De la masia
Mariona a
l’Univers Patxot
Text: Jordi Soler Insa

ALFRED MONTSERRAT

Aquest article ens descobreix
la renovada masia Mariona,
actual seu del parc natural del
Montseny, casa que fou del gran
mecenes de la cultura catalana,
el meteoròleg, bibliòﬁl i escriptor
Rafael Patxot (1872-1964).
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LA TORRE ABANDONADA

Passàvem per davant pràcticament cada dia
feiner, quan deixàvem enrere el petit nucli de
Mosqueroles, amb el cotxe, enfilant la carretera camí del xalet de Fontmartina, seu del parc
natural del Montseny i durant molts anys el
nostre lloc de treball. Era un casal imponent,
una edificació abandonada, buida, però resistent entre l’embolcall de les coníferes i l’alzinar d’un jardí aparentment deixat, també, de
la mà de Déu.
El xalet de Fontmartina, havia estat edificat
pel Patronat del Montseny, a l’estil dels clàssics
xalets forestals, d’estètica alpina, ben allunyada de l’estil tradicional de les cases de la muntanya, a l’indret on abans havia estat can Planes, i acollia les oficines del parc del Montseny.
Però, a finals de la dècada de 1990 per a la gestió d’aquest espai protegit, administrat per les
diputacions de Barcelona i de Girona, ja no n’hi
havia prou amb la visita setmanal de l’enginyer, que despatxava amb el cap dels guardes i,
sovint, acabava la jornada amb un bon arròs a
la cassola. No, el vell xalet acollia ja un equip
de treballadors cada vegada més ampli, requeria unes comunicacions cada vegada més eficients i un espai més generós que, malgrat les
darreres obres, ja no trobàvem.
Rafael Patxot, mort a l’exili, a Suïssa,
l’any 1964. La grandesa de la seva tasca
de mecenatge i impuls de la ciència i la
cultura és comparable a la discreció
amb què la va acompanyar i al
desconeixement que l’ha embolcallat
durant massa anys.

La constatació que calia cercar un emplaçament alternatiu per a la seu administrativa del
parc, afegida a la natural curiositat que ens
produïa el magnífic però aparentment abandonat, tancat i barrat casal, conegut llavors com
can Patxot, a Mosqueroles, va produir una cadena d’esdeveniments que, més enllà de la dedicació professional que ha comportat, ha esdevingut, no tan sols per a l’autor d’aquest article,
sinó per a un bon grapat de persones que hi
han participat, una fascinant descoberta i una
veritable aventura personal.

El primer contacte amb la masia Mariona es
va produir en una primera visita, gràcies a l’autorització del representant de la propietat i al
guiatge del masover que en tenia una certa
cura. A l’interior d’aquella edificació que, fins a
aquell moment, contemplàvem des de la distància, ens esperava la sorprenent realitat
d’una construcció d’una noblesa i solidesa extraordinàries que, malgrat l’incendi a la primera planta que a finals de la guerra civil havia
fet patir una mica l’estructura, conservava uns
detalls constructius i decoratius d’una qualitat
i eficiència extraordinàries.
LA CASA: LA MASIA MARIONA

Aquesta fou, doncs, la primera impressió quan
ens movíem pels passadissos desmanegats, les
sales enfosquides o les nobles escalinates. Tot
plegat presidit per la buidor. Tanmateix, miràvem d’imaginar-nos aquell casal amb els seus
estadants i convidats, amb el servei trescant
amunt i avall, amb la distinció i la saviesa
d’una burgesia il·lustrada.
Teníem encara un coneixement força superficial sobre la personalitat d’aquell home singular que havia fet bastir aquella torre d’estiueig i no podíem de cap manera copsar, més
enllà d’una vaga intuïció, la veritable significació d’aquells murs, el testimoni d’aquella
edificació que havia sobreviscut a
la fatalitat del seu constructor.
Certament, en paraules del professor Puigvert, biògraf i estudiós de
l’arquitecte Josep Danés, l’arquitecte i
home de confi-
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ança que va rebre l’encàrrec l’any 1926, primer
de comprar la finca i després d’edificar la casa,
«la Masia Mariona es pot considerar molt coherent amb l’ideal dels arquitectes noucentistes
de fer una arquitectura que no desentonés amb
el paisatge», inspirada en les masies més benestants i senyorials, que precisament no sovintegen en aquest vessant del Montseny. Val a dir
que Danés, un gran estudiós de la masia, va
rebre precisament l’encàrrec de dirigir el monumental Estudi de la masia catalana que va impulsar el mecenes Rafael Patxot.
De la fortalesa i dignitat de la construcció en
donen testimoni els carreus de granit baixats
de la vall de Santa Fe, que emmarquen les
obertures, arcades i cantonades de les quatre
façanes. La qualitat estètica i funcional de la
casa es fan evidents en la distribució interior,
que respon a les necessitats residencials amb
totes les comoditats possibles, la fusteria de
melis, que restaurada encara perdura en força
portes i porticons; la forja, única concessió al
modernisme als portals del clos, que tanca un
jardí de tres hectàrees i mitja, dissenyat pel mateix Danés. Allò que de debò, però, ens desvetLa masia Mariona, bastida
amb l’equilibri dels ideals
arquitectònics noucentistes,
al peu del massís del
Montseny, la residència
d’estiu on Rafael Patxot
havia de viure la vellesa,
va tancar les portes
l’agost de 1936.

lla el veritable sentit de la casa, el sentiment
que havia bategat entre les seves parets, és el
darrer encàrrec que, ja des de l’exili del seu client i amic, va rebre l’arquitecte: la inscripció
cisellada a les dovelles de l’entrada principal:
«Hostes vindran que de casa us treuran. 3
d’agost del 1936. Adéu-siau»; i la plantació de
dos xiprers, en paraules del mateix Patxot, «testimoni elegíac de les dues il·lusions esvanides:
l’una, segada per la mort, en plena jovenesa»,
referint-se a la seva filla Maria, que dóna nom
a la casa, «i l’altra foragitada en la vellesa, per
la malvestat humana».
En la seva gran obra Adéu a Catalunya. Guaitant enrere, que Rafael Patxot escriu com un
veritable llegat, l’autor explica amb claredat la
fonda significació de la masia Mariona i expressa, amb amargor, el dolor per l’abandó de la
seva casa d’estiueig camí d’un l’exili sense retorn i per la violació d’aquell casal edificat en
homenatge a la seva filla, on ell somiava acabar
els seus dies, en una vellesa serena que li van
manllevar.
Rafael Patxot explica, en resposta agraïda al
rector, veïns i amics de Mosqueroles, que li havien fet arribar la felicitació per les seves noces
d’or, a Friburg, l’any 1944:
la nostra filla Maria, morta en flor de jovenesa,
retreia sovint una il·lusió seva: el desig de tenir
un estatge lluny de ciutat, a muntanya... després de la seva mort, nosaltres alçarem el Casal
de la Masia Mariona no pas amb cap pretença
de cara als vivents, sinó que volguérem inscriure en la muntanya, el testimoni durador de recordança i d’enyor d’una ànima i d’un bell ideal
esvanits; un monument que, al mateix temps,
arredossés la nostra vellesa. Aquells aplegaments de xiprers que vàrem plantar-hi, proclamen la vera significança del Casal.

Entre el 18 de juliol i el 3 d’agost de 1936,
desfermada la guerra civil, Rafael Patxot i la
seva dona, Lluïsa Rabell, viuen reclosos a la
masia Mariona, rebent amb lògica preocupació
les notícies que els arriben per la ràdio o des de
Sant Celoni. S’havia produït la insurrecció dels
militars feixistes contra la República i li feia

front la revolta de les forces anarquistes i comunistes, amb tant entusiasme com desordre,
sense que els governs afeblits de la pròpia república i de la Generalitat poguessin fer res per
tal de controlar la situació. Rafael Patxot pertany a aquella qualitat d’homes que, enmig
d’una fractura social i a causa de la seva incorruptible independència intel·lectual i rigor moral, tenen el trist privilegi de veure’s amenaçats
pels dos bàndols. Certament, la vida del matrimoni Patxot-Rabell va perillar durant aquells
dies, l’ombra de la guerra es va estendre des de
Sant Celoni o des de la Costa del Montseny fins
a l’oasi de pau de Mosqueroles, la façana de la
casa fou tirotejada i Rafael Patxot va fer front,
amb la única arma de la paraula, a grups incontrolats armats. Finalment, com ja es conegut, la
intervenció d’Eduard Fontseré, del seu germà
Jaume i del conseller Ventura Gassol, va aconseguir posar-los fora de perill, facilitant la seva
sortida des del Montseny cap a Barcelona, primer, i cap a França, en forçat exili després.
Sabent les emocions que el seu constructor
havia dipositat en aquell casal, és fàcil comprendre la profunda tristor d’aquella fugida
sense retorn. Rafael Patxot ho recull en un capítol de les seves memòries amb un títol prou
expressiu: «La tragèdia de la Masia Mariona».
A banda de la contundent i explícita frase xiuxiuejada a cau d’orella a la seva esposa, quan el
cotxe que els duia a l’exili, travessava el portal
principal del clos de la casa: «Això és mort».
Rafael Patxot descriu els successius actes de pillatge, ocupacions i confiscacions que va patir
la casa fins arribar a la immolació final, amb
l’incendi provocat per un grup de la brigada
Lister, el 28 de gener de 1939.
Per damunt d’això, aquell casal esbalandrat s’ha
esventat a la bravada del crim que l’empestà, i
ara que n’és purificat, els insectes i els ocells i
tots els animalets del Bon Déu, mentre jo visqui,
tindran espaiós acolliment en aquell recordatori
profanat, i la meva Masia Mariona, dignament
hospitalària, seguirà reivindicant-hi la serena
honrança de la natura, que és perdurable, malgrat la reincident feresa, mal dita social, de la
brutalitat humana acoblada en desorganització.
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L’UNIVERS PATXOT

L’expressió Univers Patxot és, al meu entendre,
una feliç troballa de l’autor de la museografia
que, a la planta baixa de la masia Mariona,
mira d’explicar l’obra científica i de mecenatge
de Rafael Patxot i pretén suggerir els trets més
significatius de la seva personalitat. És, sens
dubte, una afortunada síntesi de la immensitat
i de la vocació d’universalitat, des d’una ferma
catalanitat, de la seva obra i, al mateix temps,
vol transmetre la seva gran vocació pel món
dels astres i dels planetes, per l’univers.
«Doncs jo sóc astrònom», va respondre Patxot a la estrafolària presentació dels dos caps
de l’escamot revolucionari que havia entrat a
la masia Mariona amb l’ordre de regirar-la i,
qui sap, si la intenció d’executar els seus propietaris: «Este es socialista y yo soy comunista».
Així, en aquest episodi que hagués pogut
acabar en tragèdia, amb una serenitat que només poden donar la convicció i la honestedat,
Rafael Patxot definia la que possiblement era
una de les seves majors vocacions científiques
i passions intel·lectuals: l’astronomia o, amb
més precisament, l’estudi del cel des de les
constel·lacions més llunyanes fins als núvols
més propers. Cal tenir ben present aquest vessant científic perquè impregnà de rigor i afany
d’excel·lència tota la seva tasca, tant de recerca
com de mecenatge. Dir que Rafael Patxot,
amb Cambó, va ser un dels més grans mecenes de la cultura catalana, és dir, tan sols, una
part de la veritat. Certament, Patxot administrà, amb saviesa i generositat la seva fortuna
personal i la que va gestionar com a marmessor de la fortuna de la família de la seva dona.
«El Carnegie de Catalunya», com el definia el
seu conciutadà i amic Gaziel des de les pàgines de La Vanguardia.
Tanmateix, Rafael Patxot, amb una curiositat intel·lectual il·limitada, va orientar i va dirigir totes les obres de recerca i els múltiples
projectes d’estudi que finançava a través de les
seves fundacions, abastant les matèries més
diverses: història medieval, etnografia, arquitectura, música, filosofia, meteorologia, matemàtiques, bibliofília, dret internacional... Si hi
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natge de Patxot, com ha assenyalat el professor
Puigvert, és possiblement la seva contribució a
l’estudi i, per tant, a la divulgació i l’afermament de tot allò que tenia a veure amb les que
ell considerava les més fondes arrels de la personalitat d’una societat catalana que, fortament ancorada en la tradició basada en uns
valors indiscutibles, ell somiava, al mateix
temps, com una societat abocada al progrés científic, tècnic i cultural, amb un ideal molt britànic de l’ordre, fonamentat en el respecte a
l’individu, per damunt dels estatismes de signe
ideològic contrari que amenaçaven Europa.
Amb tot, el Patxot mecenes que havia decidit carregar damunt les seves espatlles la responsabilitat d’una missió que ell considerava
un deure indefugible, va acabar ofegant el Patxot científic, creatiu... En paraules dels seus
néts, Núria i Rafel Carreras Patxot, en un escrit adreçat als assistents a l’acte d’homenatge
convocat per la Diputació de Barcelona i llegit
amb capteniment i emoció per la nova mestressa de la masia Mariona, la directora del
parc natural del Montseny:
El preu interior que ell va pagar per sostenir,
dilatar i fer que s’il·luminés fins al nivell internacional el món cultural i intel·lectual de Catalunya, ha estat ben poc reconegut. ¿Què hauria
sigut de Rafael Patxot sense el destí que li va
matar la seva vocació íntima? ¿Potser un gran
savi o un gran escriptor, o –¿qui ho sap?- un
artista?
EPÍLEG: MÉS ENLLÀ D’UN PROJECTE

Així doncs, nosaltres vàrem conèixer Rafael
Patxot a partir del testimoni de les pedres, les
finestres i les arcades de la masia Mariona i el
redescobrim cada dia quan obrim els portals
del clos i les portes del seu casal. Val a dir que,
amb això i gràcies a la generositat del seus néts
Rafel Carreras, que en féu donació a la Diputació de Barcelona, i Núria Carreras qui, amb el
seu germà ha servat curosament la memòria
del seu avi, ens hem entestat a portar la contrària a les amargues prediccions del savi mecenes. La masia Mariona no havia mort, ni amb
l’abandó precipitat dels seus propietaris, ni
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Avui la masia Mariona acull la seu del
parc natural del Montseny i l’exposició
permanent «Univers Patxot».

amb les violacions o el foc posteriors, ni tan
sols amb els setanta anys de solitud. No podia
morir, l’esperit que havia viscut al seu interior,
pervivia a cada raconada. Tant sols calia una
guspira que la fes renàixer, i aquesta guspira es
va produir per un seguit de circumstàncies i,
sobretot, per la coincidència d’un cúmul de
voluntats.
La Diputació de Barcelona, el desembre de
1998, va presentar un avantprojecte per a la
masia Mariona a Joaquim Maluquer, biògraf
de Patxot i home bo de tantes comeses, qui el
transmeté al nét de Patxot, Rafel Carreras, un

altre savi. La resposta fou tot un vot de confiança, la donació, amb la reserva lògica d’unes
condicions, que es podien resumir en una de
sola: que allò que explicàvem en quatre fulls
esdevingués realitat i en un termini raonable.
La masia Mariona reviuria i ho faria amb un
destí prou noble i digne de la voluntat del seu
constructor: acollir la seu del parc natural del
Montseny, l’espai natural protegit més antic i
emblemàtic de Catalunya, confirmant així, en
certa manera, la vocació horaciana d’harmonia amb la natura, que també havia inspirat la
seva edificació; i explicar, difondre a tothom
que la visités i, sobretot a les noves generacions, la immensa tasca científica i de mecenatge
cultural de Rafael Patxot i donar a conèixer el
llegat del seu rigor intel·lectual i la seva honestedat moral.
Així va ser un assolellat dimecres de finals
d’octubre de l’any 2009, en l’acte inaugural,
quan setanta anys i gairebé tres mesos després,
la masia Mariona tornava a obrir les portes i,
quan vèiem a Rafel Carreras adreçar-se a tots
els assistents en un parlament emocionat i emocionant i apropar-se als murs del casal per tocar-los amb les seves mans, hom creia veure el
seu avi, qui, des dels estels que estudiava amb
delit, ens albirava i, fins i tot, potser aprovava la
nostra gosadia: reobrir-li la casa. ¡Quina gran
responsabilitat damunt les nostres espatlles!
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