
 Col·laboració

El 14 d’abril del 2010 va ser presentat 
en un centre cultural de Ciutat de 
Mèxic el llibre Lo que me contó Felipe 
Teixidor, Hombre de libros (1895-1980), 

de Claudia Canales, publicat pel Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes (Conaculta) 
a la col·lecció Memoria Mexicana. L’autora, 
nascuda a Ciutat de Mèxic, és doctora en 
Història por la Universidad Nacional Autó-
noma de México; de la qual és professora a la 
facultat de Filosofia i Lletres. Es tracta d’un 
llibre elaborat a partir de diverses converses 
llargues amb Felip Teixidor, gravades en cinta 
magnetofònica els últims anys de la dècada 
de 1970; llavors, l’entrevistadora tenia 25 
anys, i Teixidor, 83; va morir el 1980. Les 
cintes foren transcrites i interpretades amb 
cura. Aquest tipus de llibres són relativament 
habituals a Mèxic. Es tracta, per tant, d’un 
text autobiogràfic. El protagonista és una 
persona vinculada a Vilanova, que a partir 
de 1919 residí a Mèxic, on portà a terme una 
tasca notable en el camp de la cultura, i els 
últims anys, en el sector editorial. Quan jo 
preparava el Diccionari biogràfic de Vilanova i 
la Geltrú (publicat el 2003), era un dels noms 
que hi havia de figurar, sense cap dubte, del 
qual tenia una informació insuficient, que 
em costà una mica que adquirís la dimen-
sió mínima necessària. El mateix problema 
va sorgir en preparar l’exposició del pintor 
Rafael Sala (2006), ja que Sala i Teixidor van 
viatjar junts a Amèrica i sempre mantingue-
ren una relació intensa, a la qual em referiré 
més endavant. 

Felip Teixidor Benach va néixer a 
Barcelona, el 31 de juliol de 1895. La seva 
mare, Josepa Benach Junqué, nascuda a 
Vilanova, era filla de Josep A. Benach Barceló, 
advocat, que formava part de l’entorn local 
més immediat de Víctor Balaguer; fou alcalde 
del 1879 al 1881 i més tard diputat provincial. 
Felip Teixidor s’educà a Barcelona, al Colegio 
Francés, dels maristes. A causa de la posició 
benestant de la família materna, i també de la 
mort prematura de la mare i de la desavinen-
ça amb el pare per la vida disbauxada i per un 
segon matrimoni, Felip, a la infància, passà 
a Vilanova moltes temporades. Ell mateix ho 
rememora al primer capítol del llibre que co-
mento, en el qual posa de manifest l’estat de 
decadència de la família Benach, que tenia la 
casa al núm. 1 de la plaça de Miró de Mont-
gròs. Molt jove marxà a París, on fou acollit 
per uns familiars, però aviat s’espavilà pel 
seu compte. El 1911 treballava a l’acreditada 
editorial Garnier, principalment com a tra-
ductor al francès d’autors espanyols. Durant 
l’estada a París feqüentà l’Acadèmia d’Estran-
gers, on conegué el pintor Diego Rivera, que 
li despertà l’interès pel seu Mèxic natal. En 
esclatar la I Guerra Europea, Teixidor hagué 
d’abandonar la feina i retornar al seu país 
d’origen, com la majoria dels estrangers re-
sidents a París. A partir de 1915 visqué entre 
Barcelona i Vilanova. Vilanova li agradava, 
perquè podia participar a l’ambient cultu-
ral, alhora que l’avorria per l’escassa entitat 
d’aquest. Ho diu a les memòries. Era amic de 
Rafael Sala, igualment impedit per la guerra 
de residir a l’estranger, d’Enric C. Ricart i de 
Josep F. Ràfols, entre d’altres. És l’època de la 
revista Themis, en la qual col·laborà. Durant 
l’estada a Vilanova impulsà una associació 
aliadòfila. 

Un cop acabada la guerra, l’octubre de 
1919, embarcà cap a Amèrica juntament amb 
Rafael Sala. Aquest es quedà a Nova York, on 
residí tres anys; Teixidor seguí el viatge cap a 
Mèxic, però no perderen el contacte. Rafael 

Sala, a Nova York, després de moltes dificul-
tats inicials, compartides amb el seu amic el 
gran pintor Joaquín Torres Garcia, s’anà situ-
ant al món de l’avanguarda incipient. El 17 de 
març de 1923 es casà en aquesta ciutat amb 
Monna (Maria Montserrat) Alfau Galván, una 
noia cosmopolita, nascuda a Màlaga (1899), 
filla d’una família de militars i diplomàtics, 
oriünda de Barcelona i vinculada a la Repú-
blica Dominicana, i germana de l’enigmàtic 
escriptor Felipe Alfau. Sala conegué Monna 
a través de Teixidor i se n’enamorà amb fer-
vor i passió. Pocs dies després de casats, Sala 

Monna es traslladaren a viure a Orizaba, on 
residia Teixidor, amb el qual s’intensificà la 
relació. El 1923, el matrimoni Sala i Teixidor 
es traslladaren a viure a Mèxic D.F. 

El principi, la vida a Mèxic no li resultà fà-
cil a Felip Teixidor; s’hagué de dedicar a acti-
vitats diverses, com fer de professor nocturn 
d’història de secundària, muntar una parade-
ta de llibres vells en un mercat, fer d’adminis-
trador d’una revista, entre d’altres, fins que 
aconseguí treballar per a l’administració, on 
col·laborà a l’obra cultural del Govern sortit 
de la revolució, a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, formava part de l’equip del mi-
nistre José Vasconcelos; després passà als mi-
nisteris d’Hisenda i d’Economia, entre 1935 i 
1939, quan fou secretari del director general 
de Petróleos Mexicanos, on s’ocupà de man-
tenir operatives les companyies petroleres 
expropiades pel llavors president Lázaro Cár-
denas. Teixidor demostrà ser un funcionari 
públic eficient, discret i honorable, actitud 
molt necessària per a l’administració pública 
en plena era de reconstrucció postrevolucio-
nària. A poc a poc, veié reconeguda la seva và-

lua intel·lectual. El 1928, integrat plenament 
al país, adquirí la nacionalitat mexicana.

La bona posició de què gaudia li permeté 
ajudar Rafael Sala i la seva esposa per esta-
bilitzar la situació, que fins llavors els era 
bastant precària. Arribaren a compartir la 
mateixa casa. Amb un grup d’amics comuns 
(entre els quals hi havia els fotògrafs Edward 
Weston i Tina Modotti, el pintor i gravador 
francès Jean Charlot, entre d’altres) realitza-
ren molts viatges, dels quals Teixidor era un 
apassionat, amb l’objecte de conèixer zones 
del país relacionades amb les cultures pri-

mitives. Aquesta situació durà pocs anys. El 
1925, Sala emmalaltí greument; superà una 
primera fase, però el 1927 recaigué i morí el 
4 de juny en una clínica de Pasadena, Califòr-
nia, on s’havia traslladat per ser més ben atès 
a l’altra banda de la frontera amb els Estats 
Units. Rafael Sala tenia 35 anys. 

Pocs mesos després de la mort de Sala, Tei-
xidor es casà amb la seva vídua, amb la qual 
compartí la resta de la vida. Monna Alfau 
seguí treballant en el servei de biblioteques 
populars i biblioteques per a obrers, en un 
lloc que li havia proporcionat Teixidor. El 
matrimoni va tenir dos fills, Felipe, que va 
morir a la infància, i Antonio (Toño), que va 
ingressar en una congregació religiosa. 

Teixidor era bàsicament un home de lli-
bres, un veritable bibliòfil, interessat pels 
llibres, pels manuscrits i pels papers vells. 
Posseïa una biblioteca considerable. Per les 
seves mans passaren milers de llibres antics, 
ja sigui per a la formació de biblioteques en 
les quals col·laborà, ja sigui per la seva inter-
venció en la transacció. Interessat pels diver-
sos vessants de la cultura, era col·leccionista 

d’un gran nombre de varietats (llibres, gra-
vats, objectes d’art i de la cultura primitiva 
de Mèxic, antiguitats, fotografies en una 
època en què la fotografia encara no gaudia 
de consideració artística, etc.). Al llarg de la 
vida aplegà una biblioteca molt notable de 
temes mexicans. De Teixidor s’ha escrit que 
la seva vocació innata com a editor i bibliòfil sem-
braren en moltes generacions de lectors l’amor per 
la lletra impresa.

A partir de 1947, Teixidor treballà per a 
l’Editorial Porrúa, una de les més prestigioses 
de Mèxic, per a la qual coordinà les quatre 
primeres edicions del Diccionario Porrúa de 
Histoira, Geografía y biografía de México i la col-
lecció Sepan cuantos.... La producció bibliogrà-
fica personal de Teixidor és notable i extensa, 
amb molts llibres i articles publicats sobre 
autors i temes poc coneguts de la literatura 
del, país. 

El 1980 fou designat membre de l’Aca-
demia Mexicana de la Lengua, però la mort 
l’atrapà abans de prendre possessió del càr-
rec. 

Tot i residir sempre a Mèxic, Teixidor no 
perdè el contacte amb la cultura catalana. 
Després de 1939 ajudà alguns catalans exili-
ats a Mèxic. Cap al 1955, ell i Monna viatjaren 
a Espanya i van estar a Vilanova per visitar la 
família de Rafael Sala, a la qual la seva dona 
coneixia personalment per primera vegada. 
La seva presència a Vilanova va passar total-
ment inadvertida.

Felip Teixidor va morir a Ciutat de Méxic el 
30 de maig de 1980. La seva vídua el va sobre-
viure fins al 1986, i conservà una biblioteca 
notable i múltiples col·leccions que posseïa. 
La casa on vivien, de la seva propietat, fou 
heretada pel fill, però, atesa la seva condició 
de religiós, passà al control de la seva congre-
gació i fou llogada, amb tot el seu contingut, 
a la família Corcuera. Una col·lecció notable 
de fotografies, aplegada per Teixidor, fou ce-
dida a la Fototeca Mexicana, amb el distintiu 
especial de Fons Teixidor. La seva biblioteca, 
de més de 12.000, alguns de notable valor i 
raresa, fou venuda a la Biblioteca Nacional 
de Mèxic. El llibre que comenten va il·lustrat, 
com a apèndix, amb unes 40 fotografies de 
l’entorn de Teixidor, i de la casa on vivia. Per 
cert que algunes d’aquestes i alguns dels 
quadres de Rafael Sala que hi figuren foren 
exhibits a Vilanova amb ocasió de l’exposi-
ció d’aquest artista al Museu Balaguer (2006). 
Les quatre obres vingudes expressament 
de Mèxic, amb caràcter temporal, un cop 
acabada l’exposició, pogueren quedar-se a 
Vilanova, en ser adquirides per la Biblioteca 
Museu Balaguer, d’acord amb l’Ajuntament, 
gràcies a la bona predisposició dels seus pro-
pietaris mexicans.

Ha estat una satisfacció poder conèixer el 
llibre autobiogràfic de Felip Teixidor, publi-
cat 30 anys després de la mort del seu prota-
gonista, una persona vinculada a Vilanova, de 
gran vàlua per la dedicació al camp cultural, 
que realitzà l’activitat a Mèxic, on arribà a 
ser una figura clau i deixà una empremta 
inesborrable.
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