
Josep Teixidor i Batlle, l’home i el matemàtic
Montserrat Teixidor i Bigas

Dedicat a la memòria dels meus pares i a tots
els qui obren caḿı perquè els qui els segueixen
puguin arribar unes quantes passes més enllà.

Josep Teixidor introdúı a Catalunya les idees modernes en la recerca i l’ensenyament
de les matemàtiques. Era una persona amb grans conviccions que va fer tot el que
va poder per aconseguir el que pensava que era un objectiu just, ajudant els seus
alumnes i intentant que es reconegués els seus col·legues.

Josep Teixidor i Batlle va néixer al poble de Llers, situat a sis quilòmetres de
Figueres, a l’Alt Empordà, el novembre de 1920. Era fill del metge Vı́ctor Teixidor
i Vives i de la mestra Carme Batlle i Sunyer, i nét i besnét de metges, farmacèutics
i mestres. Tenia una germana gran, Dolors, i uns anys més tard va néixer el seu
germà petit, Joan. Vivia a més amb una àvia, i fins i tot, els primers anys, amb el
germà de l’avi.

En Josep va passar la infància a Llers. Sembla que era un noi entremaliat. Li
agradava jugar a pilota i enfilar-se sense por per l’esquerda de la paret del castell,
d’amagat dels pares i sense escoltar els consells assenyats de la germana gran. Tenia
amics entre els nois de la seva edat i les seves expedicions no sempre es limitaven
als carrers del poble. Fou durant aquells anys en què va viure tan en contacte amb
la natura que va adquirir el seu interès per l’agricultura.

En aquell temps ja li devien agradar les matemàtiques. Als nou anys, quan havia
de fer l’examen d’ingrés a l’institut, ja havia après l’algorisme per calcular arrels
cúbiques. Això no li imped́ı, però, equivocar-se en la divisió el dia de l’examen.

Llers era un poble petit i no tenia més que l’escola primària, amb un sol mestre
per a tots els nens, i una mestra per a les nenes. Per fer el batxillerat, s’havia d’anar
a l’Institut de Figueres. El pare d’en Josep recordava les caminades que havia fet
els matins freds d’hivern per arribar a Figueres, i tant el pare com la mare no tenien
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pas gaire bon record de la dispesa on havien passat els anys d’estudis universitaris.
Per això la famı́lia decid́ı traslladar-se a Barcelona, cosa no gaire dif́ıcil amb el
sistema d’oposicions que hi havia. El primer any, però, el passaren a Badalona, on
la mare féu de directora d’un grup escolar mentre el pare anava cada dia a l’Hospital
Cĺınic de Barcelona per posar al dia els seus coneixements de medicina, una mica
antiquats en tots aquells anys de practicar la medicina rural en un ambient äıllat.
Els dos fills grans, en Josep i la Dolors, començaren a anar a l’Institut Balmes.
En Josep no estava gens content. El professor d’espanyol semblava més interessat a
posar paranys per fer-hi caure els estudiants que no pas que aprenguessin a escriure.

Aleshores es va obrir l’Institut-Escola, al parc de la Ciutadella. Era una ini-
ciativa de la Generalitat, amb uns principis pedagògics que encara avui en dia es
considerarien innovadors, on les activitats acadèmiques s’integraven amb l’art i els
esports, i on el descobriment, la creativitat i la innovació tenien prioritat sobre la
memorització. La mare d’en Josep anà a parlar amb el director i el va convèncer
perquè acceptés els dos fills grans, que van poder aix́ı sortir de l’ambient encarcarat
del Balmes.

Els mestres de l’Institut-Escola aconseguiren despertar l’interès dels seus deixe-
bles, que hi anaven recomanats pels mestres de l’escola primària. Si hem de jutjar
pel nombre de cient́ıfics, literats, economistes i poĺıtics que sortiren de les seves
aules en els pocs anys que estigué obert, el mètode era molt eficient. L’últim any
el professor de matemàtiques fou Jordi Dou, germà d’Albert Dou, la biografia del
qual s’inclou també en aquest recull. Jordi Dou devia tenir unes qualitats especials.
Entre la quarantena d’alumnes que acabaren aquell any, mitja dotzena es matricu-
laren al primer curs de matemàtiques, o “exactes”, com se’n deia aleshores. No tots
van acabar. La guerra, amb les dificultats de tot tipus que comportà, féu que alguns
haguessin de canviar de plans. En Josep no formava part d’aquesta mitja dotzena
d’alumnes, ja que, seguint la tradició familiar, es va apuntar, sense convenciment,
a la Facultat de Medicina.

L’Institut-Escola marcà la vida d’en Josep de moltes maneres, no solament en
l’àmbit acadèmic. Certament hi va créixer i hi va aprendre. Hi va adquirir o hi
va reforçar els hàbits de treball i el sentit de just́ıcia que el van acompanyar tota
la seva vida. Probablement la filosofia de l’Institut-Escola fou una de les forces
que el van empènyer a buscar la novetat i a acceptar noves idees cient́ıfiques amb
facilitat. En contrast amb la majoria d’institucions docents, la llengua utilitzada
per a l’ensenyament a l’Institut-Escola era el català. En Josep havia crescut a Llers,
on el castellà només es feia servir a l’escola, i havia après dels seus pares que el
català podia ser un idioma culte que calia respectar, conservar i, sobretot, fer servir.
De gran va continuar contribuint a la conservació de la llengua amb les activitats
a l’Institut d’Estudis Catalans, a més de la seva vida privada i professional.

Un dels factors que influeix més en la vida d’un adolescent són els amics. A
l’Institut-Escola en Josep va conèixer un grup de gent, tant entre els deixebles
com entre els mestres, amb unes idees i aspiracions semblants a les seves, i s’hi
mantingué en contacte de forma regular. Entre els seus companys, hi havia la que
fou després la seva muller i tots els seus millors amics, llevat de Josep Vaquer, que
era més jove que ell i que conegué més tard.
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J. Teixidor amb J. Vaquer i les seves mullers (Llers, 1976).

L’últim any a l’Institut-Escola el cursà en plena Guerra Civil. Quan els bom-
bardejos de Barcelona es van intensificar i trobar menjar es féu més dif́ıcil, el pare
d’en Josep aconsegúı llogar un cotxe per portar els seus fills i l’àvia a Llers, tot
i que ell i la seva dona hagueren de tornar a les seves obligacions professionals a
Barcelona. A Llers, el problema del menjar va millorar una mica. La seguretat,
malauradament, no va anar tan bé com s’havia planificat, ja que tot el poble fou
destrüıt durant la retirada, quan l’exèrcit republicà va decidir fer explotar les armes
que havia emmagatzemat a l’església del poble.

En Josep, però, no hi va passar gaire temps, a Llers, ja que al cap de poc el
van mobilitzar. El seu pare s’havia preparat per a aquesta situació entrenant-lo
en les regles bàsiques de la medicina i fent-li fer els exàmens per tenir el diploma
d’infermer. De moment el t́ıtol no li serv́ı de res. El van enviar al front de l’Ebre.
Alĺı, en veure que els seus companys ferits jeien sota una pluja de bales, va agafar
una llitera i va començar a evacuar-los. Això li valgué el reconeixement dels oficials
i fou enviat a una desfilada a Barcelona per commemorar la festivitat de l’On-
ze de Setembre. Mentrestant, l’havien nomenat per a un lloc a l’hospital militar
de Manresa i ja no li calgué tornar al front. En arribar la retirada, va creuar la
frontera cap a França passant pel coll d’Ares i estigué un temps en un camp de
concentració. Molts anys més tard, quan li oferiren un diari i un llibre per passar
l’estona durant un viatge llarg, ell contestà que no els necessitava (a pesar que li
agradava molt llegir i que s’interessava per tots els temes). Explicava que l’estada
al camp de concentració li havia ensenyat a entretenir-se amb els seus pensaments.
És més probable que fos a l’inrevés: saber mirar cap endins, almenys tant com cap
enfora, li permeté sobreviure quan no hi havia res més a fer. Aquesta habilitat, que
sembla comuna entre els matemàtics, li fou molt útil en moltes ocasions, si bé en
alguns moments potser li imped́ı escoltar altres punts de vista o buscar solucions
alternatives a un problema pràctic.
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En acabar-se la guerra, el 1939, en Josep va tornar a Barcelona i a la Universitat.
Aquesta vegada, però, va anar a la Facultat de Ciències per estudiar matemàtiques.
Alĺı retrobà dos companys de l’Institut-Escola: Joan Casulleres, que l’acompanyà
més tard a Roma, on tots dos feren el doctorat, i Elvira Bigas, amb qui es casà
uns anys més tard. De fet, en Josep i Joan Casulleres havien mantingut el poc
contacte que es pot mantenir en un peŕıode tan dif́ıcil com el de la Guerra Civil,
escrivint-se cartes que no sempre arribaven al destinatari. En una de les cartes que
es conserven, escrita des del camp de concentració, en Joan començava preguntant
(com es podria esperar en aquelles circumstàncies) per la salut i la famı́lia, però
relatava a continuació un fet no tan corrent en un jove de la seva edat. Explicava
que durant tot aquell temps havia portat el llibre de geometria dins de la motxilla:
la fascinació per les matemàtiques havia de ser molt gran, per triar aquell llibre en
lloc de moltes altres coses que probablement haurien estat d’ús més immediat.

Per recuperar el temps perdut durant la guerra, la Universitat ofeŕı a en Josep
i a Joan Casulleres l’opció de fer cursos accelerats, que els permeteren acabar la
llicenciatura en tres anys. Els dos nois sovint estudiaven junts. Les classes, natural-
ment, eren en castellà, i els pocs llibres que hi havia, també. Però sembla que quan
les coses eren dif́ıcils d’entendre, ells les tradüıen al català per veure si resultaven
més clares. A la Facultat en Josep també hi conegué Albert Dou, que era ja engi-
nyer i, per tant, una mica més gran que la resta dels companys de curs. El nombre
d’assistents als cursos en aquell temps era molt redüıt i els companys es coneixien i
s’entenien bé. No totes les classes eren igual d’interessants, però sembla que les més
avorrides coincidien amb l’horari en què Victòria dels Àngels, que era filla d’un dels
bidells de la Universitat, assajava el seu repertori d’òpera, i això mantenia desperts
els estudiants.

Els companys de curs en acabar la llicenciatura. Josep Teixidor és el segon a

la dreta, i Elvira Bigas és al seu costat. Assegut a la cadira, Joan Casulleres.

En acabar la llicenciatura, l’any 1942, en Josep es quedà a la Universitat com
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a ajudant de classes pràctiques fins al 1946, en què fou nomenat professor auxiliar.
Durant aquell temps va conèixer Luigi Fantappie, que era de visita a Catalunya, i ell
i Joan Casulleres van començar a treballar-hi. Una beca de la Junta de Relaciones
Culturales els permeté a tots dos d’anar a Roma a acabar aquest treball. El resultat
de la col·laboracio fou la tesi [6] d’en Josep, que utilitzava mètodes desenvolupats
per Fantappie aplicats al cas de corbes de rang quatre. Per poder estendre els
resultats del cas holomorf al cas real li calgué fer una anàlisi algebraica que era
força més complicada que el cas tractat originalment amb hipòtesis anaĺıtiques.

Durant l’estada a Roma, si bé la seva tesi era de caràcter anaĺıtic, assist́ı també
a les classes de geometria de Severi i s’interessà pels treballs de l’escola italiana de
geometria algebraica, com els de Castelnuovo i Enriques. Anys després, a Barce-
lona, ensenyà cursos de geometria basats en les obres d’aquests autors. En Josep
explicava com Severi es passejava amb un full mecanografiat on hi havia una llista
de problemes oberts, i en tallava un tros, per donar un problema a la gent amb qui
parlava. Ell no va dedicar-se a resoldre el que li fou assignat de forma tan curiosa,
però sembla que altres śı que ho feren. L’interès d’en Josep per la geometria ja es
va demostrar des dels seus primers treballs [3], [4], [5], i va continuar al llarg de la
seva producció cient́ıfica, l’ensenyament i la direcció d’estudiants. Li interessaven
els problemes geomètrics i, per resoldre’ls, féu servir les eines que calgueren, fossin
anaĺıtiques, algebraiques, topològiques o geomètriques.

A més dels matemàtics ja famosos, a Roma en Josep i en Joan van conèixer
també els seus deixebles, que foren després ben coneguts, com Franchetta o Federico
Gaeta, espanyol com ells dos, si bé les relacions amb aquest darrer no sempre foren
cordials.

En Josep tornà de Roma carregat de llibres, alguns per a ell, però la major part
per al seminari matemàtic de la Universitat de Barcelona. Equipar la biblioteca de
la Universitat amb bons llibres i tantes subscripcions a revistes com fos possible
fou una de les seves preocupacions. Vivint a l’època d’Internet ens hem acostumat
a tenir accés obert i immediat als treballs prodüıts arreu del món, gràcies a les
revistes electròniques i als distribüıdors de preprints com el servidor arXiv. El
correu electrònic ens permet consultar els experts en tot moment. Se’ns fa dif́ıcil
entendre com es podia fer recerca quan tots aquests recursos no existien. Arreu
del món, els cient́ıfics llegien llibres i revistes, s’enviaven cartes i, naturalment, es
reunien als congressos, on intercanviaven idees i es feien suggeriments. Barcelona,
però, era un centre äıllat. Hi havia molt pocs recursos pel que fa a llibres i revistes.
A més, viatjar era una aventura, no tan sols perquè els mitjans de transport eren
molt lents, sinó també perquè les condicions poĺıtiques feien el trànsit, tant de
persones com de mercaderies, gairebé impossible. Es podria pensar, per exemple,
que comprar llibres per correu no devia ser tan dif́ıcil. Bé, sembla que śı que ho
era. Entre els papers de Josep Teixidor hi havia una citació per a un judici: el seu
crim havia estat haver enviat a un professor alemany un bitllet de deu marcs dins
d’una carta per pagar-li un llibre. Com que no estava autoritzat a fer transaccions
de moneda, això era il·legal

El resultat d’aquestes restriccions era que la majoria de la gent no viatjava i,
per tant, no sabia el que passava arreu del món. El viatge a Roma va presentar a en
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Josep un panorama molt diferent, i va voler continuar les expedicions cient́ıfiques.
Personalment, també li agradaven els viatges. Havia après almenys els rudiments
d’uns quants idiomes quan era jove i li agradava aprendre’n d’altres. Naturalment
parlava castellà, si bé amb el nostre accent caracteŕıstic que va fer que, en una visita
a Madrid, en entrar en una papereria per comprar un boĺıgraf, li contestessin en
català. Com la majoria dels catalans, no va tenir cap problema amb l’italià, encara
que en els seus primers dies a Roma es van produir unes quantes confusions diverti-
des. Parlava també alemany i francès, i els últims anys de la seva vida va aprendre
anglès per adaptar-se als canvis dels temps i preparar-se per a les converses amb
els néts que, malauradament, no s’arribaren a materialitzar. Aquest aprenentatge
el féu a pesar de la sordesa que patia ja des de jove i que anà augmentant amb
els anys, la qual cosa l’obligà a substituir l’audició per la lectura dels llavis del seu
interlocutor.

A més dels idiomes, a en Josep li agradava experimentar la diversitat de formes
de pensar associades amb les diferents cultures, tot i que de vegades trobava alguns
costums o formes idiomàtiques bastant divertits. Volia conèixer la gent, sobretot
la gent intel·ligent, culta o no, fossin col·legues, professors o alumnes seus, o el
botiguer que el despatxava, o els pagesos i vëıns de Llers. Li agradava socialitzar-se
i feia amics fàcilment. Per altra banda, no podia tolerar aquells que li semblava que
intentaven només protegir els seus interessos o els interessos dels seus amics, o que
actuaven d’amagat, o que no eren capaços d’entendre un argument lògic. Com ja
havia demostrat de ben jove, no tenia por de res i això féu que digués sempre el
que pensava, cosa que li creà molts enemics.

Un cop a Barcelona, en Josep defensà la tesi, oficialment a Madrid, per la qual
aconsegúı un premi del Consejo Superior de Investigaciones Cient́ıficas, l’any 1948.
L’article [6] basat en la seva tesi es publicà a Collectanea Mathematica, la revista
del seminari de la Universitat de Barcelona, a la qual més tard va dedicar molt de
temps i esforç. Al cap de poc de la tornada, li fou concedit un càrrec d’investigador
del Seminari Matemàtic de Barcelona. Es dedicà a escriure altres articles ([9], [10])
que publicà en revistes, la majoria en llengua espanyola.

El juliol de 1950 es casà amb Elvira Bigas a la capella de la Universitat de
Barcelona. D’aquest matrimoni en nasqueren quatre fills, tres nois, que estudia-
ren diferents branques d’enginyeria, i l’autora d’aquest resum, que es dedicà a les
matemàtiques.

El viatge a Roma fou seguit de dos viatges més. El primer, a l’hivern del 52, fou
per anar a Hamburg, on passà un parell d’anys treballant amb Wilhelm Blaschke
i Ernst Witt. Abans d’anar a Alemanya, en Josep ja havia treballat sobre alguns
problemes relacionats amb els interessos i les tècniques de Blaschke [7]. Probable-
ment fou per això que Blaschke el proposà per a una beca pagada per un industrial
alemany que feia de mecenes, i féu tots els possibles per fer-li l’estada agradable
i productiva. Fins i tot l’allotjà a casa seva el primer semestre i en Josep frúı de
moltes converses tant amb ell com amb la seva mare. A més de la beca alemanya,
el Consejo Superior de Investigaciones Cient́ıficas li conced́ı una ajuda de viatge.
Durant una part d’aquest temps compart́ı la beca amb Albert Dou, que estava fent
la tesi amb Blaschke, i amb Joaquim Ninot.
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Josep Teixidor i Elvira Bigas (Hamburg, 1952).

Durant la visita a Hamburg, Blaschke el convidà a presentar algun dels seus
resultats a Oberwolfach, probablement el contingut de l’article [8]. L’experiència
fou molt interessant per a ell, tant pel contingut matemàtic de les discussions que
va comportar la trobada com pel fet d’experimentar per primera vegada aquestes
discussions en un ambient informal, on els matemàtics portaven pantalons curts en
lloc de camisa i corbata, un entorn impensable a l’Espanya de l’època.

Josep Teixidor a Oberwolfach.

Com a Roma, en Josep no es limità a col·laborar amb en Blaschke. També volgué
aprendre tot el que s’oferia. Va llegir els llibres de Van Der Waerden d’àlgebra
moderna, i un llibre de Grobner sobre el tema. Es curiós que aquest últim autor
fos popular aleshores. Va ser ignorat durant una generació i ha tornat a posar-se
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de moda en els últims anys, ja que els seus mètodes, combinats amb els avenços
tecnològics, han trobat aplicacions en la geometria algebraica computacional.

Durant alguns dels semestres, sobretot quan no feia massa fred, la seva dona
l’acompanyà. Passaren moltes hores treballant junts. Escrivien en un quadern, amb
molta cura, les traduccions al català dels llibres d’àlgebra, i intentaven entendre
el que realment significaven. Altres vegades el que emplenava el cap d’en Josep
era l’últim problema de recerca, fins al punt que no el deixava dormir, a la nit.
De vegades venia la idea feliç, i llavors despertava la seva dona per explicar-l’hi
i l’endemà, de bon mat́ı, es posaven tots dos a fer els càlculs per comprovar si
el resultat albirat entre els llençols era cert. En els semestres d’hivern, l’Elvira
es quedava a Barcelona i aleshores en Josep li escrivia cada dia. Una d’aquelles
cartes l’escriv́ı un dia que devia haver esmerçat intentant demostrar un teorema.
La carta descriu amb detall els arguments de la demostració i els punts en què
s’havia quedat encallat. Probablement no és el tema més corrent per a una carta
entre marit i muller, com qui diu, acabats de casar.

La visió de les noves matemàtiques que va aprendre a Alemanya van provo-
car, una mica més tard, la reestructuració dels cursos de la llicenciatura de ma-
temàtiques a Barcelona, que després s’estengué a la resta d’Espanya. En col·labo-
racio amb Josep Vaquer, Josep Teixidor va escriure unes notes per als estudiants de
la Facultat que després es convertiren en un llibre de text, repetidament reimprès,
que integrava l’ensenyament de l’àlgebra i la geometria. Mentrestant, el seu amic
Joan Casulleres, que s’havia dedicat a l’ensenyament mitjà, va introduir algunes
d’aquestes idees i mètodes en els cursos de batxillerat a través d’una sèrie de llibres
de text que s’utilitzaren arreu del páıs.

L’estiu de l’any 53 l’Elvira va tenir el primer fill i va estar a punt de morir
durant el part. Un any més tard, va tornar a estar molt malalta, aquesta vegada
amb pòlio. Gairebé simultàniament, a en Josep li van concedir una beca perquè
pogués anar a Zuric a aprendre topologia amb Heinz Hopf. A causa dels problemes
familiars, aquest viatge s’ajornà fins l’any següent. Un cop a Zuric, en Josep va
poder assistir a un curs de Beno Eckam, i quan va tornar a Barcelona va introduir
un curs de doctorat sobre teoria d’homotopia. Poc després desenvolupà un curs de
topologia algebraica que passà a formar part dels oferiments regulars dins de la
llicenciatura de Matemàtiques [1].

Els resultats dels viatges, tant a Alemanya com a Süıssa, no s’acabaren amb
la seva tornada. En Josep es va mantenir en contacte amb Witt, a qui li agradava
visitar sovint Catalunya. També mantingué el contacte amb Eckman, i va enviar
cap a Zuric el seu deixeble Manuel Castellet perquè fes la tesi amb ell. Mentre
era alĺı, la dona de Castellet, Irene Llerena, féu la tesi amb Stammbach. Tots dos
tornaren a Barcelona i Manuel Castellet s’estabĺı a la Universitat Autònoma, on
creà una escola de topologia algebraica.

El viatge a Süıssa fou l’última estada llarga. Les obligacions docents i adminis-
tratives, a més de les responsabilitats familiars, li ocuparen molta part del temps.
El febrer del 57, en Josep féu oposicions per obtenir la càtedra de Geometria. Amb
la seguretat del nou càrrec vingueren també més responsabilitats, i li calgué moure
el centre de gravetat de l’activitat creativa a la direcció d’alumnes, a la renovació
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del curŕıculum i a la millora de les condicions de treball dels col·legues més joves.
Les publicacions començaren a espaiar-se, i escriure notes per als cursos i llibres tin-
gué prioritat sobre la recerca original. Un d’aquests articles [11] fou probablement
inspirat pel curs que ensenyava de forma regular en geometria af́ı i projectiva.

Wilhelm Blaschke en una visita a Montserrat. A l’esquerra, Joaquim Ninot

(Josep Teixidor era el fotògraf).

Josep Teixidor tingué tres estudiants de doctorat. Com ja hem esmentat més
amunt, el primer fou Manuel Castellet. Basant-se en la seva experiència, va pensar
que el millor per al desenvolupament intel·lectual d’una persona jove era fer-la
sortir de Barcelona, i per això va enviar Castellet a Zuric, on l’acompanyà per
presentar-lo a Eckman, que acceptà de fer de director de tesi. Tingué després dos
alumnes més, Eduard Casas i Juan Goñi. Tots dos es quedaren a Barcelona i feren
tesis que tractaven problemes de geometria algebraica amb mètodes topològics.
L’últim article de Josep Teixidor [12] estigué inspirat en la col·laboració amb Goñi.
En Josep intentà ajudar els seus deixebles de totes les maneres que li fou possible,
ja que per a ell no solament eren estudiants sinó també persones, i entenia les seves
necessitats.

La tradició espanyola, ben diferent de la d’altres päısos, on la mobilitat és molt
més gran, és reclutar els ajudants de classes pràctiques entre els millors alumnes
que acaben la llicenciatura. Malauradament, molts passaven un temps a la Facultat
mentre preparaven oposicions per entrar en un institut, i no arribaven mai a fer
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recerca. En Josep tenia una altra visió de la seva funció. Una de les seves tasques fou
convèncer l’administració que els ajudants de classes pràctiques no podien fer més
que un nombre limitat d’hores de classe, ja que el seu objectiu era escriure una tesi.
Aquesta tasca era particularment dif́ıcil perquè la Facultat de Matemàtiques estava
associada amb les altres facultats de ciències, on els ajudants passaven moltes hores
fent acte de presència als laboratoris. És dif́ıcil comparar aquesta tasca amb una
classe de problemes d’un curs avançat de la llicenciatura de matemàtiques, per a
la qual calen algunes hores de preparació.

Hem comentat ja que a la tornada del viatge de Roma, en Josep va venir carre-
gat de llibres per a la biblioteca de la Facultat de Matemàtiques de la Universitat
de Barcelona, i com va publicar la seva tesi a la revista Collectanea Mathematica,
que publicava aquesta Universitat. Josep Teixidor fou secretari de la revista fins
al 1971, i després director fins a la seva jubilació, el 1987. Veia en aquesta tasca
dos objectius. Un era, com és d’esperar, contribuir a la difusió dels treballs ma-
temàtics que en aquells moments, hem de recordar-ho, no es podia fer com estem
acostumats a fer-ho ara. L’altre era augmentar la col·lecció de revistes que rebia
la Facultat. El pressupost de la biblioteca era petit, però moltes revistes accepta-
ven intercanvis. Enviant-los la Collectanea es podien rebre a canvi algunes revistes
per enriquir la col·lecció a Barcelona. Durant uns anys, les revistes aconseguides a
través d’intercanvis representaven una proporció molt gran de les subscripcions de
la biblioteca.

Una altra de les coses que amöınaven en Josep era que es reconegués el valor
dels seus col·legues. Entre ells hi havia Ferran Sunyer i Balaguer, un matemàtic
autodidacte que, a causa de la seva incapacitat f́ısica no havia anat mai a esco-
la. En Josep intentà que se’l nomenés per a un càrrec d’investigador a través del
Consejo Superior de Investigaciones Cient́ıficas. Calia, però, ser doctor, o almenys
llicenciat. Les publicacions de Ferran Sunyer eren molt més que suficients perquè
immediatament se li atorgués el t́ıtol de doctor. Això resultà impossible, ja que
s’havien de tenir primer el batxillerat i la llicenciatura. Aix́ı, Ferran Sunyer s’ha-
gué de presentar als exàmens de grau amb els nois de 16 anys. Mentre era en una
de les aules d’examen, en Josep volgué parlar amb el president del tribunal per
explicar-li la situació. El president probablement el va confondre amb un dels pa-
res i se’l tragué de sobre. En Josep, però, s’esperà pacientment a fora fins que se
li donà l’oportunitat d’explicar-se. Els exàmens a la Facultat probablement foren
més fàcils, ja que en Josep en conservà les paperetes amb data de 1960. Cal dir que
en Josep no considerà mai Ferran Sunyer com un desvalgut a qui calia protegir. Per
a ell era un cient́ıfic a qui s’estava fent una injust́ıcia en negar-li el reconeixement
professional que es mereixia. Era, a més, un gran amic amb qui compartia molts
interessos, no solament les matemàtiques, sino també l’agricultura. Tots dos pas-
saven les vacances de Nadal, Pasqua i estiu a l’Empordà, i les visites freqüents a la
masia de Ferran Sunyer eren ocasions per a converses molt animades entre ambdós,
acompanyades pels bunyols que preparaven les cosines d’en Ferran. La not́ıcia de
la mort prematura de l’amic, just quan havia aconseguit el càrrec que desitjava, va
entristir en Josep.

Poc després de la mort de Ferran Sunyer, en Josep ajudà i aconsellà les seves
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Josep Teixidor amb la seva famı́lia a Barcelona (1964).

cosines per crear la Fundació que porta el seu nom. Aquesta Fundació està ara
vinculada a l’Institut d’Estudis Catalans i cada any atorga un premi a l’autor
d’una monografia, que es publica a la sèrie Progress in Mathematics de l’editorial
Birkhauser. El premi ha estat adjudicat tant a autors catalans com d’altres päısos.

L’interès de Josep Teixidor a promoure la llengua catalana i la cultura del páıs
es demostra en el seu servei a l’Institut d’Estudis Catalans, del qual fou membre
des de 1967 (vegeu [2]). Fou president de la Societat Catalana de Ciències F́ısiques,
Qúımiques i Matemàtiques durant cinc anys, i tresorer de l’Institut durant cinc
anys més. En els primers temps que hi era, la secció de ciències dedicava una bona
part dels recursos a les ciències mèdiques. Hi havia cada any una convocatòria
per a uns quants premis dedicats a treballs d’aquella àrea. N’hi havia també un
entre f́ısica, qúımica i matemàtiques. En Josep proposà que cada una d’aquestes
ciències tingués el seu propi premi, una proposta que fou molt ben acollida pels
seus col·legues. També impulsà la creació de premis per a estudiants i l’ampliació
de l’Institut, que començà a admetre molts més membres. No cal dir que acolĺı
amb molt d’entusiasme la idea de Manuel Castellet de crear el Centre de Recerca
Matemàtica, un institut de recerca com el que ell conegué a Oberwolfach, que rep a
Barcelona grups d’investigadors per a estades llargues i que promou l’organització
de congressos.
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Josep Teixidor i Albert Dou, a Llers (1987).

Després de jubilar-se, Josep Teixidor tancà el cercle tornant a Llers, el poble on
havia nascut. Feia anys hi havia comprat un tros de terra que ningú no volia i hi
començà una explotació agrària. Tractava l’agricultura com havia tractat la recerca
matemàtica. Calia començar amb la idea, posar-hi el treball ingrat i invisible de
preparació del sòl, pregar pel bon temps i la pluja, i finalment recollir-ne el fruit.
En aquell cas, la idea venia del moment en què, de molt petit, l’havien convidat a
menjar cireres d’un cirerer gairebé salvatge que creixia en aquell tros de terra. Si
les cireres eren tan bones sense que ningú tingués gaire cura de l’arbre, això devia
voler dir que la terra era adequada per a aquell conreu. En aquell temps, ningú no
plantava fruiters, a l’Empordà. La terra es dedicava als sembrats, a les oliveres i
al räım per a vi. Com en matemàtiques, cal produir un treball original. A més, cal
que el treball sigui de bona qualitat. Per això en Josep se n’anà a Franca a buscar
les millors varietats de cirerer que va poder trobar, i aix́ı començà l’explotació.
Més tard el seu fill gran, en Jaume, es féu càrrec de les terres i amplià l’explotació
amb bestiar. En Josep es dedicà a ajudar-lo i passà la major part dels seus últims
anys de vida a Llers. Alĺı moŕı en un accident l’agost de 1989, en una terra que
estimava. Aquells que vam plorar la seva mort sobtada podem almenys alegrar-nos
que tingué l’oportunitat de viure plenament fins a l’últim moment.
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