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Resum
Josep Teixidor i Busquets (1816-1892), d’ofici 
primerenc lampista, va dedicar-se al dibuix i a 
la  pintura  essent  deixeble  de  Ramon Martí 
Alsina.  El  1874  va  fundar  una  botiga  per  a 
material  de  belles  arts  que  es  mantindria 
activa fins entrat el s. XX. 

Agraïments
A Begoña Forteza Casas (RACBASJ), Marta 
Bilbeny  (Biblioteca  Ateneu  Barcelonès), 
Reme Barberó i a Mireia Berenguer i Amat 
(MNAC)  i  per  últim,  als  dependents  de  la 
botiga Arense per  deixar-nos fer  fotografies 
de l’interior. 

Aquesta  obra  està  sota  una  llicència  Creative 
Commons  “Recone ixement-NoComerc ia l -
SenseObraDer ivada”  3 .0  Espanya   h t tp : / /
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ 
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Procés de la investigació 

Per començar el nostre procés d’investigació 
sobre l’autor Josep Teixidor i  Busquets vam 
consultar el material que hi havia sobre ell a 
la xarxa. Com que molta de la informació que 
hi  havia  a  les  diferents  pàgines  webs  era 
diferent  i  contradictòria,  vam  començar  a 
posar-nos  en  contacte  amb  entitats  i 
persones per  tal  de resoldre els  dubtes  que 
sorgien.

Primer de tot, vam contactar amb museus i 
cases  de  subhastes  que  poguessin  disposar 
d’obra de l’autor. Aquestes van ser: el MNAC 
–Museu  Nacional  d’Art  de  Catalunya–,  el 
Museo  del  Prado  i  Setdart.  El  MNAC  –
concretament la Secretaria de Col·leccions, la 
Mire ia  Berenguer  i  Amat–  ens  va 
proporcionar el conjunt d’obres que tenen al 
museu  sobre  Josep  Teixidor  i  Busquets  –
adjuntades  en  un  document  que  ens  van 
enviar  per  correu  electrònic–  i  al  mateix 
temps,  ens  van  dir  que  tenien  uns  petits 
catàlegs d’unes exposicions col·lectives que es 
van fer a la Sala Parés. Així doncs, com que 
volíem consultar aquests petits catàlegs vam 
posar-nos en contacte amb la Reme Barberó 
per anar a veure aquests arxius.  Vam poder 
anar a la biblioteca del MNAC per examinar 
els catàlegs, fer-ne fotografies i parlar amb les 
treballadores  del  museu.  També,  ens  van 
ensenyar llibres com el  Diccionario  biográfico 
de  artistas  de  Catalunya  desde  la  época  romana 
hasta nuestros días de Ràfols i els Repertoris de 
catàlegs d ’exposicions col·lectives d ’art a Catalunya 
(fins a l’any 1938) de Francesc Fontbona (dir.) 
dels quals vam extreure informació de l’autor 
i tanmateix, vam saber a quines exposicions 
havia  participat.  Per  últim,  des  de  l’Arxiu 
Nacional de Catalunya, la Rosa M. Cruellas i 
Serra  –Responsable  d’informació  i  qualitat– 
ens va proporcionar via correu electrònic uns 

codis referents al fons documental que tenien 
sobre  Josep  Teixidor,  amb  un  seguit 
d’indicacions per trobar els documents amb 
facilitat.  En segon lloc, el  Museo del Prado 
des  del  servei  de  documentació  ens  va 
proporcionar la  fitxa d’un quadre de l’autor 
que apareixia al catàleg de pintura del segle 
XIX –el quadre va arribar al Museu del Prado 
el 1872 quan es va realitzar la fusió entre el 
que  havia  estat  el  Reial  Museu  i  el  Museu 
Nacional  de  Pintura–.  I  en  tercer  lloc, 
Setdart  –Roselló–  ens  va  proporcionar  tres 
obres que havien estat subhastades a partir 
del seu web.  

Tanmateix,  vam  contactar  amb  l’Ateneu 
Barcelonès  –personalment  amb  la  Marta 
Bilbeny–  i  amb la Reial Acadèmia de Belles 
Arts  de  Sant  Jordi  –la  Begoña  Forteza–. 
Ambdues varen proporcionar-nos informació 
de  l’artista  mitjançant  la  recerca  que  elles 
havien fet a partir de la nostra consulta. Pel 
que  fa  a  l’Ateneu,  la  Marta  Bilbeny  ens  va 
enviar  una  documentació  escanejada  on 
apareixia el nom de Josep Teixidor i la seva 
vinculació  amb  l’Ateneu.  I  en  relació  a 
l’Acadèmia  de  Belles  Arts  de  Sant  Jordi 
també ens van fer arribar informació sobre la 
biografia  de  Teixidor  i  tanmateix,  diferents 
factures de compra que l’Acadèmia havia fet 
a la botiga de belles arts que va tenir Teixidor 
i posteriorment el seu fill –la més antiga 1880 
i la més recent 1893 (fig.18 i fig.19)–.

Actualment,  encara  existeix  l’anomenada  la 
Casa Teixidor –botiga– i es conserva part de 
la seva decoració singular a Ronda Sant Pere 
núm. 16. La Casa Teixidor és pròpiament la 
del seu fill petit, Emili Teixidor. Actualment, 
és una òptica la qual vam visitar per veure si 
les  persones  encarregades  ens  podien 
proporcionar  algun  tipus  d’informació. 
També, vam aprofitar per demanar permís als 
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dependents  per  fer  algunes  fotografies  (fig. 
24). A partir d’aquesta visita, hem trobat un 
article  de  La  Vanguardia  de  1995  de  Lluís 
Permanyer (fig. 17)  en el qual es parla de la 
seva història i de la seva conservació. 

A més,  ens  hem posat  en  contacte  amb el 
Jutjat  de  Pau  de  Caldes  d’Estrac  –lloc  de 
defunció de l’artista– que ens ha fet arribar la 
data de defunció i l’edat en la qual va morir. 
En  conseqüènc ia ,  hem  sabut  e l  seu 
naixement.  Altrament,  l’Arxiu  Nacional  de 
Catalunya  ens  ha  proporcionat  via  correu 
electrònic  dos  documents  que  són  les 
propostes d’adquisició de quadres a l’oli per 
part del Museu de Belles Arts (fig. 22 i fig. 23).
 
Contingut de la investigació 

Josep  Teixidor  i  Busquets  va  néixer  a 
Barcelona l’any 1816 i va morir el 31 de març 
de  1892  ( f i g .  14 )  a  Ca ldes  d ’Est rac , 1

d’apoplexia.  No va  poder  començar  la  seva 
formació  com  a  artista  quan  era  jove  –
malgrat la seva afició al dibuix i a la pintura–, 
ja que els seus pares van preferir que exercís 
l’ofici  de  lampista  i  metal·lista.  Va  ser  el 
p r imer  a  rea l i t za r  una  ins ta l · l ac ió 
d’enllumenat de gas a Espanya. A més a més, 
va  utilitzar  aquest  tipus  d’instal·lació  per  al 
Gran Teatre del Liceu i altres edificis oficials. 
També, per encàrrec del govern va haver de 
viatjar a París per estudiar el sistema mètric 
decimal  que  es  volia  implantar.  Va  ser  el 
primer  en  realitzar  els  primers  models 
d’aquest  sistema.  Va  arribar  a  ser  el 2

propietari  d’un  dels  establiments  més 
importants  de  Barcelona,  que  esmentarem 
més endavant.

 
Quan Teixidor va aconseguir ser independent 
econòmicament,  va  dedicar  part  dels  seus 
esforços  a  formar-se  artísticament  per 
complet.  Especialment,  va  destacar  en  el 
gènere  de l  ret rat  i  e l s  pa i satges  – l a 
representació  de  pagesos,  les  marines  (va 
pintar  nombrosos  paisatges  de  la  costa  de 
Catalunya…)–.  No  obstant  això,  no  sabem 
exactament on es va formar –no queda massa 
clar que estudiés a la Llotja–. Així ho mostren 
els  llibres  de  les  matrícules  de  l’Escola  de 
Belles Arts des del curs 1850/51 fins al 1858/59, 
on  no  s ’ha  trobat  cap  Josep  Teixidor 
Busquets matriculat –ni a la matrícula general 
ni a les assignatures específiques–. Tot i això, 
a  la  documentació  catalogada  a  la  base  de 
dades de l’arxiu hi ha documents que poden 
fer referència al seu pas per l’Escola de Belles 
Arts. Hi ha un document datat de l’any 1854, 
número 315,22, que és relatiu a opositors que 
opten  a  premi  a  les  classes  de  «Dibujo  de 
figura». Hi consta un José Texidor que obté 
una  menció  honorífica  a  «Dibujo  del 
Antiguo» .  Tanmateix ,  apare ixen  tres 
documents  datats  l’any  1866  relatius  a 
quadres  ced i t s  per  José  Te ix idor  a 
l ’ «Expos ic ión  de  Objetos  ar t í s t icos» 
organitzada  per  l’Acadèmia  de  Belles  Arts. 
En  un  d ’aquests  documents  obtenim 
informació de l’autor. Podem saber que vivia 
al carrer Lleona i que era deixeble de Martí 
Alsina. La Begoña Forteza ens comenta que 
no sap si el Josep Teixidor de l’any 1854 és el 
mateix que el del 1866. Això genera dubtes i 
contradiccions, ja que es podria dir que Josep 
Teixidor  i  Busquets  inicià  la  seva  formació 
artística a la Llotja durant els anys cinquanta 
–amb vint-i-vuit anys– i a causa de les seves 

 Convé destacar, que hi ha moltes pàgines webs i documents on la data de mort és errònia –i en menor mesura la 1

del naixement–. Aquesta data l’obtenim de l’esquela de La Vanguardia i, també, del Jutjat de Pau de Caldes d’Estrac.

 J.F, Ràfols. Diccionario biográfico de artistas de Catalunya desde la época romana hasta nuestros días. Barcelona: Milan, (3 2

vol.), 1954.

�3

J o s e p  Te i x i d o r  i  B u s q u e t s



obligacions familiars i professionals –s’ha de 
tenir  en  compte  que  ja  estava  casat  i 
treballava  en  l’àmbit  de  l’enginyeria–  no  va 
poder seguir una formació acadèmica. És per 
això  que  als  anys  seixanta  es  va  seguir 
formant al taller de Ramon Martí i Alsina de 
qui  va  ser  deixeble  –com  podem  veure  a 
l’esquela de La Vanguardia (fig. 14)–. El fet de 
ser  deixeble  de  Ramon Martí  i  Alsina  com 
també van ser-ho Urgell i Pellicer, i els dubtes 
entorn de la seva assistència a la Llotja ens 
fan creure que, potser, rebutjaven la rigidesa 
de  l’acadèmia  per  cercar  un  altre  estil  més 
lliure.
 
Segurament,  va  ser  membre  de  l’Ateneu 
Barcelonès.  Consta  registrada  una  única 
entrada  al  Llibre  de  Registre  de  Socis.  No 
obstant  això,  no  hi  surt  el  segon  cognom. 
També, convé destacar que no consta la data 
d’ingrés a l’Ateneu Barcelonès. Això pot ser 
perquè  ja  era  soci  de  l’entitat  antecessora, 
l’Ateneu Catalan (1860-72). Es troba registrat 
com a  soci  resident,  inscrit  a  la  Secció  de 
Belles  Arts  i  amb  domicili  al  carrer  San 
Simplicio, 4t baixos. Cal remarcar que el 1874 
el  seu  taller  era  en  aquell  lloc  (4t,  2a).  Va 
donar-se de baixa de l’Ateneu Barcelonès el 
març de 1892 per defunció. La seva defunció 
es va publicar a l’acta de la sessió inaugural de 
l’any  acadèmic  de  1892-93  celebrada  a 
l’Ateneu  Barcelonès  el  12  de  desembre  de 
1892  (fig.  21).  També,  si  cerquem  «José 
Teixidó» en el Llibre de Registre de càrrecs 
electes de l’Ateneu Barcelonès se’l marca com 
a Vicepresident de Secció de Belles Arts del 
1878.  Tanmateix,  consta  en  el  Llibre  de 
Registre de càrrecs però en aquest cas com a 

revisor de cuentas de la Secció de Belles Arts el 
1881  (fig.  20).  La  informació  del  càrrec  de 
Revisor de la  junta va publicar-se el  1881 al 
Boletín del Ateneo Barcelonés núm. 9.  3
 
Va exposar el 1864 a Madrid i va ser distingit 
amb  una  menció  honorífica.  També,  va 
participar en diverses exposicions.  Les citem 4

a continuació:

- Catálogo  de  la  exposición  de  objetos  de 
arte…  en  el  año  1866.  Acadèmia  de 
Belles Arts, Barcelona. 

- Catálogo  de  la  Exposición  de  objetos  de 
arte  celebrada por  la  Academia de  Bellas 
Artes  de  Barcelona  en  el  año  1866. 
Acadèmia de Belles Arts, Barcelona. 

- Catálogo  de  la  Exposición  de  objetos  de 
arte celebrado en el edificio de la Sociedad 
para  exposiciones  de  Bellas  Artes  en 
Barcelona en su inauguración el dia 20 de 
Diciembre  de  1868.  Sociedad  para 
Expos ic iones  de  Be l l a s  Ar tes , 
Barcelona. 

- Catálogo  detallado  de  los  objetos  que  se 
hallan…  en  la  exposición  permanente  de 
Barcelona… Va precedido de un calendario 
para el año 1870. Escudillers-Pasaje del 
Reloj, Barcelona. 

- Catálogo  de  la  Primera  Exposición 
General  Bellas  Artes  1891.  Palau  de 
Belles Arts, Barcelona.

- Ay u n t a m i e n t o  d e  B a r c e l o n a.  I V 
Exposición  de  Bellas  Artes  e  Industrias 
Artísticas. Catálogo ilustrado. 1898. Palau 
de Belles Arts, Barcelona. 

- Exposició  de  retrats:  tercer  quadern: 
Barcelona,  1910 =  Exposición  de  retratos, 

 Cf. Bibliografia Ateneu.3

 Totes les exposicions estan extretes de: Francesc Fontbona (dir). Repertori de catàlegs d ’exposicions col·lectives d'art a 4

Catalunya: fins a l’any 1938, Compilació a cura de d’Antònia Montmany, Teresa Coso i Cristina López. Barcelona: 
Institut d’Estudis Catalans, 2002.
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cuaderno tercero = Exposition de portraits, 
troisième  série.  Palau  de  Belles  Arts, 
Barcelona. 

- Exposición de retratos  y dibujos antiguos y 
modernos:  Barcelona,  1910:  catálogo 
i l u s t ra d o.  Palau  de  Bel les  Arts , 
Barcelona. 

- Exposició d ’una col·lecció de paisatges dels 
millors pintors del segle passat… del 17 al 30 
de  gener  de  1931.  Catàleg.  Pinacoteca, 
Barcelona. 

 
Teixidor va obrir un comerç dedicat a articles 
de  dibuix  i  pintura  el  1874,  en  definitiva, 
material  per  a  les  belles  arts  al  carrer 
Regomir.  Més  endavant,  el  seu  fill  petit, 
Emili  Teixidor  va  heretar  la  botiga  però va 
morir  prematurament.  Així  doncs,  la  seva 
vídua  i  el  fill  d’Emili  Teixidor  –també 
anomenat  Emili–  van  traslladar-la  a  Ronda 
Sant  Pere  16  i  van  inaugurar-la  el  1909.  La 
decoració de la Casa Teixidor van encarregar-
la  a  l’arquitecte  Manuel  Joaquim  Raspall  i 
Mayol,  i  Lluís  Bru i  Salelles  va realitzar  els 
mosaïcs de la façana. L’any 1993 va passar a 
José  Linares  Teixidor.  L’any  1995  Arense 
Jurado  va  obrir  una  òptica  tot  i  que  va 
conservar  l’estil  modernista  –pel  fet  de  ser 
patr imoni  històr ic ,  ar t í st ic  i  també, 
sent imenta l  –que  com  bé  d iu  L lu í s 
Permanyer  va  ser  influència  del  seu  pare–. 
S’eliminen  els  elements  de  la  reforma 
anterior i es conserven els elements de 1909 i 
així  es  manté  bona  part  de  la  decoració 
original.
 
El  seu  fill,  anomenat  Modest  Teixidor  i 
Torres va viure entre el 1854 i el 1927 (fig. 15) i 
també es va dedicar a la pintura, seguint així 
el  camí del seu pare –qui fou el seu primer 
mestre–.  Es  va  especialitzar  en  retrats  i 
paisatges però també va treballar en l’àmbit 
de la pintura costumista i històrica. Va iniciar 

la seva formació a l’Escola de Belles Arts de 
Barcelona. Més tard va marxar a París on va 
ser  deixeble  de  Carolus  Duran  i  de  Jules 
Bastien-Lepage. Va rebre diferents premis. A 
l’Exposició Universal de París de 1880 va ser 
premiat  amb  la  medalla  d’or.  També  va 
exposar a Madrid els anys 1896, 1898 i 1902 –
en  aquest  últim  va  obtenir  la  primera 
medalla– i a l’Universal de París de 1900. Va 
rebre  la  tercera  medalla  a  la  Nacional  de 
Belles Arts de 1887 per la seva obra La plaça 
del  palau,  a  Barcelona.  També,  va  rebre  la 
medalla  d’or  al  Premi  José  Masriera  per 
l’Acadèmia de Belles Arts a Barcelona el 1921.
 
La  seva  filla,  Josefa  –Pepita–  Teixidor  i 
Torres, també es va dedicar a la pintura. No 
sabem exactament amb qui es va formar. Els 
diferents  documents  que  parlen  sobre  la 
Pepita  no es  posen d’acord.  Va néixer  l’any 
1875 i va morir l’any 1914. La seva obra és un 
bon exemple del tipus de pintura que feien 
les dones de l’època. Es va centrar en el tema 
de les flors i  va treballar amb aquarel·la.  Va 
exposar  a  diverses  ciutats  europees  com 
Barcelona, Madrid, París, Mèxic i Brussel·les. 
El  1910  va  rebre  la  medalla  d’Honor  a 
l’Exposició  Universal  de  Brussel·les  i  també 
va rebre premi a l’Exposició de Belles Arts de 
Madrid  el  1906.  Va  desenvolupar  una  gran 
producció, i va gaudir de molta demanda, fet 
que va permetre que pogués viure de la seva 
producció artística (fig. 16). Al mateix temps, 
va gaudir d’èxit i  de prestigi  dins la crítica. 
L’any 1917 l’artista M. Fuxà li va dedicar una 
estàtua que es troba al Parc de la Ciutadella. 
També va pintar un retrat seu l’artista Ramon 
Casas que podem veure al MNAC. 
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Annex:  Catàleg  de  les  obres  de  Josep 
Teixidor i Busquets 

�

Fig. 1. Teixidor, Josep, Costa de Cataluña, 1864. 
Llenç, 64 x 74 cm. Museu del Prado

�

Fig. 2. Teixidor, Josep, Estudi d ’un bust d ’home, 
segon quart del segle XIX primer quart del 
segle XX. Llapis grafit sobre paper, 31,5 x 23 
cm.  Museu  Nacional  d’Art  de  Catalunya 
(MNAC)

�

Fig.  3.  Teixidor,  Josep,  La  creu  de  Llavallol 
(Vallvidriera),  1891.  Oli  sobre tela,  174 x 125 
cm.  Museu  Nacional  d’Art  de  Catalunya 
(MNAC)

�

Fig. 4. Teixidor, Josep, Autorretrat, cap a 1892. 
Oli sobre tela, 67 x 54 cm –dimensions amb 
annexos 71,5 cm x 58,5 cm. Museu Nacional 
d’Art de Catalunya (MNAC)

�

Fig. 5. Teixidor, Josep, Paisatge de Sant Hilari 
Sacalm, cap a 1898. Oli sobre tela,121,5 x 200 
cm.  Museu  Nacional  d’Art  de  Catalunya 
(MNAC)

�

Fig. 6. Teixidor, Josep, Paisatge. Oli sobre tela, 
50 x 80 cm; 61 x 92 cm (marc). Setdart-
Roselló
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Fig. 7. Teixidor, Josep, Retrat masculí, 1882. Oli 
sobre tela, 60 x 50 cm.; 78 x 67 cm. –marc–. 
Setdart-Rosselló

�

Fig.  8.  Teixidor,  Josep,  Retrats.  Parella  d’olis 
sobre  tela.  59,5  x  47,5  cm;  77,5  x  65  cm  –
marc–. Setdart-Rosselló

Fig. 9. Teixidor, Josep. Oli sobre cartró, 38,5 x 
31 cm. Museu d’Art de Girona

Fig. 10. Teixidor, Josep, Oli sobre tela, 54,4 x 
42,3 cm. Museu d’Art de Girona
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Catàlegs exposicions 

� �

Fig .  1 1 .  DD.AA.  S é p t i m a  e x p o s i c i ó n 
extraordinaria  Bellas  Artes  (1888).  Barcelona: 
Sala Parés. 

�

�

Fig. 12. DD.AA. Exposición de cuadros: pintores 
de fama (1942). Barcelona: Sala Parés. 

�

Fig.  13.  Fontanals  i  del  Castillo,  Joaquim, 
1842-1894;  Teixidor  i  Busquets,  Josep, 
1826-1892; Padró i Pedret, Tomàs, 1840-1877; 
Serra,  Leoncio;  Antonio  Viladomat:  el  artista 
olvidado  y  maestro  de  la  escuela  de  pintura 
catalana del  siglo  XVIII:  Su época,  su  vida,  sus 
o b ra s  y  s u s  d i s c i p u l o s .  Barce lona : 
Establecimiento  Tipo-Litográfico  de  C. 
Verdaguer, 1877 (Biblioteca Digital d’Història 
de l’Art Hispànic)

�9

J o s e p  Te i x i d o r  i  B u s q u e t s

http://ddd.uab.cat/search?f=author&p=Teixidor%2520i%2520Busquets%252C%2520Josep&sc=1&ln=ca
http://ddd.uab.cat/search?f=author&p=Padr%25C3%25B3%2520i%2520Pedret%252C%2520Tom%25C3%25A0s&sc=1&ln=ca
http://ddd.uab.cat/search?f=author&p=Serra%252C%2520Leoncio&sc=1&ln=ca


La Vanguardia: retalls de premsa

Fig. 14. La Vanguardia. 10-04-1892, p. 4

Fig. 15. La Vanguardia. 13-12-1927, p. 12

Fig. 16. La Vanguardia, 26-05-1906, p. 2
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Fig. 17. La Vanguardia, 10-10-1995, p. 9

Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant 
Jordi 

Fig. 18. Factura de la Casa Teixidor del 1880 

     Fig. 19. Factura de la Casa Teixidor 1893
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Ateneu 

Fig. 20. [Ref. Arxiu: AB/JCE1]. La informació 
del càrrec de Revisor de la junta, es va 
publicar en:  Boletín del Ateneo Barcelonés 
Número 9 – 1881. 

 

Fig.  21.  [Ref.  Arxiu:  AB/AS15].  Acta  de  la 
Sesión  Inaugural  del  año  académico  de 
1892-93 celebrada en el Ateneo Barcelonés: el 
día 12 de Diciembre de 1892. [Causa baixa per 
defunció el març de 1892].

�12

A
rt

s 
19

 
 

 
A

n
y 

20
17



Arxiu Nacional de Catalunya 

�

Fig. 22. ANC, Junta de Museus de Catalunya, 
núm. ANC1-715-T-1529, 1898

Fig. 23. ANC, Junta de Museus de Catalunya, 
núm. ANC-715-T-1571, 1898
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La Casa Teixidor 
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Fig. 24. La Casa Teixidor (font pròpia)
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