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destaca en aquest cas l’article de Josep Maria Pujol, la hipòtesi principal del qual podria canviar la 
forma d’estructurar, editar, estudiar i analitzar la mateixa crònica de Jaume I.
 En conjunt, doncs, El rei Jaume I. Fets, actes i paraules compta amb aportacions ben interessants, 
tot i que en determinats passatges d’algun article crida l’atenció certa manca de crítica científica, que 
ve a ser substituïda per orientacions ideològiques de caire voluntarista. Ens referim, per exemple, als 
exalçaments gratuïts de la figura de Jaume I i de la seua època, que haurien d’entrar exclusivament en 
el terreny de la valoració personal o política sense interferir de pla en la tasca investigadora. Com ha 
advertit Enric Guinot, les trobades celebrades en aquest tipus de commemoracions –que evidentment 
són al cap i a la fi commemoracions polítiques– corren el risc de convertir-se en una mena de remem-
brances jocfloralesques.1 Per això, com ell mateix ha remarcat, és necessari alçar la bandera de la recer-
ca científica adreçada a l’explicació racional i acurada dels processos històrics que han afectat les 
nostres societats. En aquest sentit el regnat de Jaume I ens és cabdal, però no cal mitificar-lo ni glorifi-
car-lo: simplement estudiar-lo, conèixer-lo i difondre’l.

Vicent Baydal Sala
CSIC – Barcelona

Delétra-Carreras i Patxot, Núria (2008): Rafael Patxot i Jubert. une vie de Tramontane, 
Lausanne, 164 p.

 La figura de Rafael Patxot s’ha recuperat en els darrers anys gràcies a la biografia de Joaquim 
Maluquer i Sostres, Rafael Patxot i Jubert, mecenes i científic (Barcelona 1994) i també per la represa 
de l’edició dels volums de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, que ha preparat i editat Josep 
Massot i Muntaner dins les Publicacions de l’Abadia de Montserrat i que passarà de vint volums. Pat-
xot fou víctima dels dos bàndols de la guerra civil; els de la FAI el volien matar i per això s’exilià a 
Suïssa on fou el principal suport del cardenal Vidal i Barraquer, igualment a l’exili. El mecenatge que 
havia començat els anys vint a través de l’Institut Patxot fou continuat per ell des de Ginebra ja que, 
per exemple, subvencionà l’Onomasticon Cataloniae i obres de Ramon d’Abadal i Eduard Fontserè, a 
més de la Miscel·lània Fabra (Cuyo 1943). Aquests i altres fets són explicats per Núria Delétra-Carre-
ras i Patxot, que ha estat l’hereva espiritual i cultural del seu avi. Ja el 2002 va publicar un opuscle del 
seu avi, Recordances guixolenques (Ginebra 2002), amb fragments extrets de les memòries de Patxot 
Adéu a Catalunya guaitant enrera (Ginebra 1952). El 1939 Patxot patí la incautació per part dels 
franquistes dels seus materials de meteorologia, camp on destacava de ben jove. I morí a l’exili el 1964. 
L’obra de Núria Delétra, vaig escriure, «traspua un lirisme intimista, que és reforçat per fotografies 
molt significatives de la família i dels amics fidels de Patxot. Una de les característiques de l’obra són 
les notes històriques sobre Catalunya, resumides per l’autora i aprofitant també textos de Maluquer». 
Igualment es refereix sovint a l’obra guaitant enrera, que fou publicada en edició de bibliòfil i es re-
partí restringidament.
 Aquesta semblança sobre la vida i l’obra del qui fou un dels dos grans mecenes de la Catalunya 
d’avantguerra (l’altre fou Cambó) té un valor didàctic perquè va adreçada a persones de parla francesa 
que desconeixen qui era Patxot i sovint què és Catalunya. L’edició és privada i limitada i cal valorar-la 
perquè difon a l’estranger la realitat del nostre país.

Albert Manent
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