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L’Ajuntament de Girona ha ingressat a l’Arxiu Municipal de Girona el fons 

documental de Rafael Patxot i Ferrer, avi del mecenes Rafael Patxot i 

Jubert. 

 

BIOGRAFIA DE RAFAEL PATXOT I FERRER 

 

Rafael Patxot i Ferrer va néixer a Sant Feliu de Guíxols el 28 de gener de 1810 i va 

morir el 26 de gener de 1886. Fou alcalde de Sant Feliu de Guíxols entre 1840 i 1882. 

Va ser també capità i comandant de la milícia nacional de Sant Feliu de Guíxols (1835-

1841) i capità de la companyia de veterans de la milícia de Sant Feliu de Guíxols 

(1874-1875). Home de gran cultura i impulsor de diferents iniciatives socials, va 

mostrar sempre un gran interès per la història. 

 Era pare del pianista Eusebi Patxot i Llagostera i avi de Rafael Patxot i Jubert, 

astrònom i meteoròleg, bibliòfil i escriptor, i reconegut mecenes i humanista, impulsor 

entre d’altres projectes culturals de les publicacions de l’Institut d’Estudis Catalans. 

Rafael Patxot i Jubert en les seves memòries Guaitant enrere (fulls de la vida d’un 

octogenari (fulls de la vida d’un octogenari) en destacava els seus valors cívics i els 

seus gestos heroics contra la tirania i evocava el romanticisme d’algunes de les seves 

accions. També recollia la veu popular que el considerava "nat per manar; però la seva 

generositat, dretura de consciència i fermesa de caràcter no li valgueren més que 

maldecaps i perjudicis personals, com sol succeir a tothom en casos semblants”.  

L’any 1920 Rafael Patxot i Jubert va instituir una fundació benèfica per a la 

convocatòria dels  Concursos Rafael Patxot i Ferrer destinats a premiar estudis 

històrics, polítics i socials sobre Catalunya. Els concursos van estar vinculats en un 

primer moment a l’Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona i, més tard, a la 

Institució Patxot. Es van convocar fins a l’any 1936.  

 

Referències 

• Xavier Colomer-Ribot (2004). “Rafael Patxot, meteoròleg, astrònom i mecenes”, 

Revista de Girona, 226, Girona, p. 38-45. 

• Rafael Patxot Jubert (1952). Guaitant enrere (fulls de la vida d’un octogenari 

(fulls de la vida d’un octogenari), Ginebra, 1952 
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FONS RAFAEL PATXOT I FERRER 

 

La documentació de Rafael Patxot i Ferrer ingressada a l’Arxiu Municipal de Girona 

està datada entre els anys 1811 i 1882. Es tracta en concret de sis lligalls de 

documentació de tipus textual. El fons ha estat donat pels rebesnéts de Rafael Patxot i 

Ferrer. 

Fa referència majoritàriament a la seva activitat com a capità i comandant de la milícia 

nacional de Sant Feliu de Guíxols (1835-1841) i com a capità de la companyia de 

veterans de la milícia de Sant Feliu de Guíxols (1874-1875). Aquesta documentació 

comprèn llistes de milicians, inventaris d’armament i material, comunicacions del 

Govern Militar i Polític o d’altres instàncies militars, etc. 

En menor mesura, també hi ha documentació relativa a un plet de la família Vilaret 

Patxot (1811-1836), a diverses qüestions de Sant Feliu de Guíxols (1847-1860) i 

correspondència (1879-1882), inclosa la referida a la seva dimissió com a alcalde 

datada entre maig i juliol de 1882. 

 

 

 
Documentació de Rafael Patxot i Ferrer  

que ingressa a l’AMGi 
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IMATGES 

 

 

 
 
 
Nomenament de Rafael Patxot i Ferrer com a comandant de la milícia nacional de Sant Feliu 
de Guíxols, 22 de setembre de 1839 
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Nomenament de Rafael Patxot i Ferrer com a capità de la milícia nacional de Sant Feliu de 
Guíxols, 8 de febrer de 1874 
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Carta de la direcció de la Sociedad Econónima Gerundense de Amigos del País a Rafael 
Patxot i Ferrer, 7 de febrer de 1880 
 

 

[Imatge de la portada: Rafael Patxot i Ferrer. Rafael Patxot Jubert (1952). Guaitant enrere (fulls 
de la vida d’un octogenari (fulls de la vida d’un octogenari), Ginebra, 1952, p. 101] 


