
In memoriam

Joaquim Font i Arjó (1958-2010)

El 18 de novembre va mo-
rir el professor Joaquim Font
i Arjó. Sols tenia 52 anys.
En Quim, que és com el co-
neix́ıem —costa escriure això
en passat—, va estar vincu-
lat ininterrompudament a la
Facultat de Matemàtiques de
la Universitat de Barcelona
des de mitjan anys setanta;

primer com a estudiant, després com a becari,
com a ajudant i professor associat, i finalment,
durant els darrers vint anys, com a professor ti-
tular del Departament de Matemàtica Aplicada
i Anàlisi. S’havia doctorat a la UB l’any 1990.

Ara, malgrat que ja no podem gaudir de la
seva companyia ni perllongar les converses que
durant tants anys hem tingut, ens queden molts
motius per recordar-lo.

En les mostres de condol que els seus alum-
nes, amics i companys han escrit, tothom en
diu que era una bona persona i molts escriuen
aquestes dues paraules amb majúscules. I és que,
per damunt de tot, en Quim era una persona
amb principis i valors. No calia haver-lo tractat
gaire temps per descobrir la seva honradesa, so-
lidaritat, generositat i amabilitat; en definitiva,
per adonar-se que era algú com cal. Això ho
saben bé tots els joves que al llarg de molts anys
s’han anat incorporant al Departament. Ell era
el company que sempre estava a punt per donar
un cop de mà, per donar un consell, per fer que
tothom estigués i se sent́ıs integrat i a gust.

A en Quim li agradaven molt les matemàti-
ques i ensenyar l’ofici encara més. Els seus alum-
nes recorden la paciència i dedicació amb què

atenia dubtes i preguntes durant llargúıssimes
estones. Era una mostra de la seva dedicació al
treball, la mateixa que va posar a l’hora d’enge-
gar l’ensenyament d’informàtica a la Universitat
de Barcelona. Alguns cops ens deia que sentia
que no se li donava suport en aquesta feina, però
es va mantenir al davant fins que aquest projecte
va haver cristal.litzat.

La recerca la va desenvolupar en el camp
de la mecànica celeste. Les seves contribucions
se centren en uns problemes concrets: l’estu-
di de les varietats invariants hiperbòliques dels
punts d’equilibri del problema restringit de tres
cossos, l’estudi de les anomenades òrbites de
segona espècie i de les òrbites de quasicol.lisió
consecutiva del mateix problema, i l’anàlisi de
les famı́lies d’òrbites periòdiques d’alguns po-
tencials galàctics. Els resultats que va obtenir
per aquests problemes són molt acurats i com-
plets, tant des d’un punt de vista quantitatiu
com qualitatiu i són coneguts i apreciats pels
experts. En Quim tenia totes les qualitats per
ser un investigador de primera ĺınia en aquest
camp: curiositat, interès i recursos, tant teòrics
com numèrics. Però la seva opció personal i ad-
mirable va ser dedicar la quasi totalitat del seu
temps a l’atenció dels estudiants.

Després de més de vint anys d’anar cada dia
a fer el cafè plegats, no podem acabar aquest es-
crit sense recordar també les converses del dia a
dia, l’�aquest mat́ı he sentit a la ràdio�, l’�ahir
fent zàping� o el �ja vas veure el Barça�. Per
cert, Quim, �l’altre dia li va tornar a fotre cinc
gols al Madrid, i de les eleccions ja en parlarem
una altra estona�.

Els amics del Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi, UB
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