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Resum

Amb el professor Lluís A. Santaló compartírem una entranyable amistat durant molts anys. Per
això en aquest llibre d’homenatge a la seva persona ens agradaria recopilar alguns records que
guardem de les trobades mantingudes amb ell. Així, doncs, les pàgines que segueixen són, de
fet, la simple transcripció d’una llarga conversa mantinguda entre els dos autors a casa del
segon, a Brunete (Madrid), evocant les seves relacions personals amb Santaló. Es tracta d’un
escrit emocional i gens científic però ple de bones memòries que poden ajudar, potser, a
entendre més la personalitat de Santaló.

CA: Com i quan vas conèixer en Lluís A. Santaló?
ET: Possiblement a començament dels setanta i a través de l’Eduard Bonet, que, com a gironí,
devia tenir relacions amb els Santaló de Girona. Certament, però, no ho recordo exactament.
Sé que pel maig del 75 i al Rectorat de la Universitat Politècnica de Barcelona (UPC) vàrem
organitzar un acte d’homenatge a Lluís A. Santaló, al qual es van afegir unes seixanta
persones i on jo vaig fer un discurset. També recordo haver-lo portat amb el meu cotxe fins a
una urbanització de l’Arc de Barà, a casa de madame Romagnà, aleshores agregada cultural al
consolat de França a Barcelona i consogra dels Santaló. He perdut records d’aquella època.
L’acte d’homenatge sé que el vàrem fer ja que en el meu arxiu he trobat el meu discurs i els
fulls amb les firmes de la gent. Pensa que el maig del 75 és anterior a la mort d’en Franco i
que aquella fou una època apassionant, plena d’actes de tota mena.
CA: És estrany, però quan jo vaig estudiar matemàtiques ningú no ens va parlar mai d’en
Santaló...
ET: Mira, quan uns anys abans jo vaig estudiar a la Facultat de Ciències, sempre calia parlar
d’en Santaló, en Corominas i, fins i tot, d’en Pi i Calleja en veu baixa, ja que, segons deien,
eren mal vistos perquè eren exiliats. El primer cop que vaig veure en Pi, en canvi, el recordo
bé, fou l’any 62, quan ell ja era a Múrcia o a Saragossa de catedràtic i va venir a Barcelona a
una reunió de matemàtics espanyols, de les que es feien cada any. El vaig veure de lluny al
pati de Ciències. La veritat és que sospito que, d’en Santaló, no se’n parlava a Barcelona (vull
dir a la Universitat) pel fet que hi havia professors als qui no venia de gust tenir a la vora un
matemàtic, que no només ho era de debò, sinó que era realment reconegut com a tal al món
internacional de les matemàtiques. Però tot això, avui, és prehistòric i potser algun altre dia en
parlarem a poc a poc!
Recordo que a l’època de la UCD (Unión de Centro Democrático), cap a l’any 80, en Santaló i
jo vàrem coincidir a Madrid (no me’n recordo, del motiu). El vaig anar a recollir a un hotel del
carrer de Leganitos on s’acostumava a hostatjar quan anava a Madrid, i anàrem a dinar a un

mailto:alsina@ea.upc.es
mailto:trillas@fi.upm.es


194                                                             C. Alsina i E Trillas

autoservei de la Gran Vía. Parlàrem de la nounada LAU (Ley de Autonomía Universitaria),
que aleshores es discutia al parlament espanyol i, sorneguer, em preguntà per què la gent de la
Complutense volia l’autonomia. Crec que jo vaig contestar que les universitats volien poder
escollir el seu professorat i, encara més sorneguer, va dir-me: “Mira, Enric, això també ha
passat a l’Argentina, on les universitats el que sempre han volgut no és fer venir el professor x
sinó que no vingui el professor y”. Això ho he recordat sempre!
CA: Com va ser que la UPC conferís a en Santaló el doctorat honoris causa?
ET: Bé, l’acte oficial va ésser el 14 de juliol de 1977, però la concessió devia tenir lloc a la
primavera del 1976. El que passà és que la setmana del 14 de juliol hi va haver a Barcelona
una conferència internacional de matemàtiques i com que en Santaló va assistir-hi, vàrem
esperar a fer l’acte aprofitant que fos a Barcelona per estalviar un viatge. L’acte fou molt
emotiu i, si no ho recordo malament, fou el primer acte oficial a la UPC (que aleshores encara
era la UPB) en què, a més dels himnes oficials d’Espanya i de la República Argentina, es va
interpretar “Els segadors”. Per cert, el rector d’aleshores, en Julià Fernández, en donar els
guants del doctorat, va cometre un graciós error de lectura, en comptes de la frase
protocol·lària pertinent que es refereix a la blancor dels guants com a corresponents a la
“puresa que han de tenir els vostres dictàmens”, va dir “que corresponen a la vostra puresa”.
Recordo que a molts ens van venir les llàgrimes als ulls quan en Santaló va dir, en el seu
discurs, que estava emocionat perquè era la primera vegada a la seva vida en què, en un acte
acadèmic, podia expressar-se en la llengua en la qual “el meu enteniment va aprendre a
conèixer les coses i el meu esperit a manifestar els sentiments i les emocions”, la llengua en
què “de petit, la mare m’explicava contes i em cantava al peu del bressol”.
Del discurs d’en Santaló encara conservo el manuscrit original1 que va escriure a darrere
d’uns fulls plens de fórmules matemàtiques que, si no vaig errat, són les notes d’algun curs o
seminari de geometria integral.
CA: Enric, no creus que el doctorat de Barcelona el va fer més conegut a Espanya?
ET: No, no ho crec. Curiosament, en Santaló era ben conegut a Madrid, on ja havia fet
conferències i impartit cursos, crec que a causa de la seva antiga amistat personal amb el
professor Sixto Ríos, catedràtic d’Estadística a la Universidad Complutense i home sense cap
problema amb el règim. On era poc conegut (potser pel que he dit abans) era a la Universitat
de Barcelona. El doctorat honoris causa, tal com jo ho vaig pensar, va ésser un acte de
reconeixement, i potser de desgreuge, d’un grup de matemàtics joves, farts del bourbakisme
imperant des dels seixanta fins a començament dels setanta, i desitjosos d’una matemàtica
més flexible i aplicable, a un gran matemàtic d’origen català que mai no havia estat en la línia
rígida del bourbakisme. I no per casualitat, això va passar a la Politècnica.
Ara em ve a la memòria que, després de ser-li atorgat el doctorat a Barcelona, en Joaquim
Soler Serrano va fer-li una entrevista a la TVE en un programa aleshores molt vist, on en
Santaló ens va voler agrair les iniciatives que li havíem dedicat dient que el millor grup de
matemàtics d’Espanya era a Barcelona i a l’Escola d’Arquitectura, un gest d’ell que em va
“aclaparar” i que provocà algunes reaccions negatives d’altres matemàtics. Crec que li va
sortir de dins de pur agraïment, però la veritat és que aleshores no hi havia la producció
matemàtica que hi ha ara mateix.
CA: A partir de tot això, però, en Santaló va ésser molt més reconegut a Catalunya...
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ET: Sí, això sí, però a poc a poc. Des del 77 fins que li varen donar la Medalla Monturiol i
després la Creu de Sant Jordi varen passar anys. És clar que també varen passar moltes coses a
la política; el 77, de fet, encara no teníem democràcia i ni en parlem, de la Generalitat. El
president Tarradellas encara s’estava a Saint Martin Le Beau.
CA: De fet, en Lluís Santaló era un home molt tímid!
ET: Això no ho sé. Recordo molt bé el seu somriure en el contacte personal i les seves
franques rialles moltes vegades. Crec, però, que era una persona de tarannà senzill, a qui no
agradava exagerar res i encara menys les seves qualitats, ni aparentar que es cregués per sobre
dels altres. Potser, sincera humilitat seria millor que dir-ne timidesa.
CA: Humilitat fins i tot excessiva! En una ocasió algú va demanar-li el seu nom i en dir ell
“Santaló”, aquella persona li digué “¿Usted tiene algo que ver con el matemático?”, i en
Santaló va replicar: “Algo”. Aquesta anècdota el retrata molt bé.
ET: Mira, ara em ve a la memòria que, amb motiu del centenari del naixement d’en Julio Rey
Pastor, la Reial Acadèmia de Ciències va organitzar un cicle de conferències, de les quals tot
seguit et diré quelcom. En acabar, el president de l’Acadèmia ens va convidar a dinar, els
conferenciants. Això devia ser l’any 86 o 87 i, com et pots imaginar, jo era el més jove de tots
els conferenciants. Cap a la fi del dinar, tots anaven explicant coses com ara que al seu poble
els havien fet un homenatge o que havien posat el seu nom a un carrer, coses així. Feia poc
que a Girona li havien fet un homenatge, crec que a l’Ajuntament, i havien posat el nom de
Lluís Santaló i Sors a un carrer, i ell no deia res. Jo era assegut al costat de la Hilda, la seva
dona, i veient que no deia ni piu, vaig preguntar-li amb veu baixeta si li semblava bé que jo ho
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expliqués. Va contestar-me “No, no. Vos no ves lo rojo que está de vergüenza por el peligro
de tener que explicarlo. Lo conocés bien. Ahorita está sufriendo como un niño”. Naturalment
tampoc no vaig explicar-ho.
A l’homenatge d’en Rey em va tocar parlar sobre “Rey Pastor y la lingüística”, és a dir, sobre
el discurs d’ingrés d’en Rey a la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola. Vaig anar amb
molt de compte ja que Rey, a qui sempre he respectat molt i el qual va marcar bones línies de
futur per a les matemàtiques, no va estar gens encertat pel que fa a la lingüística. No obstant
això, en el meu discurs (que és publicat per l’Acadèmia de Ciències) vaig dir amb molta
delicadesa el que vaig creure que calia dir. A la fi de la xerrada, vaig veure que en Santaló
venia cap a mi molt decidit i vaig pensar que de la bronca, no me’n lliurava. Però el que en
Lluís em va dir va ésser: “Enric, moltes gràcies, m’ha agradat molt. Com va dir (no recordo
qui), ‘al viu la pietat i al mort la veritat’”.
Aquesta meravellosa persona, aquest home equànime, era en Lluís Santaló. Molts anys
després, bo i dinant plegats a Buenos Aires, vaig dir-li quant li havia agraït aquelles suaus
paraules, i aleshores va explicar-me que no recordava bé d’on havia tret allò de “al viu la
pietat i al mort la veritat”, però que li semblava que era d’un autor clàssic francès a qui va
llegir força a una biblioteca pública quan les autoritats franceses l’havien desterrat a Brest i
era a l’espera del visat per anar cap a l’Argentina.
CA: Tant tu com jo hem arribat a coincidir molt amb en Santaló, a cicles de conferències,
taules rodones…
ET: Sí, jo he parlat tenint en Lluís present cinc o sis cops. La primera vegada fou el discurs
d’elogi seu al doctorat honoris causa, la segona la que acabo d’explicar-te, la tercera fou a
Girona i la quarta va ésser a Buenos Aires (a la seu de la Unión Matemática Argentina). Amb
motiu d’un viatge meu, es va entossudir que hi fes una xerrada sobre lògica borrosa (vaig
parlar de les relacions d’indistingibilitat), que vaig haver de preparar-me la nit abans sense cap
paper meu ja que era allà per altres coses; la cinquena també va ésser a Buenos Aires, quan
presentàrem una biografia d’en Terrades de la qual jo havia escrit el pròleg. I crec que encara
n’hi ha una de sisena, però no em ve a la memòria. Tal vegada, però, podia ser la meva
comunicació al Congrés de l’any 77. No ho recordo, però el que sí que tinc clavat al cap és
l’expressió d’en Lluís en escoltar-me, que segur que era la mateixa per a qualsevol altre: una
expressió cordial, atenta i amb un lleuger i amable somriure als llavis. Una expressió que et
relaxava al davant d’un home al qual reconeixies una alçada intel·lectual molt per damunt de
la teva. Potser és que, als vius, ens aplicava allò de la pietat, però, fos com fos, jo mai no li
vaig veure mostrar ni una engruna de menyspreu pels altres, cosa que, malauradament, sí que
he vist alguna vegada en gent d’una talla científica molt inferior a la d’en Lluís Santaló.
CA: A més a més, en Santaló era un home que sempre en portava alguna al cap, un gran
treballador!
ET: Al començament dels anys vuitanta me’l vaig trobar un dia a l’aeroport de Barajas. Jo el
vaig veure de lluny; estava assegut escrivint fórmules en una llibreta. Això ho vaig veure en
acostar-me per saludar-lo, i vaig esperar a fer-ho una bona estona per tal de no destorbar-lo.
Com que anàvem cap a llocs diferents i el meu vol partia primer, només parlàrem uns minuts i
quan ja ens havíem acomiadat i jo anava cap a la porta que em pertocava vaig girar-me i el
vaig veure de nou escrivint a la llibreta. Qui sap quina en portava de cap!
CA: I què me’n dius, de la seva parla entre castellana i argentina?
ET: Ah!, és veritat. Però jo no me’n vaig adonar fins a sentir-lo parlar a Buenos Aires al
costat de la gent d’allà. Més que castellana-argentina, era gironina-argentina, ja que tenia un
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accent clarament d’un català de Girona, que dissimulava (com fem molts catalans) fent
ressonar més les cinc vocals castellanes a la boca. Per mi, però, el més divertit era escoltar-lo
fent servir expressions típicament d’allà com ara “vos” en lloc de “tu”, “pizarrón” en lloc de
“pissarra”, “pileta” en lloc de “piscina”, “plata” en lloc de “diners”, etc. Per dir-ho tot, crec
que tenia un gran afecte pel país que el va acollir; de fet, mai no en va voler marxar. Va tenir
ofertes dels Estats Units i no les acceptà. Altres se n’anaren però ell no. Per cert, que sembla
que també va participar en molts actes de les societats espanyoles de professors…
CA: I tant! A Canàries, a Madrid, a Mallorca, a Sevilla…, ell era un gran conferenciant.
Seriós, però amb una punta d’ironia. Crític amb l’ensenyament, però positiu en les propostes
de renovació. I un gran seductor, capaç de fer-te creure sempre que ho havies entès tot.
ET: És que t’ho feia entendre! Podies arribar a pensar que era casa teva.
CA: A unes jornades iberoamericanes de Huelva de finals dels vuitanta va estar tan magistral
i proper al professorat que totes les societats intentaren sempre convidar-lo. Allà va néixer la
seva amistat amb Gonzalo Sánchez Vázquez. En Gonzalo era un gran mestre, gran professor,
també havia viscut l’exili i entre ells dos va néixer una gran amistat. En Gonzalo, a qui vaig
ajudar molts anys, va liderar tot el procés de formació de societats i de la Federació
Espanyola, i l’amistat amb Santaló també va ajudar a l’èxit d’aquest procés.
ET: El doctorat honoris causa a Sevilla deu tenir a veure amb això...
CA: En Gonzalo i la societat Thales d’Andalusia ho promogueren coincidint amb el Primer
Congrés Iberoamericà d’Educació Matemàtica, un gran congrés iberoamericà clausurat per
Santaló. I la Facultat de Matemàtiques de Sevilla li conferí el doctorat.
CA: Fem un salt en el temps. Alguna vegada t’he sentit explicar que vares fer un acte a
Buenos Aires conjuntament amb en Santaló sobre l’Esteve Terrades. Te’n recordes?
ET: I tant! Fou a la Casa de España de Buenos Aires, amb motiu de la presentació de la
biografia d’en Terrades que vàrem publicar a càrrec de l’INTA, i que escrigueren José Manuel
Sánchez Ron i Antoni Roca. En Terrades va ensenyar a l’Argentina (de fet, s’hi va quedar
durant la Guerra Civil, ja que pel juliol del 36 hi era per projectar un aeroport per a avions i
hidroavions a Río de la Plata). Jo coneixia el professor Jorge Sahade (aleshores president de la
CONAE, la Comissió Nacional d’Activitats Espacials), que havia tingut en Terrades de
professor a Buenos Aires, i en Santaló, que l’havia tingut de professor a Madrid. Vaig pensar
que, comptant amb ells dos, tenia els bons ingredients per presentar el llibre. I així ho férem.
En Santaló va explicar, entre d’altres coses, un record que, segurament, és a allò a què tu et
vols referir. La cosa, segons va dir, anà així: no gaire temps després de la seva arribada a
l’Argentina, en Rey Pastor va dir-li que anés a una recepció a la qual també hi hauria en
Terrades, amb qui en Rey jutjava important que en Santaló tornés a relacionar-se. En Lluís,
sempre obedient a en Rey Pastor, va anar-hi, però un cop allà sentia un cert, diguem-ne,
respecte de parlar amb en Terrades. Aquest era, formalment, ex combatiente i ell, pràcticament
era ex combatido. No obstant això, en Rey el va fer acostar a l’Esteve Terrades i aquest el va
reconèixer immediatament (l’havia tingut d’alumne a Madrid). L’agafà del braç, se l’emportà
cap a un racó i li preguntà com anava de diners. Crec que en Santaló no només va relaxar-se
aleshores de l’angoixa que, per la situació política, li provocava la trobada, sinó que mai no
oblidà l’interès, diguem-ne íntim, que en Terrades li demostrà.
Tu el vares poder veure a Argentina molts cops, no?
CA: I tant! L’any 1991 vaig fer la meva primera visita a l’Argentina. Des d’aquell any hi he
anat tornant sempre, en part gràcies a en Santaló. Després de demanar consell a en Juan Carlos
Dalmasso sobre noms de professors a qui podia invitar per coordinar seminaris per al
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professorat de matemàtiques, en Santaló em va recomanar. Aquell setembre vàrem compartir
un seminari sobre l’ensenyament de la geometria celebrat al Ministeri d’Educació i organitzat
per l’OEI. La seva presentació del que cal aprendre de geometria va ser memorable! Just
després se celebraren unes jornades de formació per a professorat a Tanti (Córdoba) en
paral·lel a l’Olimpíada Iberoamericana. Vaig conèixer allà el professor Dalmasso i molta gent
amb la qual durant tots aquests anys he tingut l’oportunitat de compartir moltes coses. Tothom
considerava en Santaló un exemple que calia seguir, un valedor de reformes innovadores. La
frase “lo ha dicho Santaló” acostumava a ser definitiva per tancar temes educatius
controvertits. Ell va ajudar molt a l’Olimpíada Matemàtica Argentina (OMA), en la qual creia
profundament.
ET: L’any 1992 es dóna el fet singular que Santaló imparteix, per primera i darrera vegada, un
curs complet a Girona “La matemàtica: una filosofia i una ciència”. Jo recordo algunes
sessions magistrals on des del repàs històric aconseguia sempre enllaços amb els temps
matemàtics actuals. El va convidar la Càtedra Ferrater Mora de l’amic Josep M. Terricabras i
recordo que tots tres, tu, jo i en Santaló, vàrem fer una taula rodona a la Mercè, organitzada
per l’Ajuntament de Girona.
CA: Crec que per a ell varen ser uns dies memorables.
Aquell any ens trobàrem també a Buenos Aires. Sovint als seminaris de l’OMA s’afegien
conferències. En Santaló feia la inaugural i jo la de clausura. L’any 1992 les férem a la seva
estimada Facultat de Ciències Exactes, on el clima polític era estrany (les pancartes
empaperaven les parets) però ell sempre es mantingué al marge de qualsevol tendència. Com
sempre deia la seva esposa: “Siempre concentrado en su trabajo, vive en otros mundos:
cuando él va a casa, continúa escribiendo”.
L’any 1993 em porta especials records. L’Olimpíada Matemàtica Argentina havia organitzat
els seminaris al mateix Buenos Aires i vaig fer el viatge juntament amb la meva mare, que
s’havia decidit a visitar una cosina seva a Cláypole. Fet el seminari, em tocava fer la
conferència de clausura en una gran sala d’actes d’un dels principals col·legis de Capital. Va
ser molt singular per a mi tenir la meva mare allà entre centenars de professores argentines. I
just un minut abans de començar, entraren pel passadís central en Santaló de bracet de la
Hilda per dirigir-se a la primera fila, al costat de la meva mare. Espontàniament, tots els
assistents començaren a aplaudir i en Santaló, emocionat, superant la seva modèstia, va haver
de saludar amb la mà tota l’audiència. Ell era des de feia anys un referent per al professorat
argentí, quelcom únic. L’any següent, el 1994, teníem feina de l’OMA a Rosario, la ciutat on
en Santaló va treballar i on va conèixer la Hilda. Allà va pronunciar la seva darrera
conferència dins de les activitats de l’OMA.
Potser podries explicar la història de la “Encomienda de Alfonso X el Sabio” que tu mateix
vas anar a imposar-li a l’ambaixada d’Espanya a l’Argentina.
ET: Bé, no, jo no vaig imposar-li la medalla. Això ho va fer l’ambaixador d’Espanya,
naturalment. Jo vaig anar a portar-la i vaig dir unes paraules a l’acte oficial que tingué lloc al
saló principal de l’ambaixada, paraules que en Lluís contestà amb unes altres de molt sentides.
Va ser el 18 de març del 1996. Jo vaig sortir del Govern poc després i va ésser el meu darrer
viatge a l’Argentina i la darrera vegada que he vist en Santaló. Era abans de la segona
recaiguda de la malaltia que se’l va endur. Recordo que, si bé amb dificultats, s’expressava
força bé i clarament i, per descomptat, el seu cap era ben lúcid.
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CA: Però, a veure, jo t’he sentit rondinar algun cop en veu baixa del que envoltà la concessió
d’aquest guardó.
ET: Ah, ja sé què vols dir. Bé, ara cal explicar-ho ben explicat. Feia anys que, estant jo al
govern socialista, a mi em sabia greu que ningú no hagués demanat l’Ordre d’Alfons X el
Savi (que és la condecoració espanyola al mèrit científic) per a en Santaló. La vegada que la
volia demanar va cessar el meu ministre d’aleshores, en José Maria Maravall, i ja no vaig tenir
temps de fer-ho. Després, des del Ministeri de Defensa no em pertocava de fer-ho i tan aviat
com vaig tornar al Ministeri d’Educació i Ciència, l’octubre del 95, vaig començar a fer les
gestions perquè li atorguessin l’Ordre en la categoria màxima de “Gran Cruz”. Com és
normal, aquestes coses porten un cert temps i fins a finals de gener o mitjan febrer del 96 no
en vaig saber res. Quan vaig saber que el Consell de Ministres ja la hi havia atorgat, vaig
veure que no era la “Gran Cruz” sinó la “Encomienda con Placa” i (recordem que les
eleccions generals foren a primers de març i el canvi del govern al PP fou pel maig) ja no hi
havia temps per fer res. A més a més, em semblava que la hi havien de donar els representants
d’aquell govern i no els del següent. Així, doncs, no vaig poder fer altra cosa que, poc després
de les eleccions, anar expressament a Buenos Aires i estar amb ell a l’acte d’imposició2 i
explicar a tothom el que a mi em semblava (i em sembla) que ha estat l’obra de Lluís Santaló.
Jo volia per a ell la “Gran Cruz” i per motius que no sé, el govern només va donar-li la
“Encomienda con Placa”. És quelcom que em va disgustar i que encara em té disgustat.
Segurament vaig fer alguna cosa mal feta o, simplement, no em varen fer prou cas. Ell s’ho
mereixia i jo em mereixia que em fessin cas.
CA: Com la veus l’obra d’en Lluís Santaló?

                                           
2. La foto d’aquesta pàgina correspon a l’acte de lliurament a Santaló de la “Encomienda con Placa”. En

l’apartat “Àlbum de fotos” d'aquesta mateixa publicació es mostra una altra foto en relació amb aquest acte.
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ET: Home, ja ho vaig escriure per al discurs a l’ambaixada de Buenos Aires i, per tant, el
millor que puc fer es repetir-te en català el tros que pertoca del que allà vaig dir en castellà.
Ve-t’ho aquí:

Lluís Santaló no és només un professor universitari i un gran investigador, és un mestre. I és un
mestre a qui molts, tot i que sense aconseguir-ho, voldríem assemblar-nos. Per a molts, Lluís
Santaló és el model que cal imitar. Personalment, la concisa explicació que trobem al seu llibret
L’educació matemàtica, avui dóna les raons del perquè s’ensenya. “S’ensenya —hi diu— per al
bé, per a la veritat i per conèixer i entendre l’univers”. És una frase que reflecteix, a més a més,
la vida de Santaló: una vida dedicada a fer el bé, a cercar la veritat i a ajudar-nos a comprendre
i entendre l’univers. Molts al seu costat, i tant parlo de la seva persona com de la seva obra oral
o escrita, hem pogut entendre més i millor la matemàtica, és a dir, apropar-nos a la veritat.
Molts, amb el seu exemple, hem pogut sentir quina subtil cosa és el bé i com podem fer-lo amb
constància, austeritat i fortalesa d’esperit. Santaló ha exercit en molts de nosaltres el que diu la
famosa frase de Goethe: “Dóna més força saber-se estimat que no saber-se fort”.

I més endavant vaig afegir:
I, saben?, si hagués de comentar què és el que va més enllà de les matemàtiques que Santaló ha
produït i ens ha ensenyat, diria, en primer lloc, quelcom que ell mateix ha repetit sovint: la
recerca racional però imaginativa de solucions dels problemes. Però solucions belles, no trivials
i obtingudes de manera alhora senzilla i prou rica perquè resolguin el problema i l’emmarquin
en una categoria genèrica de noves qüestions. En segon lloc, destacaria, i no desconnectat de
l’anterior, la seva gran fe en l’interès formatiu i en la utilitat de les matemàtiques, tant en si
mateixes com a objecte d’estudi, com en les seves aplicacions a d’altres camps de la ciència i
de la tècnica. En tercer lloc, i coherentment, remarcaria la continuada dedicació de Santaló a la
millora de l’ensenyament de les matemàtiques en la línia “d’educar els estudiants en la
matemàtica i amb la matemàtica”.

Vaig acabar amb un tros que prefereixo no traduir i que deia:
En fin, y para acabar, si yo fuese un seguidor de la teoría de Vico de que “la verdad es lo que
sabemos hacer”, entonces diría que Santaló es uno de los grandes hacedores de verdades de este
siglo. Profesor Santaló, ¡muchas gracias!.

Realment, ara que t’ho he llegit, no sabria què més dir. Tu encara el vas visitar unes quantes
vegades, no?
CA: Cada any! El novembre del 1996 ens retrobàrem. De pas cap a San Miguel de Tucumán,
els Santaló, en Miguel de Guzmán i jo sopàrem a la Recoleta. En Santaló sempre esperava
notícies, saber coses d’aquí, recordar temps passats. La cerimònia a l’ambaixada l’havia
emocionat. L’èxit del Congrés Internacional d’Educació Matemàtica de l’agost passat a
Sevilla el va satisfer molt però la mort de Gonzalo Sánchez Vázquez l’entristí.
La següent trobada la vàrem fer el novembre de 1997, quan de pas cap a San Carlos de
Bariloche, en Miguel de Guzmán i a mi ens convidaren en Santaló i la Hilda a sopar al seu
restaurant preferit de Corrientes. En Miguel va fer un sopar periodístic tot prenent notes de la
conversa amb en Santaló per publicar-ho a la Gaceta Matemática de la ressorgida Reial
Societat Matemàtica Espanyola. En Santaló tenia una memòria enorme, i les seves evocacions
d’en Julio Rey Pastor eren sempre plenes d’admiració i d’un gran sentit de l’humor (imitava
sempre el seu to de veu). Els records de l’exili, dels primers temps a l’Argentina, la mort dels
seus amics… l’emocionaven.
Quan en Santaló ens explicava anècdotes sempre dedicava també una atenció especial a en Pi
Calleja. En Pi era el rigor matemàtic personificat i intentava aplicar aquest rigor a la seva vida,
cosa que a en Santaló li feia molta gràcia evocar. Reia ostentosament recordant en Pi Calleja
escrivint errors a la Guia Michelin que sempre portava, en Pi aguantant reunions infinites (de
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llargues hores) fins a veure reconegudes les seves propostes, o escrivint cada dia protestes a
un ajuntament.
Com sempre, ens animava a col·laborar amb l’OMA i sentia no poder participar-hi com
sempre havia fet. La recerca geomètrica ja no formava part de les seves preocupacions; en
canvi, les idees educatives i com fer canvis i innovacions l’atreien cada cop més.
El novembre de 1998, de camí cap a Mar del Plata, en Miguel de Guzmán no va anar-hi, així
que vaig haver de celebrar sol el sopar de l’any amb els Santaló. En els darrers temps havia
tingut noves complicacions. La seva comunicació era més limitada, però la memòria i
intel·ligència les tenia com sempre. Recordo com, en baixar del cotxe, se’m va agafar del braç
per ajudar-se a caminar. Malgrat que la conversa general sempre era en castellà, en Santaló i
jo sempre fèiem converses a part en català i això a ell l’encantava.
El novembre de 1999 la seva situació ja era precària. Per primera vegada no vàrem poder
sortir plegats i vaig anar a casa seva. Ell no volia visites però a mi em considerava de manera
especial. La seva esposa Hilda sempre deia “vos sos como el hijo que no pudo tener”, frase
que sempre vaig interpretar com un petit retret d’en Santaló al fet que cap de les seves filles
s’interessés per les matemàtiques. En Santaló podia passar llargues hores en una cadira de
rodes contemplant des d’una finestra el seu entorn immediat del carrer de Cochabamba i del
barri de Sant Telmo. El naixement del seu nét Lluís, fill de la Clàudia, li havia fet una il·lusió
especial. Com que vaig saber-ho per la mateixa Clàudia, juntament amb els torrons vaig
portar-li unes típiques espardenyes catalanes de talla de nounat. Es va emocionar. Unes
llàgrimes van posar de manifest el record sempre tendre que guardà de Catalunya, i en
especial de la seva família i de Girona. Com sempre, vaig posar-lo al dia del que anava
passant per Catalunya i de tot el que feia referència al llibre d’en Xavier Duran. Ell n’estava
molt cofoi. No li era fàcil comunicar-se però se’n sortia prou bé.
ET: Va ser la teva darrera visita?
CA: No. Encara el vaig poder veure l’any següent. La situació física d’en Santaló es trobava
ja molt deteriorada i passava moltes hores al llit. La seva comunicació era molt limitada,
pràcticament gestual. Haver arribat a l’any 2000 li havia fet molta il·lusió. Però aleshores ja no
volia ni podia rebre gent. La seva esposa el seguia atenent amorosament en tot moment i les
seves tres filles n’estaven sempre pendents. Vaig portar-li, com sempre, uns torrons per Nadal.
A mi sí que em va voler saludar. Vàrem anar a la seva habitació i es va emocionar de nou. No
sé què va entendre, però li vaig explicar coses de Catalunya, de la nova càtedra al seu nom a la
Universitat de Girona dirigida per en Carles Barceló, dels seus amics, de tu, de l’Eduard, d’en
Terri, de Girona, de com  el recordàvem. Aquella tarda, quan em vaig acomiadar, vaig marxar
cap a San Martín de los Andes, pensant —i així va ser— que era la meva darrera visita. En
Santaló encara va poder resistir un any més, però el novembre del 2001, ja ingressat a un
hospital, no el vaig poder visitar.
ET: Potser, ara que ja és traspassat, afegiria que, mentre jo visqui, sempre el portaré al cor i al
cap. Fou un gran científic, un gran home, un excel·lent professor i una meravellosa persona,
respectada absolutament per tothom.
CA: El trobarem a faltar. La seva categoria humana, educativa i científica romandrà. Tots els
que l’hem estimat guardarem, ja per sempre més, una especial devoció per ell. El recordarem
sempre!


