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Xavier Roselló i Molinari va ser membre de la Secció de Ciències i Tecnologia de 
l’Institut d’Estudis Catalans des del febrer de 2005, en l’especialitat del transport, 
dins l’àrea de l’enginyeria industrial, fins a la seva mort sobtada, el 10 de setembre 
de 2016, als seixanta-vuit anys. El seu traspàs va deixar un buit dolorós en el seu 
entorn familiar, professional i en el nombrós cercle d’amistats.

Xavier Roselló i Molinari nasqué a Barcelona el 3 d’agost de 1948, en el si d’una 
família gracienca. Seguint les petjades del seu pare, cursà la carrera d’enginyeria 
industrial i obtingué la titulació de doctor en enginyeria industrial per la Universi-
tat Politècnica de Catalunya, el 1977. Dos anys abans havia obtingut la llicenciatura 
en ciències econòmiques per la Universitat de Barcelona.

En l’entorn familiar, va assumir el paper de fill gran arran de la mort del seu 
pare, als cinquanta-set anys, quan ell en tenia vint-i-cinc i el petit dels seus cinc 
germans en tenia onze. Va posar al davant d’interessos personals el bé de la famí-
lia, mare i germans més joves, sense que això fos impediment per ser proper, di-
vertit, amic de la gresca, per poder xerrar de tot, per riure i per compartir tot el 
que sabia sense ser mai alliçonador.

La vida d’en Xavier va estar marcada per grans passions: passió per les llen-
gües, passió per la seva feina —el món del transport públic—, passió per la músi-
ca, passió pels viatges i la descoberta del món i, projectada sobre totes elles, la seva 
gran estimació vers el país.

Entenia les llengües com a interpretacions del món fetes en els diferents llocs, 
i això l’esperonava a passejar-se per la geografia i conèixer la seva gent. A Catalu-
nya, es delia per identificar amb precisió les diferents parles locals. La seva afició 
a l’excursionisme el va portar a descobrir els canvis subtils en la manera de dir les 
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coses, gairebé diria que d’un poble a l’altre. En els darrers trenta anys va procedir 
a un aprenentatge continuat i sistemàtic del llatí, amb reunions periòdiques amb 
un grup d’amics i sota el mestratge d’Agustí Espriu. Aquest coneixement li per-
metia apreciar vincles profunds entre moltes de les llengües europees actuals. 
Bon coneixedor del francès i l’anglès, havia fet incursions en moltes altres llen-
gües. Darrerament, s’havia endinsat en l’estudi de l’italià i preveia d’iniciar-se en 
el de l’àrab. El seu domini del català i el llatí li permeteren el de l’occità, la llengua 
dels trobadors.

La feina va ser la seva altra gran passió. L’interès pel transport públic l’havia 
captivat fins i tot abans d’accedir a la universitat, i la seva tesi doctoral (Dos algo-
rismes heurístics per al disseny d’una xarxa d’autobusos i llur assignació a les línies, 
títol amb el qual la va difondre) ja s’hi referia de ple, com també s’hi referí el seu 
discurs de presentació com a membre de l’Institut (El procés d’integració tarifària 
del transport públic a la regió metropolitana de Barcelona). El seu perfil professio-
nal ha estat molt centrat en l’Administració pública. Després de dirigir durant dos 
anys el Servei de Planejament i Estudis en la Direcció General de Ports i Trans-
ports de la Generalitat de Catalunya, fou director tècnic adjunt de l’Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM). En aquest càrrec, participà en les grans línies d’ac-
ció desenvolupades pel consorci i col·laborà, a més, en les propostes de denomi-
nació de les estacions, parades i línies de transport, en què vetllà (amb la col-
laboració de Josep Moran, director de l’Oficina d’Onomàstica de la Secció 
Filològica de l’Institut) per la idoneïtat i propietat dels noms, així com per la co-
herència global del sistema. El seu coneixement de llengües el portà a exercir la 
representació de l’ATM en organismes internacionals i en projectes europeus, 
circumstància que va fer que col·loquialment se’l conegués, per part dels com-
panys de l’ATM, com a «ministre d’Exteriors».

Treballà, també, en altres entitats públiques, com ara la Gerència de Protec-
ció Civil (Mossos d’Esquadra), la Direcció General de Transports de la Generali-
tat, l’Institut Provincial d’Urbanisme de la Diputació de Barcelona i, finalment, 
també en la Comissió Gestora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en la qual 
col·laborà en la redacció del Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana 
(PGM-76), per al qual desenvolupà models urbanístics de localització residencial 
i de transport de viatgers.

Feu incursions esporàdiques en l’àmbit de l’empresa privada. Com a cap de 
la Divisió Industrial d’AIS – Aplicacions d’Intel·ligència Artificial, SA, dirigí el 
desenvolupament del Sistema Expert d’Ajut a la Programació Esportiva dels Jocs 
Paralímpics de 1992 i, amb l’empresa Advanced Logistics Group, desenvolupà el 
projecte «Ajut a la programació del transport de viatgers a la demanda», que te-
nia per objecte la gestió de la demanda de transport de persones amb mobilitat 
reduïda severa.
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Paral·lelament a la seva activitat professional com a enginyer, va mantenir 
l’activitat acadèmica a la Universitat Politècnica de Catalunya, com a professor 
associat en diversos departaments. La llengua no va ser aliena a aquesta activitat 
acadèmica. Dirigí la tesi doctoral SONDES. Sistema generador d’alternatives simi-
lars ortogràficament o fonèticament a una cadena textual i coordinà el programa 
de doctorat interdisciplinari «Formalització del llenguatge natural», que tenia per 
objecte l’aplicació d’eines estadístiques, lògiques i informàtiques per facilitar el 
procés automàtic del llenguatge natural. 

Ben aviat, es va interessar per la música, i especialment pel cant coral. Va co-
mençar a cantar a la Coral Garbí, un cor format per gent molt jove i dirigit per 
Francesc Llongueres, que va assolir un nivell musical excel·lent. Més tard, com a 
baix, va formar part de la plantilla de la Coral Sant Jordi, en la qual va cantar més 
de tres dècades, fent concerts arreu de Catalunya i Europa. Coneixedor de diver-
ses llengües, en Xavier era el referent pel que feia a la pronúncia dels diferents 
idiomes del repertori de la Coral. A títol personal, també va participar en l’Europa 
Cantat, festival de l’European Choral Association. Gran estudiós de l’obra musi-
cal universal, coneixia infinitat de composicions només de sentir-ne alguns com-
passos.

Dos dies abans de la seva mort, el vaig trobar quan sortia del Palau de Pedral-
bes, on havia assistit a la reunió de la Taula Estratègica del Corredor Mediterrani 
de Catalunya, preàmbul de la cimera dels governs català i valencià per impulsar 
aquesta infraestructura. En Xavier estava eufòric, tant pel que s’hi havia debatut 
com pel fet que era el primer cop que el convocaven com a economista i no com a 
enginyer industrial, tot i que em va reconèixer que la manera de fer, basada en 
l’aplicació de l’estadística, era la mateixa per a uns i altres. 

La seva mort prematura li va impedir, entre moltes altres coses, viure la realit-
zació futura d’aquest corredor, aconseguida amb l’esforç i entusiasme de persones 
com ell. També li va impedir viure les darreres passes vers la desitjada indepen-
dència del seu país, que tant va estimar.
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ANNEX

Trajectòria professional

— De 1975 a 1985 i de 1998 a 2000, director general de Transports de la Ge-
neralitat de Catalunya. Redacció del Pla de Metros de 1984, supervisió de les en-
questes de mobilitat i del pla de senyalització de la xarxa de metro.

— De 1985 a 1989, cap de projecte al Centre Informàtic de la Generalitat de 
Catalunya.

— De 1989 a 1993, cap de projecte a AIS, empresa privada d’intel·ligència ar-
tificial. Desenvolupament de projectes basats en xarxes neuronals i algorismes ge-
nètics. Cal destacar l’elaboració del programa esportiu dinàmic dels Jocs Paralím-
pics de Barcelona (1992) en atletisme, natació i tennis de taula.

— De 2000 a 2015, director tècnic adjunt de l’Autoritat del Transport Metro-
polità (ATM) de Barcelona. L’ATM és un consorci format per les administracions 
públiques amb competència en el transport públic: Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Àrea Me-
tropolitana de Barcelona i Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport 
Urbà (AMTU) (ajuntaments de la segona corona).

Dins de l’ATM:
• responsable de la projecció exterior: participació en projectes europeus, 

representant de l’ATM en organismes internacionals i representació institucional 
a l’exterior; 
• responsable de la planificació d’infraestructures i de serveis: previsions es-

tadístiques de la mobilitat i models matemàtics de la mobilitat;
• secretari de la Comissió de Nomenclatura i responsable de la proposta de 

noms de les estacions de metro, tren de rodalies i tramvia.

Trajectòria a la Universitat

— De 1977 a 1986, professor d’investigació operativa I i II a l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).

— De 1987 a 1992, coordinador del programa de doctorat en lingüística 
computacional de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya (UPC) i professor de lingüística quantitativa.

— De 1993 a 2001, professor associat d’estadística a la Facultat d’Informàtica 
de Barcelona (FIB) de la UPC. 

— De 2001 a 2013, professor associat de transports a l’ETSEIB.

Xavier Rosello_TRIPA.indd   8 27/5/2020   9:09:36



9

Relació de les publicacions més rellevants

El transport urbà de superfície: generació d’una xarxa d’autobusos i llur assignació a 
les línies (1977). Tesi doctoral dirigida per Ramon Companys Pascual. Tres edi-
cions publicades entre 1978 i 2006. ISBN: 84-6902-865-0. [Accés obert]

«La generació d’una xarxa d’autobusos i l’assignació d’aquests a les línies: dos algo-
rismes heurístics» (1977). Qüestiió: Quaderns d’Estadística, Sistemes Informà-
tics i Investigació Operativa [Universitat Politècnica de Catalunya. Centre de 
Càlcul], vol. 1, núm. 1, p. 63-80. ISSN: 0210-8054 (versió en paper). [Accés 
obert] [Article de presentació de la tesi doctoral]

El procés d’integració tarifària del transport públic a la regió metropolitana de Barce-
lona (2007). Discurs de presentació com a membre numerari de la Secció de 
Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans. [Accés obert]

Direcció de tesis doctorals

Pujol Burillo, Manuel (1995). SONDES: Sistema generador d’alternatives similars 
ortogràficament o fonèticament a una cadena textual.

Direcció de projectes de fi de carrera

Rudilla Mínguez, Francisco (2004). Modelización del comportamiento de los usu-
arios de los diferentes modos de transporte disponibles en el Maresme con objeto 
de la implantación de un plan de «Park & Ride». 

Solà Sequeros, Joan (2005). El Trambaix per Sant Feliu de Llobregat i Cornellà de 
Llobregat. Estudi de viabilitat.

Zafra Vargas, Víctor (2005). Implantació d’una línia llançadora del metro lleuger 
entre les estacions de Drassanes i Barceloneta.

Castellanos Imasí, Carlos (2008). Regulació de l’estacionament dels autocars de 
turisme a Barcelona.

Farrés i Carbonell, M. Goretti (2008). Disseny d’una xarxa de transport públic 
pel Ripollès.

Fernández López, Núria (2008). Estudi d’una solució de transport públic al Camp 
de Tarragona.

Civil Paulí, Jèssica (2009). Implantació d’un tren tramvia a la comarca del Bages. 
Portolés López, Clara (2010). Determinació de la programació òptima de les obres 

d’accessibilitat de les estacions de RENFE Rodalies de Barcelona. 
Ureña Piñol, Albert (2010). Modificación del trazado de la línea C1 de RENFE. 

Estudio de viabilidad.
Díaz Segura, Judit (2012). Pla de millora del transport públic per carretera a la co-

marca del Pallars Jussà.
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Llista de membres de l’Institut d’Estudis Catalans amb una  
biografia publicada a la col·lecció «Semblances Biogràfiques»

Alcover i Sureda, Antoni M. (1862-1932)
Alòs-Moner i de Dou, Ramon d’ (1885-1939)
Alsina i Bofill, Josep (1904-1993)
Anglada i d’Abadal, M. Àngels (1930-1999)
Aramon i Serra, Ramon (1907-2000)
Badia i Margarit, Antoni M. (1920-2014)
Bastardas i Parera, Joan (1919-2009)
Bataller i Calatayud, Josep Ramon (1890-1962)
Bofill i Pichot, Josep M. (1860-1938)
Bolòs i Capdevila, Oriol de (1924-2007)
Brocà i de Montagut, Guillem M. de (1850-1918)
Carbonell i de Ballester, Jordi (1924-2016)
Caria, Rafael (1941-2008)
Carner i Puig-Oriol, Josep (1884-1970)
Carreras i Artau, Joaquim (1894-1968)
Casacuberta i Roger, Josep M. de (1897-1985)
Casas i Sicart, Creu (1913-2007)
Casassas i Simó, Enric (1920-2000)
Casassas i Simó, Lluís (1922-1992)
Casassas i Simó, Oriol (1923-2012)
Castells i Guardiola, Josep (1925-2018)
Cervera i Astor, Leandre (1891-1964)
Clascar i Sanou, Frederic (1873-1919)
Colomer i Pous, Eusebi (1923-1997)
Coromines i Montanya, Pere (1870-1939)
Domingo i Sanjuán, Pere (1896-1979)
Duran i Sanpere, Agustí (1887-1975)
Egozcue i Cuixart, Josep (1940-2006)
Esteve i Subirana, Antoni (1902-1979)
Fabra i Poch, Pompeu (1868-1948)
Fargas i Roca, Miquel A. (1858-1916)
Folch i Torres, Joaquim (1886-1963)
Font i Quer, Pius (1888-1964)
Fontboté i Mussolas, Josep Maria (1921-1989)
Fontserè i Riba, Eduard (1870-1970)
Fuster i Ortells, Joan (1922-1992)
Galí i Coll, Alexandre (1886-1969)
Guimerà i Jorge, Àngel (1845-1924)
Jardí i Borràs, Ramon (1881-1972)
Lluch i Martín, Enric (1928-2012)
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Maragall i Gorina, Joan (1860-1911)
Margalef i López, Ramon (1919-2004)
Martorell i Trabal, Francesc (1887-1935)
Miralles i Solà, Carles (1944-2015)
Miret i Sans, Joaquim (1858-1919)
Moll i Casasnovas, Francesc de Borja (1903-1991)
Moll i Marquès, Aina (1930-2019)
Nicolau d’Olwer, Lluís (1888-1961)
Oliver i Tolrà, Miquel dels Sants (1864-1920)
Parés i Farràs, Ramon (1927-2018)
Pi i Sunyer, August (1879-1965)
Pijoan i Soteras, Josep (1881-1963)
Prat de la Riba i Sarrà, Enric (1870-1917)
Prats i Domingo, Modest (1936-2014)
Prevosti i Pelegrín, Antoni (1919-2011)
Puig i Cadafalch, Josep (1867-1956)
Ribas i Piera, Manuel (1925-2013)
Roca-Pons, Josep (1914-2000)
Roselló i Molinari, Xavier (1948-2016)
Rubió i Balaguer, Jordi (1887-1982)
Rubió i Lluch, Antoni (1856-1937)
Ruyra i Oms, Joaquim (1858-1939)
Sagarra i de Siscar, Ferran de (1853-1939)
Sardà i Dexeus, Joan (1910-1995)
Sarsanedas i Vives, Jordi (1924-2006)
Segalà i Estalella, Lluís (1873-1938)
Serra i Húnter, Jaume (1878-1943)
Serra i Puig, Eva (1942-2018)
Serra i Ràfols, Josep de C. (1900-1971)
Solé i Sabarís, Lluís (1908-1985)
Teixidor i Batlle, Josep (1920-1989)
Terradas i Illa, Esteve (1883-1950)
Triadú i Font, Joan (1921-2010)
Trias i Fargas, Ramon (1922-1989)
Trueta i Raspall, Josep (1897-1977)
Turró i Darder, Ramon (1854-1926)
Valls i Taberner, Ferran (1888-1942)
Vallverdú Canes, Francesc (1935-2014)
Verdaguer i Juanola, Pere (1929-2017)
Vernet i Ginés, Joan (1923-2011)
Vila i Dinarès, Pau (1881-1980)
Villangómez i Llobet, Marià (1913-2002)
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Semblances Biogràfiques

Títols publicats

 [1]  Manuel Ribas i Piera, Josep Puig i Cadafalch, cofundador i membre il·lustre de l’IEC 
(1996)

 [2] Josep M. Camarasa, Ramon Turró, un modernista al laboratori (1997)
 [3] Josep Carreras, August Pi i Sunyer. Semblança biogràfica (1998)
 [4] Manuel Subirà, Pere Domingo. Semblança biogràfica (1998)
 [5] Albert Balcells, Enric Prat de la Riba i l’Institut d’Estudis Catalans (1998)
 [6] Oriol Casassas, Miquel A. Fargas i Roca i els nous horitzons (1999)
 [7]  Xavier Barral, Josep Pijoan. Del salvament del patrimoni artístic català a la història 

general de l’art (1999)
 [8] M. Àngels Anglada i d’Abadal. Sessió en memòria (1999)
 [9] Eulàlia Duran, Agustí Duran i Sanpere. Semblança biogràfica (2000)
 [10] Francesc Fontbona, Joaquim Folch i Torres. Semblança biogràfica (2000)
 [11] Jordi Sales, Jaume Serra i Húnter. Semblança biogràfica (2000)
 [12]  Carles Miralles i Anscari M. Mundó, Lluís Nicolau d’Olwer. Semblança biogràfica 

(2000)
 [13] Josep M. Font, Guillem M. de Brocà. Semblança biogràfica (2000)
 [14] Oriol de Bolòs, Pius Font i Quer. Semblança biogràfica (2000)
 [15] Antoni Roca, Esteve Terradas i Illa. Semblança biogràfica (2000)
 [16] Joan Veny, Antoni M. Alcover i Sureda. Semblança biogràfica (2000)
 [17] Pere Lluís Font, Joaquim Carreras i Artau. Semblança biogràfica (2000)
 [18] Enric Casassas i Simó. Sessió en memòria (2000)
 [19] David Serrat, Lluís Solé i Sabarís. Semblança biogràfica (2000)
 [20] Ramon Aramon i Serra. Sessió en memòria (2001)
 [21] Antoni Serra i Ramoneda, Joan Sardà i Dexeus. Semblança biogràfica (2001)
 [22] Aina Moll, Francesc de Borja Moll. Semblança biogràfica (2001)
 [23] Josep Roca-Pons. Sessió en memòria (2001)
 [24] Josep Enric Llebot, Eduard Fontserè i Riba. Semblança biogràfica (2002)
 [25] Carles Miralles, Lluís Segalà i Estalella. Semblança biogràfica (2002)
 [26] Albert Balcells, Ramon d’Alòs-Moner i de Dou. Semblança biogràfica (2003)
 [27] Jaume Cabré, L’ocellot sinistre. Semblança biogràfica d’Àngel Guimerà (2003)
 [28] Pere Lluís Font, Eusebi Colomer i Pous. Semblança biogràfica (2003)
 [29]  Ricard Guerrero, Josep Alsina i Bofill, amor a la professió, amor a la llengua, amor 

al país. Semblança biogràfica de Josep Alsina i Bofill (2003)
 [30] M. Teresa Ferrer, Joaquim Miret i Sans. Semblança biogràfica (2003)
 [31] Josep M. Mas i Solench, Ferran Valls i Taberner. Semblança biogràfica (2004)
 [32]  Oriol Casassas, Josep Trueta i Raspall, el símbol. Semblança biogràfica de Josep 

Trueta i Raspall (2004)
 [33] Salvador Reguant, Josep Ramon Bataller i Calatayud. Semblança biogràfica (2004)
 [34] Marià Villangómez. Sessió en memòria (2004)
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