patrons i obrers contenia la clàusula següent: 
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«[...] retomar exactamente el mismo puesto y respetar como siempre el derecho 
de antigüedad».

• En relació amb aquests mateixos incidents de Sant Feliu, va escriure al seu sogre 
(14 de març del 1900): «mai m’havia bullit la sang com avui ni m’havia sentit 
capaç de fer atrocitats. Mes gràcies a Déu he tingut prou sang freda per rebotre 
sobre el llit el rifle que durant cinc minuts m’ha cremat les mans; he sentit plo-
rar les nenes...».

• En el primer volum de les Memòries Patxot (1930) es troben el corpus pluovio-
mètric de Catalunya i el seu atles, obra de Patxot i del seu amic i col·lega, el pro-
fessor Fontserè. Patxot hi indica que aquí hi ha el resultat d’uns 40 anys de tre-
ball dels dos.

Família

• A Sant Feliu, del 1893 al 1897 Rafael Patxot va tenir un vaixell, La Griselda, un 
gussi, una petita embarcació de pesca o d’esbarjo, de sis metres de llargada 
només, a vela i a rem amb la proa aixecada. Anava a pescar amb dos obrers de la 
fàbrica; s’aixecava a la nit per tornar puntualment a la fàbrica, «el primer d’arri-
bar», deia Lluïsa amb orgull.

• Una branca de la família s’havia instal·lat a Gibraltar en el segle xviii. Altres, a 
Nàpols i Palerm.

• Mentre organitzaven el seu casament, Rafael i Lluïsa havien decidit viure sis 
mesos a Sant Feliu i sis mesos a Barcelona, on Lluïsa tenia la seva família. Però va 
morir el pare de Rafael i, com que aquest havia demanat a Lluïsa que fos una 
mare per als seus fills, després del seu traspàs, ella es va haver d’exiliar a Sant 
Feliu, lluny del seu lloc i dels seus.
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Aquesta embarcació és un gussi; hi veiem el forat on es plantava el pal.  
El gussi de Patxot es deia La Griselda.
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A Barcelona

• Els primers treballs de Patxot publicats van ser: el 1908, Meteorologia Catalana, 
i després, el 1912, La Pluviometria Catalana, amb les mesures i les observacions 
fetes del 1906 al 1910.

• En un concurs de l’Haia, el professor Anzilotti, un italià president del Tribu-
nal Permanent de Justícia Internacional, va dimitir el 1930 perquè el tema 
proposat li semblava massa netament antifeixista i podia causar-li problemes. 
Tanmateix, havia signat, el desembre del 1928, la convocatòria d’aquell con-
curs. 
Les propostes rebudes per a aquest primer concurs procedien de tretze ciutats: 
París, Washington, Manila, Marburg, Hèlsinki, Nàpols, Hamburg, Praga, 
Estrasburg, Nimega, Berlín, Lausana i Bremen.

• El concurs de llegendes folklòriques va tenir onze propostes premiades el 1924, 
dotze el 1926, tretze el 1928. Sembla que no va tenir continuïtat. 

• Coneixem els instruments de l’observatori de Patxot per la llista que se’n va 
establir en el moment de la donació: a la Universitat de Barcelona, l’equatorial, 
el teodolit geodèsic, el rellotge sideral, la cúpula; a Montserrat s’havien de lliu-
rar els documents meteorològics i al Servei Meteorològic de Catalunya, els 
meteogrames i els registres d’observació.

• Patxot era: Fellow of the Royal Astronomical Society (Londres), Fellow of the 
Royal Meteorological Society (Londres), Membre Fondateur de la Société Astro-
nomique de France, membre de la Commission pour l’Étude des Nuages i del 
Comité International Météorologique.
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La guerra civil

• «El gran drama moral va ser el de la rereguarda de la zona republicana; es devia 
a la incapacitat del govern legítim per a mantenir la legalitat. S’entén, doncs, la 
paradoxa per la qual a Barcelona molta gent esperava els insurgents [els fran-
quistes] com a alliberadors, quan havien estat ells els que havien provocat el 
desastre i bombardejat cruelment la ciutat».

• Franco s’havia proposat d’anorrear la cultura catalana. L’ús del català estava 
prohibit en tots els actes jurídics, la premsa, els llibres, l’ensenyament, l’Admi-
nistració, l’Església i fins i tot al carrer si les persones estaven en grup. Van des-
aparèixer completament els diaris en català, que el 1936, sota la república, eren 
22, de totes les tendències. Aquest buit va crear, necessàriament, un baix nivell 
intel·lectual.
Per mesurar millor l’abast de l’opressió, cal recordar que el 1906 ja s’havia cele-
brat el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana.

• Veient com patia el seu país tal persecució cultural, Patxot va intentar evitar 
que Franco entrés a la UNESCO el 1952.

Patxot, el cardenal Vidal i Barraquer i l’església

• Patxot va fer que preparés per a la primera comunió la seva filla petita, Concep-
ció, Mossèn Clascar, un sacerdot exegeta que també era científic, mal reconegut 
com a tal per les autoritats eclesiàstiques, en concret per la seva traducció del 
Gènesi. Va provocar tal desconfiança en els ambients religiosos que a la nena li 
van denegar el dret de rebre la comunió durant uns mesos...

• Quan, el 1919, va morir la cunyada de Patxot, vídua, la successió del seu marit 
encara no s’havia arranjat; tres bisbes cercaven d’apropiar-se’n completament. 
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Patxot destaca respecte d’això: «la misèria espiritual d’aquests representants de 
l’Església que no van respectar el seu benefactor, ni els actes de caritat que va 
ordenar, ni la seva esposa, etc. i que per amor als diners ho van trepitjar tot».

• L’amic de Patxot, el cardenal Vidal i Barraquer, informava regularment el papa 
Pius XI i després sobretot Pius XII de la situació de l’Església a Espanya. Però 
l’arquebisbe de Toledo, monsenyor Gomà, feia el mateix des d’una perspectiva 
ben diferent: defensava Franco com el salvador de l’Església i argumentava a 
favor de la no-intervenció del Vaticà. Aquesta és la visió que va prevaldre i 
Roma no va intervenir durant la Guerra Civil ni després.

Patxot i Suïssa

• Patxot va mantenir una relació molt primerenca amb Suïssa. Abans ja del seu 
matrimoni, els seus metges el van enviar allí per a curar-se (es pot suposar que 
de tuberculosi intestinal). Hi va tornar en viatge de noces (1894), més endavant, 
en família amb les seves dues filletes i, encara, tot sol, de nou per motius de salut 
(1898). En les cartes que escrivia des de Suïssa a la seva dona, hi posava sovint 
flors seques, edelweiss, per exemple, o flors de plana.

• Des de Mürren (1898) Patxot escriu a la seva dona: «Lo pensar la distància que 
ens separa m’espanta, puig si jo me posés malalt, com ho fariam, Deu meu? Tu 
no podrias venir i jo sol me moriria de pena». No ens esperaríem aquestes línies 
d’un home com ell. 

• Igualment des de Mürren, una carta desencoratjada (10 d’agost del 1898). Havia 
passat dos mesos a Beatenberg (Suïssa) i havia dirigit la fàbrica a distància. 
«Avui t’escriuré una carta trista [...] y pensant ab vosaltres me venen ganes de 
plorar. Tan lluny com sou, tan que vos anyoro y so aquí sol sense que tu me 
pugas animar, ni consolar. No’t veig ni sento la veu de les nostres filletes; tot és 
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foraster al meu costat y a mi ma fa mes lo carinyo y la vista dels que estimo que 
tot lo de aquest mon. Aquesta nit he somiat que ja era a casa y al despertar-me 
me trobo ab la realitat nua y tan trista com es».

• Tota la vida, Patxot va presentar el federalisme suís com a model de solució al 
problema espanyol de diverses ètnies en un mateix territori.

• Durant la segona estada per motius de salut a Suïssa (1898), de pas per Ginebra, 
va ser testimoni, sota el balcó de la seva habitació a l’hotel Beau-Rivage, de l’as-
sassinat de l’emperadriu Elisabet d’Àustria, Sissí, quan ella anava a embarcar 
per fer un passeig pel llac Léman. Més tard, l’ajudant de camp de l’emperadriu li 
va mostrar (per què?) l’arma especialment esmolada que havia servit per a 
matar-la i fins i tot el negatiu de la fotografia de la ferida, document indiscret 
que el general que hi havia va ordenar la destrucció immediata. Patxot va 
escriure a la seva dona: «Acabo de veure l’arma de l’assassino: és una petita lli-
ma triangular que li va clavar al cor: tot va passar davant la finestra del quarto y 
quant la van portsr, la vaig casi tocar y me va semblar que ja era morta». I va 
afegir: «Lo cos lo tenen am glaç y ara l’ambalsamaran».

• Patxot sentia nostàlgia de la seva pàtria i sofria, però parlava als seus néts de la 
sort que tenien de viure a Suïssa. 

Malaguanyada vida

• «No és pas d’avui», va escriure el 20 de maig del 1936, «que estic treballant en 
coses que no són del meu rengle i que aparento el que no sóc; àdhuc, si anéssim 
al fons de la qüestió potser en això trobaríem el caire mès tràgic i meritori —si és 
que ho és— de la meva vida espiritual. Però avui, aquest aspecte i sentit de des-
plaçament ha près un aire públic i solemnial en el Congrés Jurídic Català, [...] en 
el qual he estat nomenat Congressista d’Honor. [...] Al mateix temps que el meu 
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agraïment per la insospitada i immerescuda distinció, jo no he pogut menys de 
confessar-los la meva sorpresa, però m’he tornat a trobar amb que sembla el que 
no sóc».

L’obra de Patxot

• Per donar una idea de la seva importància, assenyalaria que dins una obra sobre 
la cultura catalana, l’enumeració de tot el que Patxot ha dut a terme comprèn 
28 pàgines amb comentaris (Alexandre Galí, Història de les institucions i del 
moviment Cultural a Catalunya, 1900-1936, llibre xviii, pàg. 21-49).
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“

”

A tall de conclusió...
algunes frases de collita pròpia, moltes vegades repetides 

Amb una mica de bona voluntat, de tot es pot treure profit en aquest món.

M’hauré de malfiar d’aquestes aparositats, 
recordant que entr’els molts perills de la vellesa, hi ha la vanitat.

A mi, primer m’escapçaran, abans que deixar-me clavar un timbre móbil  
al clatell.

El diner crea l’odi.

La intel·ligència té la missió d’assegurar la continuïtat  
espiritual de la humanitat.

Carrega’t de raó, i apreta.

La veritat sempre és senzilla, però també perillosa massa sovint.

La temença de la veritat fa el conreu de la mentida.

Cantant les veritats es perden les amistats.

Pren-te la mida.
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Històricament, Catalunya es remunta a l’època de la Marca Hispànica carolín-
gia, és a dir, als segles viii i ix. Organitzada en comtats, formava part d’un reg-
ne franc. En el segle ix, sota Carles el Calb (†877), va trencar aquest lligam feu-
dal i es va constituir en comtat independent. Es va fer més gran durant tota 
l’edat mitjana fins al segle xv i va arribar pel sud fins a més enllà de les actuals 
terres d’Alacant de manera que va reconquerir els territoris sotmesos als àrabs, 
després d’haver hagut de renunciar al nord, al Llenguadoc (1213). Va introduir 
la seva llengua, el català, als territoris conquerits: València, les Illes Balears, 
Sardenya (on encara es parla català a la ciutat de l’Alguer), Sicília, els ducats 
d’Atenes i Neopàtria (a Tessalònica), aquests darrers adquirits després d’una 
cèlebre expedició empresa per ajudar Bizanci. La conquesta del regne de Nàpols 
marca la fi de la seva expansió.

El 1469, el matrimoni de Ferran, rei de la confederació catalanoaragonesa, 
amb Isabel, reina de Castella, va produir la unió personal, sota un mateix rei, de 
Catalunya i Castella, sense que la primera hagués hagut per això de sacrificar el 
que va ser la seva personalitat política. Però la seva cultura perdia: la seva bri-
llant literatura dels segles xiv i xv es va apagar i la seva llengua va acabar com 
a llengua sobretot oral durant tot el període d’esplendor de l’imperi espanyol 
(segles xvi i xvii), mentre Espanya estenia l’ús del castellà arreu, incloses totes 
les seves conquestes del Nou Món.

Breu síntesi de la història 
de Catalunya 

Aquest resum procedeix de la introducció de la tesi doctoral L’assimilation des immigrés 
en Catalogne, de Joaquim Maluquer, Droz, 1963.
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La tendència centralitzadora espanyola va despuntar sota Felip IV (1605-
1665). El monarca va intentar privar Catalunya dels seus privilegis i aquesta es 
va rebel·lar el 1640. Es va proclamar república independent però sota la protec-
ció de França, per la qual cosa es va assignar al rei Lluís XIII el títol de Comte de 
Barcelona, títol que es va transmetre des d’aleshores a tots els sobirans espa-
nyols, inclòs el rei Joan Carles i l’actual rei d’Espanya, Felip VI. El conflicte es 
va perllongar i França, traint aquesta «relació», va aprofitar l’avinentesa per 
apropiar-se del Rosselló, una part de la Cerdanya i alguns altres territoris 
pirinencs (annexions confirmades pel Tractat dels Pirineus, el 1659). Aquest 
alçament dels catalans es va anomenar la Guerra dels Segadors, cosa que desta-
ca el seu caràcter popular; resta inoblidable. El moviment polític dels segles xix 
i xx en va fer un símbol, perquè posava en evidència l’existència d’una cons-
ciència col·lectiva catalana. D’aquesta època heroica data el cant que esdevin-
drà l’himne nacional de Catalunya, òbviament prohibit del tot sota Franco i 
severament castigable, Els Segadors.

El successor de Felip IV va respectar el govern autònom de Catalunya, però 
una complicada i llarga guerra europea va seguir la mort del darrer sobirà Àus-
tria, perquè en absència d’un hereu directe estava en joc qui ocuparia el tron 
d’Àustria. Espanya estava unida estretament a l’imperi austríac i quan fou un 
Borbó qui el va guanyar (Felip V, nét de Lluís XIV. Tractat d’Utrecht, 1713), 
Catalunya, que havia combatut Espanya i França, es va trobar completament iso-
lada. La seva capital, Barcelona, va ser presa a l’assalt després d’un llarg setge i el 
país fou desposseït de les seves institucions polítiques. El primer rei Borbó d’Es-
panya, imbuït del centralisme francès, va reduir Catalunya, el País Valencià i les 
Illes Balears, sense més, al rang de províncies, privant-los de les seves lleis (1715).

Així va acabar l’antic comtat carolingi, que havia aconseguit sobreviure 
sota l’imperi espanyol dels segles xvi i xvii. Va començar llavors un llarg viatge 
al fons de la nit. Durarà gairebé 200 anys.
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Tanmateix, en el segle xix, la invasió napoleònica suscita una resistència 
enèrgica a Catalunya i a poc a poc es modifica el clima del país: intel·lectualment, 
sota la influència del Romanticisme, s’intenta fer renéixer la llengua; econòmica-
ment, s’assisteix a una gran expansió de les indústries, especialment les tèxtils, i 
ideològicament queda marcat, en el tercer quart del segle, per l’aparició d’un 
moviment polític que esdevindrà nacionalista en el segle xx. El tradicionalisme 
d’extrema dreta i el federalisme de l’esquerra republicana s’uneixen en el seu 
vincle amb el país i en el seu refús al centralisme jacobí espanyol sorgit de la 
Revolució Francesa. Aquest moviment nacionalista profund va dur el 1914 a la 
creació d’una comunitat de províncies catalanes, la Mancomunitat, i Catalunya 
va retrobar llavors la seva personalitat política perduda el 1713-1715.

Però un cop d’estat militar la torna a trencar el 1923 (el següent serà el de 
Franco, el 1936) i li farà patir una opressió cultural greu. El 1930 la dictadura 
cau, alhora que la monarquia —havien coexistit...—, i es proclama la república. 
Catalunya obté en aquest moment l’estatus de regió autònoma. Neix la Genera-
litat de Catalunya. Altres regions també inicien un moviment en el mateix sen-
tit i l’Espanya castellana se sent amenaçada en la seva hegemonia política i cul-
tural. S’hi suma el joc de les diverses tendències d’esquerra. Tot això provoca 
la intervenció de Franco, per a qui es tracta de «salvar España del peligro 
comunista» i de «restituir su unidad amenazada». Es produeix llavors la Guer-
ra Civil o guerra d’Espanya (1936-1939). L’autonomia catalana, i també la del 
País Basc, són anorreades fins al darrer vestigi i Catalunya com a tal deixa 
d’existir fins i tot administrativament: es reinstauren les quatre antigues pro-
víncies, sense cap lligam orgànic. Es prohibeix la llengua pertot: textos oficials 
o privats, escoles públiques o privades, diaris, revistes, llibres, ràdio, pel·lícu-
les, església: només s’admet l’espanyol.

S’arriba així al moment en què, per salvar la seva vida i la de la seva esposa, 
Rafael Patxot fuig in extremis gràcies a un amic republicà, polític d’esquerra i 
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poeta. Després, en veure la situació i en signe de protesta contra el règim, que ell 
no admet, s’exiliarà definitivament a Suïssa. Hi va morir el 1964, gairebé dotze 
anys abans que Franco. 

N. D. - C. P.

*    *    *
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Cronologia
FETS MÉS RELLEVANTS DE LA VIDA DE RAFAEL PATXOT

1872 El 8 de maig neix Rafael Patxot i Jubert a Sant Feliu de Guíxols.
1886 Estudia  durant quatre anys a París, Londres i Cambridge.
1890 Mor la seva mare Clara Jubert i Peyà.
1893 Mor el seu pare Eusebi Patxot i Llagustera.
1894 Es casa amb Lluïsa Rabell i Cibils.
1895 Neix la primera filla, Montserrat.

1896 Crea a Sant Feliu de Guíxols l’Observatori Català [d’Astrono-
mia], que desmuntà el 1911.

1897 Neix la segona filla, Maria.
1902 La família es trasllada a viure a Barcelona.
1905 Neix la tercera filla, Concepció.

1908 Publica Meteorologia catalana.
1912 Publica La pluviometria catalana.

1919 Mor la filla Montserrat.
1919 Crea la Fundació Montserrat Patxot i Rabell.
1919 Crea els Concursos musicals Eusebi Patxot i Llagustera (amb 

l’Orfeó Català).
1919 Mor la cunyada de Patxot, Concepció Rabell i Cibils, vídua d’Eduar-

do Romaguera.
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1920 Crea els Concursos Rafael Patxot i Ferrer (amb la Reial Acadè-
mia de Bones Lletres).

1920 Crea la Fundació Clara Jubert de Patxot.
1920 Crea la Fundació Concepció Rabell i Cibils vídua de Romague-

ra, de la qual emanen, entre altres accions:
 Els Premis als Jocs Florals.
 L’Obra del Cançoner Popular de Catalunya (amb l’Orfeó Català).
 L’Estudi de la Masia Catalana (amb el Centre Excursionista de 

Catalunya).
 El projecte de publicació de les Cròniques catalanes (amb 

l’Institut d’Estudis Catalans).
 La col·laboració a la publicació del Butlletí, de la Reial Acadè-

mia de Bones Lletres de Barcelona.
 El finançament dels estudis per a l’Atlas Internacional dels 

Núvols.
 La publicació de Sobiranes catalanes (amb la Reial Acadèmia 

de Bones Lletres).
 L’edició dels Llibres d’infants (amb l’Associació Protectora de 

l’Ensenyança Catalana).
1921 Patxot, amb Eduard Fontseré, estimula la creació del Servei 

Meteorològic de Catalunya.
1922 Crea les Memòries Patxot (amb la Biblioteca de Catalunya).
1923 Crea la medalla d’or del Centre Excursionista de Catalunya.
1923 És designat membre de la Comissió Internacional d’Estudi 

dels Núvols.
1925 Mor la filla Maria.
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1925 Crea la Fundació Maria Patxot i Rabell (amb l’Institut de Cul-
tura de la Dona).

1926 Crea la Institució Patxot, que patrocina, entre altres accions:
 L’acord amb l’Institut d’Estudis Catalans per finançar totes 

les publicacions de l’entitat. 
 La Bibliografia General Catalana.
 El Repertori dels manuscrits catalans.
 La Bibliografia Històrica de Catalunya.
 El Refranyer popular de Catalunya.
 Els Estudis Universitaris Catalans.
 Els Concursos de l’Haia.
1931 Es publica la Miscel·lània Patxot: estudis de dret públic.

1930 Construcció de la Masia Mariona, a Mosqueroles.
1935 Publicació en català de l’Atlas Internacional dels Núvols i dels 

Estats del Cel (també en francès, alemany i anglès, finançats 
per Patxot).

1936 El 4 d’agost Rafael Patxot i la seva muller abandonen Catalunya, pro-
tegits pel conseller de Cultura de la Generalitat Ventura Gassol.

1939 Tot el material meteorològic de Patxot a Barcelona és requisat i tras-
lladat a Madrid.
1952 Publica les seves memòries Adéu a Catalunya. Guaitant enre-

ra. Fulls de vida d’un octogenari (edició privada).
1962 Mor la tercera filla, Concepció.
1964 Rafael Patxot mor el 8 de gener a Ginebra.
1965 Mor Lluïsa Rabell. Tots dos són enterrats al cementiri de Montjuïc, a 

Barcelona.
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1976 El material fotogràfic i documental de l’Estudi de la Masia Catalana és 
cedit per la família Patxot al Centre Excursionista de Catalunya.

1991 El material de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya és cedit per 
la família Patxot al monestir de Montserrat.

1994 És publicada la primera biografia extensa de Rafael Patxot, redactada 
per Joaquim Maluquer.

2005 La família Patxot fa donació de la Masia Mariona a la Diputació de 
Barcelona, que la restaura, i el 2009 s’inaugura l’exposició permanent 
Univers Patxot.

2014 S’inicien els actes de commemoració del cinquantè aniversari de la 
mort de Rafael Patxot i es crea la web universpatxot.diba.cat.
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