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Al passeig de Sant 
Feliu de Guíxols hi 
ha una casa molt 
maca. Tothom que 
passa per davant s’hi 
fixa i se la mira. 
 
Tots els guixolencs 
la coneixem: és la 
casa Patxot. 

Autor: Gabriel Dalmau Benet. 



Retrats de Rafael 
Patxot quan era un 
infant i de gran, 
extrets de la 
biografia de 
Joaquim Maluquer. 

En Rafael hi va néixer.  
Us en recordeu? 
Volia ser astrònom i 
meteoròleg. I va ser un gran 
mecenes de la cultura i de la 
ciència a Catalunya.   



La seva família tenia una fàbrica de suro.  
Al segle XIX hi va haver un fort creixement 
demogràfic. Entre 1860 i 1900 la població va passar 
de 5.487 veïns a 11.333. El motiu va ser la 
prosperitat de la indústria del suro i el comerç amb 
ultramar.  
  

Fàbrica de suro  a 
principis del segle 
XX. 
 
AMSFG. Col·lecció 
Carme Arxer 
(Editor: Thomas) 



 
 
Vista del 
passeig 
entre 1890 
i 1895. 
 
AMSFG. 
Col·lecció 
Espuña-
Ibáñez 
 
(Autor: 
desconegut) 
 

La burgesia va edificar bells edificis, 
sobretot al passeig del Mar, com els 
Patxot. 



O com els Llagustera, que tenien una casa 
com un petit palau. Per desgràcia es va 
enderrocar als anys 70 per construir un 
bloc de pisos. 

 
 
Casa 
Llagustera 
a finals 
del segle 
XIX. 
 
AMSFG. 
Col·lecció 
Espuña-
Ibáñez 
 
(Autor: 
desconegut) 
 



A l’esquerra, casa Batet. 
A la dreta, la fàbrica de 
la mateixa família. 
 
AMSFG. Col·lecció família 
Batet. 
(Editor: Emili Canet) 
 

 
La família Batet, per exemple, 
tenia la casa i la fàbrica al 
passeig. Era de les més antigues 
de Sant Feliu de Guíxols, com la 
dels Patxot. 
 
 



Plànol dels 
barris de 
Sant Feliu, 
elaborat per 
Rosa M. 
Rourich.  

Amb el creixement de la població, es van urbanitzar 
el barri de l’Estació (Tueda) i el barri de 
l’Eixample, a banda i banda de la carretera de 
Girona, on hi havia moltes fàbriques. 



Planejament 
urbanístic: 

 
1868 

Elaboració del pla 
Gallart. 

  
1897 

Elaboració del pla 
general de reforma 

urbana de 
l’arquitecte Guitart. 



Casino dels 
Nois després 
de la 
primera 
ampliació, 
el 1899. 
 
AMSFG. 
Col·lecció 
Municipal 
d‘Imatges 
 
(Autor: 
desconegut)  

 
El 1851 es va fundar el casino dels Nois. El 1880 
surt la primera notícia sobre la biblioteca del 
casino. 
A Sant Feliu es van arribar a crear cinc casinos i un 
ateneu. 



 
El 1882 s’instal·la l’enllumenat de gas. 
 
 

Retrat del 
personal de 
la fàbrica de 
gas de Sant 
Feliu de 
Guíxols, 
1921. 
 
AMSFG. 
Col·lecció 
Carmela 
Palahí 
 
(Autor: Josep 
Manetes)  



Primer viatge fins a Girona, a buscar 
els vagons. El primer a la dreta és 
Rafael Patxot. 
 
AMSFG. Col·lecció Espuña-Ibáñez 
(Autor: desconegut) 

El 1892 es va inaugurar el tren de Sant Feliu de 
Guíxols a Girona. 

 
Estació de Sant Feliu de Guíxols 

a principis del segle XX. 
 

AMSFG. Col·lecció Municipal 
d’Imatges (Autor: desconegut) 



El 1904 es van 
començar les obres 
del port. 
El tren i el port 
van ser molt 
importants per 
transportar 
mercaderies. 

 
Obres del port, any 1906. 

 
AMSFG. Col·lecció Santiago Güitó 

(Autor: desconegut) 

Vaixells fondejats al racó de 
llevant al final del segle XIX. 
 
AMSFG. Col·lecció Espuña-Ibáñez 
(Autor: desconegut) 



Casa Patxot al 
passeig del Mar 
l’any 1889. 
 
AMSFG. Col·lecció 
Municipal 
d’Imatges  
 
(Autor: Jaume 
Bertran) 
 

Quan en Rafael era petit el passeig i la casa Patxot 
tenien aquest aspecte. Hi vivia el seu avi Rafael, 
que va ser alcalde de Sant Feliu durant mots anys. 
La casa petiteta que hi ha al costat, era de Clara 
Jubert, la seva mare. 



Plànols 
antics 
conservats a 
l’AMSFG.  

El projecte de la casa de 
Clara Jubert el va fer 
l’arquitecte Manuel Almeda.  
 
La casa era d’estil 
neoclàssic, com les que 
trobem al carrer Penitència, 
al carrer del Mall o al 
carrer Joan Maragall. 



Vista de l’Observatori de Rafael 
Patxot amb els aparells per a 
observacions meteorològiques. 
 
AMSFG. Col·lecció Espuña-Ibáñez 
(Autor: desconegut) 

La Clara va morir el 
1889, per això Rafael va 
deixar els seus estudis 
i va tornar a Sant 
Feliu. 
 
Va ser al damunt 
d’aquesta casa que 
Rafael va fer construir 
el seu observatori l’any 
1896. 



Plànols antics conservats a 
l’AMSFG. 
Façana del carrer de la Creu. 

El projecte de 
l’observatori el va fer 
l’arquitecte Francesc de 
Paula del Villar i 
Carmona. 
 
Va construir un segon pis 
damunt la casa de l’any 
1882-1883. Sobre el terrat 
es va aixecar la cúpula 
del seu observatori. 
 
 



 
L’observatori era un lloc 

molt conegut i el 
visitava molta gent. En 

Rafael mateix els 
explicava com funcionaven 

els instruments i els 
convidava a mirar el cel. 

 
Des d’aquí, en Rafael va 
fer una important labor 

com a científic, 
principalment com a 

meteoròleg. 
 
 



Obres de desmuntatge de 
l’observatori, l’any 1912. 
  
AMSFG. Col·lecció Municipal 
d’Imatges (Autor: desconegut) 

L’any 1901 En Rafael Patxot 
i la seva família van anar 
a viure a Barcelona. 
 
L’observatori va funcionar 
uns anys. 
 
Quan es va crear la 
Societat Astronòmica de 
Barcelona, l’any 1911, 
Patxot li va fer donació de 
l’observatori. 
 
L’any 1912 el van venir a 
desmuntar. 



Retrat de Lluïsa Rabell 
publicat a Rafael Patxot i 
Jubert. Une vie de 
tramontane, de Núria 
Delétra-Carreras i Patxot. 

L’any 1894 en Rafael i la 
Lluïsa es van casar i es van 
instal·lar a la casa Patxot. 
Allà hi van néixer les seves 
filles: la Montserrat, la 
Maria i la Concepció. 



Cinc anys després de desmuntar 
l’observatori, el 1917, Rafael va fer 
enderrocar les cases antigues per fer-
ne tres de noves. Les volia regalar a 
les seves filles perquè vinguessin a 
Sant Feliu. 

Casa Patxot als 
anys 20, poc 
després de la 
seva 
finalització. 

AMSFG. 
Col·lecció 
Municipal 
d’Imatges 

(Autor: Ricard 
Mur) 



 
El projecte el va fer 
l’arquitecte de Barcelona 
Albert Juan Torner.  
 
És un arquitecte 
modernista reconegut 
(Barcelona, 1872-1957).  

 

Retrat d’Albert Juan Torner. 
 



 
Un dels edificis més representatius  
construïts per Albert Juan Torner és 
l’Ajuntament i antigues escoles de 
Franqueses del Vallès (1912).   



 
Casa Joan Sanpera de Granollers (1912). 

Autor: 
Amadalvarez 



 
Veieu característiques 
comunes de la casa 
Patxot amb les altres 
cases d’aquest 
arquitecte? 

Autor: Gabriel Dalmau Benet 



El primer projecte no tenia la pèrgola, ni la 
torratxa ni el rellotge de sol. L’estil sobri de la 
façana sembla més noucentista que modernista. En el 
projecte final hi trobarem, però, elements 
decoratius modernistes.   

PLÀNOLS DEL 
PRIMER 
PROJECTE DE 
LA CASA 
PATXOT DE 
L’ARQUITECTE 
ALBERT JUAN 
TORNER. 

AMSFG 



Retrat de Rafael Patxot i Jubert, publicat 
a Rafael Patxot i Jubert. Une vie de 
tramontane, de Núria Delétra-Carreras i 
Patxot. 

Com que Rafael volia que les cases 
estiguessin molt ben fetes, les 
obres van durar cinc anys. 
(1917-1921). 
 
Els ganxons de l’època, quan una 
cosa durava molt deien: això es fa 
més pesat que les obres de can 
Patxot! 



Retrar de les filles del 
matrimoni Patxot-Rabell, 
publicats a Rafael Patxot i 
Jubert. Une vie de tramontane, 
de Núria Delétra-Carreras i 
Patxot. 

Però la història és molt 
trista, perquè la filla 
gran, Montserrat, es va 
morir abans d’acabar la 
casa (1919). 
En Rafael la volia 
enderrocar, però no ho va 
fer perquè li va demanar 
la seva filla mitjana, la 
Maria, que malauradament  
va morir poc després 
d’enllestir l’obra (1925). 



CASA PATXOT. 

AMSFG. Col·lecció Municipal d’Imatges 

(Autor: Joan I Josep Segur) 

La torreta i el 
rellotge de sol 
són els elements 
que més criden 
l’atenció. Són de 
caire modernista. 
Als modernistes 
els agradaven 
molt les formes 
ondulades i les 
decoracions amb 
motius vegetals. 
 
 
 
 



CASA 
PATXOT. 

(Autor: 
Rosa M. 
Rourich. 
2014) 

El rellotge de sol és l’element més important de la 
façana. Hi ha un pescador i un pagès. 
Hi ha un vers de Verdaguer que fa referència al pas 
del temps: “lo ritme van seguint de les estrelles”. 
També fa referència a l’amor per l’astronomia de 
Rafael Patxot.  



Per fer la porta 
va aprofitar la 
llosa de pedra 
de Girona que 
aguantava el 
telescopi 
Al dentell hi ha 
una curculla i 
fulles de roure 
amb glans 
(detall 
modernista). 

CASA PATXOT. 

AMSFG. Col·lecció 
Municipal d’Imatges 

(Autor: Salvador 
Estibalca) 



A l’interior de la 
casa hi trobem més 
elements afins al 
modernisme com 
vitralls a portes i 
finestres i sostres 
pintats amb motius 
florals.  

CASA PATXOT. 

AMSFG. Col·lecció Municipal 
d’Imatges 

(Autor: Salvador Estibalca) 



En molts d’aquests 
vitralls hi veiem 
representat el que més 
li agradava a Rafael 
Patxot des que era 
petit. 
 
Com aquest vitrall amb 
el mar, les onades i 
gavines volant entre 
núvols. 

CASA PATXOT. 

AMSFG. Col·lecció Municipal 
d’Imatges 

(Autor: Salvador Estibalca) 



A la part central de 
l’escala hi ha una 
gran finestra amb 
vitralls. 

CASA PATXOT. 

AMSFG. Col·lecció Municipal 
d’Imatges 

(Autor: Salvador Estibalca) 



En un dels vitralls hi ha peixos. Pot ser que 
representin la Maria i la Concepció, amb corones de 
dol per la mort de la seva germana Montserrat. 
Rafael Patxot deia que el seu cognom venia de la 
paraula peix, peixot. 

CASA PATXOT. 

AMSFG. 
Col·lecció 
Municipal 
d’Imatges 

(Autor: 
Salvador 
Estibalca) 



En un altre hi ha un peix que 
podria ser el sorraig. 

  
Recordeu a quin joc jugava Rafael 

Patxot amb els seus amics a la 
platja quan era petit? 

 
 

Il·lustració 
d’autor desconegut 
que acompanyava les 
narracions dels 
records d’infantesa 
de Rafael Patxot. 

 

 

CASA PATXOT. 

AMSFG. Col·lecció 
Municipal d’Imatges 

(Autor: Salvador 
Estibalca) 



En el tercer hi va posar estrelles, 
unes estrelles molt peculiars 
acompanyades del que podrien ser tres  
ulls. Representen les seves tres 
filles? 

CASA PATXOT. 

AMSFG. 
Col·lecció 
Municipal 
d’Imatges 

(Autor: Salvador 
Estibalca) 



Als sostres de la casa 
Patxot hi ha 

decoracions amb flors 
i sanefes. 

CASA 
PATXOT. 

AMSFG. 
Col·lecció 
Municipal 
d’Imatges 

(Autor: 
Salvador 
Estibalca) 



Il·lustració d’autor desconegut que 
acompanyava les narracions dels 
records d’infantesa de Rafael 

Patxot. 

La barana també és molt 
important. La fusta fa com 
una mena d’onada. 

CASA PATXOT. 

AMSFG. Col·lecció Municipal 
d’Imatges 

(Autor: Salvador Estibalca) 



El motiu de la onada es repeteix en altres 
llocs de la casa, com en aquesta escala de 
servei. 

CASA 
PATXOT. 

AMSFG. 
Col·lecció 
Municipal 
d’Imatges 

(Autor: 
Salvador 
Estibalca) 



Hi ha finestres 
triforades, que són 
típiques de 
l’arquitectura 
tradicional 
catalana. 

CASA PATXOT. 

AMSFG. Col·lecció Municipal 
d’Imatges 

(Autor: Salvador Estibalca) 



Hi ha elements clàssics com la columna, 
semblant a les de l’antiga Grècia. La 
decoració del capitell recorda les ones. 

CAPITELL DE 
LA CASA 
PATXOT. 

AMSFG. 
Col·lecció 
Municipal 
d’Imatges 

(Autor: 
Salvador 
Estibalca) 



A les rajoles de 
terra hi trobem 
dibuixos amb motius 
que suggereixen les 
ones i l’espiral de 
les galàxies. 

CASA PATXOT. 

AMSFG. Col·lecció Municipal 
d’Imatges 

(Autor: Salvador Estibalca) 



L’estil de la façana de la 
casa Patxot principal té un 

aire noucentista.  
 

De línies austeres i 
harmòniques, amb decoració 

inspirada en elements 
d’arquitectura 

mediterrània, tant 
d’estètica clàssica com 
tradicional catalana. 

 
L’edifici de la Caixa, de 
Rafael Masó, també ho és. 

EDIFICI DE LA CAIXA ALS ANYS 20. 

AMSFG. Col·lecció Espuña-Ibáñez (Autor: 
Ricard Mur) 



MERCAT 
MUNICIPAL 
DE SANT 
FELIU DE 
GUÍXOLS. 

(Autor: 
Rosa M. 
Rourich. 
2014) 

Un altre edifici d’estil noucentista molt important 
és el Mercat Municipal, encara que l’arquitecte, 
Joan Bordàs, el realitzà l’any 1930. 



En canvi, els dentells de les finestres i 
les portes de la casa Patxot tenen formes 
corbes i decoració vegetal com altres 
cases modernistes de Sant Feliu. 

DETALL DE LA 
FAÇANA DE LA 
CASA PUJOL, 
AL CARRER 
JOAN 
MARAGALL. 

AMSFG.Col·le
cció 
Municipal 
d’Imatges 

(Autor:Jordi 
Gallego) 



Es modernista la casa 
Maruny al carrer del 

Mall. 

FAÇANA DE LA CASA MARUNY. 

(Autor: Rosa M. Rourich. 2014) 



DETALL DE LA DECORACIÓ DE LA FAÇANA DE LA CASA MARUNY. 

(Autor: Rosa M. Rourich. 2014) 



VISTES DE LA FAÇANA 
DE LA CASA LLORET. 

(Autor:Rosa M. 
Rourich. 2014) 

També és 
modernista la 
casa Lloret al 
carrer Capmany. 



l’alineació de les 
obertures de la casa 
Patxot recorda l’aire 
colonial de la casa 

Maynegre, a la carretera 
de Palamòs. Aquesta casa 

té una estètica 
modernista molt austera, 
propera al noucentisme. 

VISTA GENERAL DE LA CASA MAYNEGRE, A 
LA CARRETERA DE PALAMÓS. 

AMSFG. Col·lecció Municipal 
d’Imatges 

(Autor: Jordi Gallego) 



La casa Patxot era el regal de Rafael per a les 
seves filles. Però no la van poder gaudir. 

Amb la guerra en Rafael, la Lluïsa i la Concepció 
amb els seus fills van haver de marxar. No van 

tornar mai més. 

Retrat de Lluïsa i 
Rafael a Suïssa, 

publicat a Rafael 
Patxot i Jubert. 

Une vie de 
tramontane, de 
Núria Delétra-

Carreras i Patxot. 



Durant la guerra, els bombardeigs van causar molta 
destrucció. 
La casa Patxot no va patir destrosses i va servir 
com a institut d’ensenyament secundari. 
 

Reconstrucció de 
l’ajuntament 
després de la 
Guerra Civil. 

AMSFG. Fons 
Vicenç Gandol 
(Autor: Vicenç 
Gandol) 



Després de la guerra, 
com que les bombes 

havien destruït 
l’ajuntament, la casa 

Patxot va ser 
utilitzada com a 

oficines municipals. 

Vicenç Gandol, primer alcalde 
franquista al balcó de la casa 
Patxot, que era utilitzada com 

a seu de l’ajuntament, el 29 
de novembre de 1940. 

AMSFG. Fons Pere Rigau (Autor: 
Pere Rigau) 



Vista del passeig amb la casa Patxot en primer terme, als anys 50. 

AMSFG. Col·lecció família Roig (Autor: Meli) 



Als anys 70 es van enderrocar moltes 
cases del passeig per construir-hi blocs 
de pisos moderns. 
Però la casa Patxot es va salvar perquè 
tothom pensava que era molt maca. 

Enderroc del 
casino 
Guixolenc i 
el cinema 
Victoria 
l’abril de 
1976. 

 
AMSFG. 
Col·lecció 
Municipal 
d’Imatges 
 
(Autor: 
desconegut)  



L’any 1985 en Jordi 
Carreras Patxot la 

va vendre a la 
Cambra de Comerç i 
Navegació de Sant 
Feliu de Guíxols 

que, des de llavors, 
la va restaurar i la 
fa servir com a seu. 

Façana de la casa Patxot com 
a seu de la Cambra de Comerç 

de Sant Feliu de Guíxols. 

(Autor: Rosa M. Rourich. 
2014) 



Caricatura de Rafael Patxot, 
obra de Narcis Masferrer 

“Narmas” 

La casa Patxot és el 
record que queda de 
Rafael Patxot a Sant 

Feliu de Guíxols. 



Des del terrat de la casa Patxot es veuen el cel, 
el mar i el passeig que en Rafael tant estimava. 

Casa Patxot. 

AMSFG. Col·lecció Municipal 
d’Imatges (Autor: Salvador 

Estibalca) 



FI 


