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Verges: darreries dels anys cin-
quanta o primeríssims seixanta. 
Suposem que és un vespre fred 
d’un diumenge qualsevol d’hi-
vern. Al cinema de Can Rocas o 
al de Can Grau –pel que fa al cas 
és el mateix– un vailet acaba de 
veure una pel·lícula d’en Dràcula, 
d’aquelles de Christopher Lee, 
les més terrorífiques de totes. De 
camí cap a casa, amb la imaginació 
excitada i la retina plena encara 
d’esgarrifoses escenes, el noiet 
recorre esverat els foscos carrers 
del poble. La tramuntana fa ballar 
a pler els pàmpols, i les ombres 
es mouen fantasmagòricament. 
A cada cantonada, a cada racó, 
mil perills imaginaris esguarden 

la criatura espaordida; sensacions 
intenses, que queden gravades per 
sempre en la memòria infantil.

Amb el temps, aquest mateix noiet 
aleshores espantadís es convertirà 
en un científic de primera línia i es-
devindrà professor d’investigació al 
Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC). Entre una 
cosa i l’altra, tota una vida.

A en Francesc li agrada recordar 
aquells anys de calça curta. Ens 
parla, amb un cert aire d’enyoran-
ça, d’un nen que jugava a «lladres 
i polis», que matinava per anar a 
parar ballestres, que anava a tirar 
l’enfila amb el seu padrí, que neda-

va al rec del Molí i feia guerres –a 
cops de roc, com són les guerres 
infantils als pobles– al pou de les 
aigües. També li agradava molt 
canviar contes (cuentos, en deien 
en aquell temps), especialment 
amb en Fidel Garriga, que era 
el qui sempre en tenia més per 
intercanviar. Llegien sobretot El 
capitán Trueno, Roberto Alcázar y 
Pedrín, Hazañas Bélicas, etc., i, 
quan anaven a la barberia que en 
Julià Pals tenia a la Plaça Major, 
sempre hi trobaven el TBO. Els 
amics i companys d’entremaliadu-
res van canviant segons les èpo-
ques, però com aquell qui recita 
els jugadors d’un dream team, en 
Francesc anomena, l’un darrere 
l’altre, l’Àngel «Mariano», en Pere 
«Randa», en Joan «Gelà», en Fidel 
Garriga, en Josep Bellapart, en 
«Quel Batllet» (Miquel Falgueras), 
en Francisco «Peronc» (Francesc 
Baltasar) i molts d’altres..., una 
patuleia de por.

Amb gratitud, en Francesc recorda 
l’escola d’aquella època, el senyor 
Johera, el senyor Noguer, la se-
nyoreta Magda... Al principi tots 
els alumnes, grans i petits, anaven 
junts a la mateixa aula. «Era un gar-
buix, tots barrejats –diu–; però era 
molt agradable, molt.» Malgrat que 
sempre ha estat un bon estudiant, 
de tant en tant també s’havia endut 
algun mastegot i havia vist voleiar 
damunt seu la canya del senyor 
Noguer; però ens assegura que no 
li té cap mena de rancúnia, ans al 
contrari. «Verges m’ha influït molt 
en la formació acadèmica. El sis-
tema docent era molt més efectiu 
aquí que a Girona: els primers anys 
d’institut vaig viure de les “rendes” 
del que havia après a Verges», 
admet. El que no podia suportar, 
però, era que quan tots anaven 
a jugar a futbol ell havia d’anar a 
estudiar violí. Com que l’avi patern, 
Paco Teixidor, era músic i havia to-

Francesc Teixidor i 
Bombardó

Francesc Teixidor i Bombar-
dó (Verges, 1952) és fill d’en 
Biel Teixidor i de l’Emília de 
can Bonic. Tot i que la seva 
activitat professional l’ha 
portat a viure fora de Verges 
molts anys, hi ve tan sovint 
com pot i, com a mínim 
cada quinze dies, hi passa 
el cap de setmana. Els seus 
tres fills, avui dispersats, 
van créixer com a nanos de 
Verges; fins i tot jugaven 
a bàsquet amb l’equip del 
poble. Tots plegats porten 
Verges al cor.
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cat el flabiol i el tamborí, i també la 
flauta, el clarinet i el saxo, amb els 
Montgrins, la Caravana i la Principal 
de la Bisbal, el pare d’en Francesc 
volia que continués la tradició mu-
sical, però el noi no estava per la 
feina: «Jo hi tenia facilitat, però em 
tirava molt més el futbol, encara 
que reconec que era molt dolent. 
Em sembla que és per això que 
als meus fills no els he fet fer mai 
música i han tirat sempre per la 
banda dels esports.»

Va arribar l’hora d’anar a l’institut, 
al Vives de Girona. Allò va ser un 
canvi molt gros: «M’estava tota 
la setmana al col·legi menor; allà 
tenia molta llibertat.» Aquella va 
ser una època de descobertes per-
manents, i cada estiu, just després 
d’acabar els exàmens, tocava anar 
a fer temporada en un hotel de l’Es-
tartit: «Començàvem a les onze, 
teníem un parell d’hores lliures a 
la tarda i acabàvem a les dues de 
la matinada. Va ser una etapa molt 
maca. Ho vaig fer cinc anys, fins a 
segon de carrera. A l’Estartit veia 
coses que eren impensables al 
poble. Una de les coses que em 
va xocar més va ser veure parelles 
que no eren casades i que venien 
junts. La manera de pensar de la 
gent d’aquí a mitjan anys seixanta 
era molt diferent. A més, aquí 
ningú no se n’anava de vacances; 
a pagès tothom treballava molt 
a l’estiu, i els estalvis eren per a 
refer la casa, comprar coses..., i a 
l’Estartit hi veia gent que invertia 
els diners a anar a parar el sol! Era 
entrar en una altra mentalitat, era 
la vida moderna.»

I justament a l’Estartit en Francesc 
s’adonà de la importància de parlar 
idiomes. Aprofitant estones lliures 
i amb l’ajut d’uns quants manuals, 
va aconseguir de dominar força bé 
l’alemany; coneixia ja el francès i 
més tard aprendria també l’anglès. 

Tot plegat li anirà molt bé quan, 
temps a venir, la feina el portarà a 
viatjar arreu del món.

Quan va ser el moment d’escollir 
carrera, es decantà per la química. 
«Jo sempre vaig tenir molt clar que 
volia ser científic –afirma–, però no 
tinc gens clar per què sóc químic; 
segurament m’han influït més els 
professors que he tingut que no 
pas la naturalesa de la química.» 
Un dels professors que més el va 
marcar fou Heribert Barrera, ex-pre-
sident del Parlament de Catalunya. 
«Era un home molt recte, que em 
va influir en la química i també en 
l’orientació política. Amb ell vaig 
fer el doctorat, una tesi sobre quí-
mica de coordinació amb ditiols», 
explica.

L’any 1979, acabada de llegir la 
tesi, en Francesc s’embarcà en 
l’aventura americana. «Jo, de 

decidit, sí que ho sóc, i amb afany 
de superació. Quan me’n vaig 
anar als Estats Units no havia fet 
mai anglès; el vaig aprendre en un 
estiu. Si una cosa la puc aprendre 
dels llibres, ja estic salvat. I això em 
ve de Verges, de quan vaig tenir 
una pleuritis i em vaig estar tres 
mesos al llit. Per no perdre el curs, 
vaig estudiar directament del llibre 
i vaig recuperar el temps perdut. 
Bé, el cas és que, acabat el docto-
rat, tenia clar que quedar-me aquí 
no era gens atractiu. No hi havia 
mitjans ni organització; per això a 
vint-i-sis o vint-i-set anys me’n vaig 
anar a la Universitat de Michigan 
amb una beca del Ministeri espa-
nyol, que el govern americà em va 
complementar.»

Els dos anys i mig d’estada a Mi-
chigan van marcar completament 
el futur professional i personal d’en 
Francesc. Allà va conèixer el signifi-
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cat de conceptes com organització, 
optimització de recursos, eficàcia, 
competència... «Els americans 
controlen molt bé els recursos de 
què disposen –diu–. Professors 
meus anaven a fer ressonàncies 
magnètiques a les quatre del matí 
perquè sortia deu vegades més ba-
rat que en horari normal..., i sense 
cap problema!. Un altre tema: aquí 
entrar o sortir de la universitat a 
deshora és complicat; allà et feien 
confiança i et donaven la clau. Als 
Estats Units la gent treballa a totes 
hores. El sistema funciona així, 
el país et dóna moltes coses, et 
posen les coses fàcils, demanes 
quelcom i de seguida ho tens..., 
però tu també has de rendir al 
màxim, t’hi has de fer.»

Acompanyat de la dona i dos fills, 
en Francesc es va estar un total 
de quatre anys als Estats Units. 
Hi va haver un moment, però, que 
van estar a punt de no retornar: 
«El cop d’estat de Tejero ens va 
enganxar allà. Em pensava que ja 
no tornaríem més, perquè teníem 
clar que no volíem viure una altra 
dictadura».

De retorn a Catalunya, es convertí 
en un expert en la química del bor, 
element que durant molts anys va 
ser considerat un producte estratè-
gic per les seves possibilitats com 
a recurs energètic: podria ser un 
substitut dels hidrocarburs com a 
combustible. Els resultats de les 
recerques d’en Francesc es poden 
llegir –en anglès, és clar– en els 
nombrosos articles que ha publi-
cat a les revistes científiques més 
prestigioses del món. D’un temps 
ençà, però, ja no passa tantes 
hores al laboratori; ara es dedica 
sobretot a avaluar projectes de re-
cerca i buscar recursos per tirar-los 
endavant. De fet, està aplicant una 
altra de les coses importants que 
va aprendre dels americans: casar 

mons tan diferents com la recerca, 
l’empresa i el finançament.

Treballador incansable, que no es 
permet el luxe de perdre ni cinc mi-
nuts, en Francesc té unes jornades 
de treball llargues i intenses, que 
comencen a primera hora del matí 
i acaben passada la mitjanit; de 
vegades ha d’estar al peu del canó 
fins i tot el dissabte o el diumenge. 
Però també hi ha temps per a la 
distracció i el lleure: l’afició núme-
ro u d’ell i de la seva família és el 
Barça. Són culés fins al sagí: «Ens 
agrada anar al camp. El dia que 
el Barça perd, no rendeixo gaire, 
em costa dormir. Nosaltres tenim 
quatre carnets i, quan ens vénen 
visitants estrangers, fem país i els 
portem al Camp Nou..., després ja 
els passejarem per la zona de la ca-
tedral i pel Barri Gòtic. Ens agrada 
fer país i fem bandera del nostre ca-
talanisme.» L’altra seva gran dèria 
és anar a caçar bolets. Quan n’és 
el temps, no pot resistir d’aturar-se 
en algun bosc, camí de la feina, i 
mirar què hi troba. «Sempre porto 
bosses buides a les butxaques, 
perquè no ocupen espai i poden 
fer molt de servei», confessa. No 
seria la primera vegada que a la 
feina observen, astorats, com a 
primera hora del matí el professor 
Teixidor arriba amb una bossa de 
fredolics a cada mà.

QUICO FERRER i SALVADOR VEGA

Enamorat del poble que el va 
veure néixer, en Francesc procura 
estar al corrent del que passa a 
Verges: «N’estic a l’aguait, veig 
com s’urbanitza, sé què hi passa, 
encara que no vaig al cafè, perquè 
no suporto el fum.» I quan li de-
manem com veu el poble des de 
la seva perspectiva de científic i 
home de món, ens diu: «La gent 
de Verges s’estima molt Verges..., 
però tothom treballa a fora. En això 
hem perdut una mica el tren. No he 
entès mai com és que Verges no 
es va convertir en un node d’em-
preses que distribuïssin productes 
a l’Escala, l’Estartit, Pals, Begur... 
Tenim una ubicació fantàstica per 
a ser un centre logístic, amb el 
terreny més barat que a primera 
línia de costa. Aquí hi hauria d’ha-
ver els magatzems per a distribuir 
a la costa, no pas a la carretera de 
l’Estartit, que és un cul de sac. 
No he acabat d’entendre per què 
Verges no s’ha espavilat. Tant que 
ens estimem el poble i en canvi...». 
Tot i això, veu amb il·lusió el futur 
de Verges, i fins ens diu que quan 
es retiri li encantaria de poder venir 
aquí, encara que afegeix: «Però 
és clar, som dos a decidir: ja ho 
veurem...»




