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Presentarem, abans de tot, la tasca investigadora i docent d’Albert Dou com a ca-
tedràtic de matemàtiques a la Universitat Central de Madrid, però també els seus
inicis com a professor de l’Escola de Camins i la seva continuació com a historiador
de les matemàtiques a la Universitat Autònoma de Barcelona, i finalment la riquesa
dels seus interessos humanistes i el seu profund mòbil religiós.

1 La tasca d’Albert Dou com a matemàtic

Seguint el detallat estudi del professor J. Ildefonso Dı́az1, distingirem tres etapes en
la tasca matemàtica d’Albert Dou: la primera (1950-57) correspon als seus treballs
en geometria diferencial; la segona (1959-75), a la seva producció en el camp de
l’elasticitat, i la tercera (1963-83), encavallada clarament amb l’anterior, a la seva
activitat i producció en el camp de la teoria variacional de les equacions en derivades
parcials.

La primera d’aquestes etapes brolla de la seva tesi doctoral, la temàtica de la
qual va ser inspirada per un curset sobre geometria dels teixits, impartit pel profes-
sor Wilhelm Blaschke, de la Universitat d’Hamburg, al Seminari de Matemàtiques
de la Universitat de Barcelona dirigit per J. M. Orts Aracil, justament quan Dou
conclöıa alĺı la seva llicenciatura en matemàtiques (octubre-desembre de 1950). Les
notes d’aquest curset van ser recollides per Dou i J. Teixidor, i publicades ulterior-
ment pel Consejo Superior de Investigaciones Cient́ıficas (CSIC) (Dou 1954). Dou
es va interessar per diverses qüestions que s’hi proposaven sobre els quadriteixits
plans (un cert mallat de quatre famı́lies de corbes en el pla). Per exposar els seus
primers resultats i demanar l’assessorament de Blaschke, el 1951 Dou es desplaçà a

∗ Nota de l’editor. Albert Dou va néixer a Olot, capital de la Garrotxa, el 21 de desembre
del 1915, i moŕı a Sant Cugat del Vallès el 18 d’abril de 2009.

1 J. Ildefonso Dı́az ocupa actualment la càtedra de Matemàtica Aplicada de la Universitat
Complutense de Madrid, que ve a ser la transformació de la que va ocupar Dou fins que es va
jubilar, el 1984. Com a doctorand i com a amic ı́ntim seu, i pel profund interès històric que té,
és ell qui ha estudiat més a fons la biografia de Dou (vegeu [2, 4], i les p. 55–73 de [5]). En
aquesta primera secció, seguiré molt de prop la primera part (p. 228–234) de l’apartat �Sobre la
producción matemática de A. Dou� de [4].
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Hamburg. I, en un temps rècord d’elaboració i redacció del treball, el 9 octubre de
1952 presentava la seva tesi doctoral, Cuadritejidos planos, a la Universitat Cen-
tral de Madrid (UCM, actualment Universitat Complutense de Madrid), l’única del
páıs en què es podien defensar llavors tesis doctorals. Va ser publicada ı́ntegrament
com a Memòria de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (Dou 1953).

A partir d’aquesta tesi, Dou va presentar una breu comunicació en francès, �Le
rang des 4-réseaux de courbes dans le plan�, en el Primer Congrés Internacional de
Matemàtics celebrat a Amsterdam (setembre de 1954), en què va intervenir a con-
tinuació de Rey Pastor, a qui llavors amb prou feines coneixia. Amb el mateix t́ıtol
va presentar també una comunicació en alemany molt més àmplia (Dou 1955), al
prestigiós Mathematisches Seminar der Universität Hamburg, dirigit pel professor
Blaschke, en què subratllava els seus resultats sobre la formulació simètrica dels
quadriteixits plans (un simple sistema de quatre equacions, amb dos pfaffians i una
funció escalar) i sobre la seva aplicació per obtenir condicions sobre el rang.

Albert Dou cap a l’any de la seva arribada a Madrid com a professor (1955).

L’originalitat d’aquests resultats va ser ressaltada pel mateix Blaschke, que
esmenta repetidament el seu �col.laborador espanyol A. Dou� en el seu llibre Ein-
führung in die Geometrie der Weben (Basel, Birkhäuser, 1955, pàgs. 3, 85, 89 i
96). L’esmenta per la publicació del seu curset de Barcelona, i sobretot per les
seves �recents i fruct́ıferes investigacions sobre els quadriteixits�, de les quals cita
espećıficament la tesi i la comunicació al seminari d’Hamburg, en tractar de la
formulació dels quadriteixits plans i en plantejar qüestions sobre el seu rang. Dou va
millorar encara els seus resultats, i va publicar un article a Collectanea Mathematica
(Dou 1957), en què tracta el cas especial dels �quadriteixits hexagonals� des d’una
òptica més propera a les equacions diferencials. Ja no va publicar res més sobre
aquest tema, tot i que el 1961 va tornar a passar per la Universitat d’Hamburg.

La segona etapa de la seva recerca correspon ja a la seva nova situació com a
catedràtic, després de guanyar, el 1957, en una dura oposició, la càtedra d’Anàlisi
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Matemàtica 3r (Equacions Diferencials) de la UCM. Una de les seves primeres
decisions (llavors poc freqüent, després d’aconseguir una càtedra) va consistir a
mantenir l’activitat investigadora amb estades periòdiques en centres matemàtics
destacats d’altres päısos. Havent aconseguit una beca de la Fundació March, va re-
alitzar un primer viatge als Estats Units, d’agost del 1959 a setembre del 1960. En
aquesta primera estada americana va visitar el Courant Institute of Mathematical
Sciences (CIMS) de Nova York, que li va deixar una empremta inesborrable. Va
fer coneixença amb figures notables d’aquest centre: P. Lax, P. Garabedian, L.
Nirenberg i, especialment, Fritz John. I, com a conseqüència del curs que aquest
últim va impartir sobre elasticitat (1959-1960), va triar aquesta temàtica per a la
nova, fruct́ıfera i significativa etapa de la seva obra.

El seu primer treball sobre elasticitat, iniciat ja a Nova York, tracta sobre el
teorema d’unicitat en elasticitat plana (cas d’un cilindre buit) i va ser publicat
una mica més tard en un ampli article (Dou 1962b). En aquest treball Dou ja
utilitzava la delta de Dirac i la seva derivada, i per a això feia ús, de manera
pionera al nostre páıs, de l’espai de distribucions de Schwartz. Gairebé al mateix
temps, es va ocupar de diverses versions equivalents del principi de Saint-Venant
per a les bigues, desenvolupant un treball que va ser ràpidament publicat (Dou
1961a). D’aquests resultats van tractar les seves comunicacions en dos congressos
internacionals de matemàtiques (Wisconsin, 1960 i Estocolm, 1962), en la primera
i segona edicions de la Reunió Anual de Matemàtics Espanyols (Madrid, 1960 i
Saragossa, 1961).

Aquestes investigacions van cobrar un nou impuls quan va tornar d’un segon
viatge als Estats Units en el curs 1963-1964, en aquesta ocasió al Mathematics
Research Center (MRC) de la Universitat de Wisconsin-Madison. Allà va tornar al
principi de Saint-Venant (en la versió de Sternberg), i va donar contraexemples que
mostraven la importància de la forma del cos elàstic. Aquest treball va aparèixer
primer com a informe tècnic del MRC (Dou 1964b), i, en forma més sistemàtica,
com a article de la revista del CIMS: Communications on Pure and Applied Mathe-
matics (Dou 1966c, article en el qual agraeix l’atenció i els suggeriments rebuts de
Fritz John). Sobre aquest tema va enviar una nota a Notices of the American Ma-
thematical Society (febrer de 1964) i va presentar una comunicació en la cinquena
Reunió Anual de Matemàtics Espanyols (Madrid, 1964) i al Congrés Internacional
de Matemàtics (Moscou, 1966).

Els seus treballs sobre elasticitat adquireixen una notable rellevància en la co-
munitat cient́ıfica internacional, i el 1967 va ser convidat com un dels conferenciants
principals del Centro Internazionale Matematico Estivo, celebrat a Ispra, on va par-
lar sobre les desigualtats d’energia en un cilindre elàstic (juliol de 1967). El 1968
va publicar, juntament amb el seu ajudant J. M. Antón Corrales, les notes del
seu curs de doctorat, en les quals desenvolupava un treball de Fritz John sobre
làmines (Dou & Antón 1968b). El 1970 va publicar un article sobre les solucions
periòdiques de les equacions de l’elasticitat (Dou 1970b) en el qual reelaborava els
resultats presentats al Congrés Internacional de Matemàtics de Moscou, i el 1974,
al Congrés Internacional de Matemàtics de Vancouver, va exposar els seus resultats
sobre la desigualtat de Korn (Dou 1974a). La seva última publicació sobre elasti-
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citat van ser les notes d’un curs sobre elasticitat teòrica impartit el curs 1974-1975,
redactades en col·laboració amb E. de la Rosa (Dou & de la Rosa 1976a).

En el transcurs d’aquesta segona etapa, en concordança amb el seu interès
per l’elasticitat, va dirigir un bon nombre de tesis doctorals. Esmentem els doc-
torands següents: F. J. de Arriaga Gómez (Camins2 UPM3 1963 i Matemàtiques
UCM 1968), J. M. Antón Corrales (Camins UPM 1970), Á. Gutiérrez Cardona
(Matemàtiques UCM 1973), J. Ortiz Herrera (Camins UPM 1974), E. de la Rosa
Oliver (Camins UPM 1975) i E. Garbayo Mart́ınez (Matemàtiques UCM 1982).
També es poden enquadrar en aquesta segona etapa les tesis d’una de les persones
més properes a ell, M. de Guzmán Ozamiz (Matemàtiques UCM 1968), i la de J.
M. Sanz Aranda (Matemàtiques UCM 1978), en les quals Dou va fer de ponent.

La tercera etapa de la seva investigació sorgeix, evidentment, de la seva docència
sobre equacions diferencials, tant a l’Escola de Camins, des de 1955, com a la
UCM des de l’obtenció de la càtedra, el 1957. Les notes de classe dels cursos 1960-
1962, aparegudes en forma d’apunts el 1961, donaran origen al seu primer llibre
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, publicat per Dossat (Dou 1964a). Inspirat en
el text d’E. A. Coddington i N. Levinston (1955) es distingeix, tant pel seu esforç
didàctic en la presentació de la teoria, com per la importància donada a l’anàlisi
numèrica per a la resolució pràctica d’equacions diferencials (sobre la qual inclou
un llarg caṕıtol, avançant-se al seu temps, desprovëıt encara d’ordinadors). En el
prefaci del llibre, Dou agraeix la col·laboració d’A. Mendizábal i A. Valle, i més
tard, en la segona edició de 1969, la d’A. Casal.

Aquest llibre inclou també un treball sobre sistemes d’equacions lineals amb
coeficients constants que havia publicat a Collectanea Mathematica (Dou 1962a),
amb una dedicatòria al seu professor de Barcelona J. M. Orts Aracil. En un altre
senzill i elegant treball, elaborat al Mathematics Research Center durant la seva
estada de 1964, es va ocupar de nou dels sistemes diferencials lineals i de l’equació
matricial Y B − AY = F (Dou 1966b), publicat al Journal SIAM Applied Mathe-
matics. Les tesis doctorals que va dirigir o assessorar en el camp de les equacions
diferencials ordinàries foren les d’A. Casal Piga (1970) (sobre problemes plante-
jats en converses de Dou amb W. Wasow, durant la seva estada a l’MRC de la
Universitat de Wisconsin-Madison), F. del Castillo Abanades (1972) i A. Somoli-
nos Fernández-Nespral (1974). També cal esmentar la tesi de F. Briones Mart́ınez
(1963) sobre el problema de la millor aproximació de Txebixev.

Però el camp en què centrarà la seva producció matemàtica en aquesta tercera
etapa és el de les equacions en derivades parcials. Ja hi havia dedicat el discurs
d’ingrés a la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, F́ısiques i Naturals de Madrid
(RACEFNM) (Dou 1963a), titulat �Relaciones entre les ecuaciones en derivadas
parciales y la F́ısica�. Aquest discurs comença amb un apartat sobre els espais
funcionals —en el qual presenta el paper natural i transcendent que aquests tenen
en la f́ısica, la noció de derivada en sentit de les recents distribucions de Schwarz

2 En el text s’usa indistintament Camins i Escola de Camins per denominar la que actual-
ment és la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid
(ETSICCPM).

3 Universitat Politècnica de Madrid.
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i els espais funcionals que hi estan associats, com els de Sobolev—, i conclou amb
un apartat sobre les aplicacions f́ısiques, en el qual presenta els seus treballs sobre
elasticitat.

Durant aquesta tercera etapa Dou va entaular una estreta relació amb el pres-
tigiós especialista francès en equacions en derivades parcials Jacques-Louis Lions,
llavors vinculat a la Universitat de Paŕıs i a l’École Polytechnique, i ulteriorment al
Collège de France. Aquesta relació portarà a la investidura de Lions com a doctor
honoris causa per la UCM el 1976, en què Dou va actuar com a padŕı. D’altra
banda, Dou va estimular el contacte amb l’École Polytechnique, fent de director,
codirector o ponent de les tesis d’A. Valle (1965), J. A. Fernández Vinya (1966,
†2009), M. Llop Hidalgo (1971), C. Fernández Pérez (1972) i J. L. Andrés Yebra
(1975), realitzades totes elles sota l’orientació de Lions. Un cas anàleg és el de les
tesis de J. Ildefonso Dı́az (1976) i de J. M. Fraile Peláez (1978), sota la supervisió
de Häım Brezis, deixeble de Lions. I fins i tot el de la tesi de J. Fortea Pérez (1973),
que va treballar amb J. Dixmier, també de la Universitat de Paŕıs.

La producció de Dou en el camp de les equacions en derivades parcials s’ini-
cia amb la seva activitat docent a l’Escola de Camins (des de 1961) per a la qual
va redactar, el 1968, les seves notes de classe, i amb un curs impartit a la Uni-
versitat de Pernambuco, a Recife (Brasil) (agost-setembre de 1967). El 1970 va
publicar a l’editorial Dossat el llibre Ecuaciones en derivadas parciales de primer
orden e introducción a las de segundo orden (Dou 1970a). Una versió en anglès
d’aquesta obra (Dou 1972b) va ser publicada a la Universitat de Notre Dame, on
va desenvolupar aquesta matèria durant el curs 1969-1970. Una altra elaboració ul-
terior d’aquells apunts, rica en aplicacions i completada amb uns caṕıtols d’Alfredo
Mendizábal sobre resolució numèrica, apareixerà publicada a l’Escola de Camins
(Dou & Mendizábal 1973b). L’any 1972 va publicar a Romania un article so-
bre nuclis equivalents a la mesura de Dirac (Dou 1972a), que va presentar a l’11a
Reunió Anual de Matemàtics Espanyols (Madrid, 1972). I en les Primeres Jornades
Luso-Espanyoles (Lisboa, 1972), va presentar una comunicació sobre les derivades
segones del potencial de volum, que va desenvolupar ulteriorment a Collectanea
Mathematica, en què examinava diverses propietats de la solució fonamental de
l’equació de Laplace i demostrava el teorema de Schauder per a equacions amb un
terme independent hölderià (Dou 1973a).

A partir de la concessió d’un projecte de la Fundació Juan March, del 1974 al
1976 es va interessar cada vegada més per la teoria feble o variacional de solucions
d’equacions en derivades parcials. En els seus cursos de doctorat d’aquests anys va
desenvolupar dos llibres de Lions de 1968 i 1972, i el de Duvaut i Lions de 1972.
Eren els anys en què tornaven a Espanya molts investigadors —Carlos Fernández,
José Luis Andrés, Miguel Lobo, etc.— formats per Jacques-Louis Lions i la seva
escola. D’altra banda, els serveis culturals de l’ambaixada francesa subvencionaven
la visita d’un o dos professors francesos per curs, i aix́ı van passar per la UCM
nombroses personalitats d’enorme vàlua, entre les quals hem de destacar el mateix
Jacques-Louis Lions amb el seu fill Pierre-Louis (llavors prometedor matemàtic, més
tard medalla Fields), i Häım Brezis, amb el seu primer alumne, Philippe Benilan.
Imbüıt d’aquest ambient de l’escola francesa, Dou escriuria el 1975 un treball titulat
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Albert Dou celebrant, amb les famı́lies de tres professors de la Universi-

tat de Pernambuco, el curs que hi va donar sobre equacions en derivades

parcials (Recife, 11 de novembre de 1967).

�Teorema de densidad en H1(Ω) i H1/2(a, b)�, que va ser publicat per l’Acadèmia
de Ciències de Madrid amb motiu d’un homenatge a Lora-Tamayo (Dou 1975a).

Anys més tard J. Ildefonso Dı́az i Dou van publicar a Collectanea Mathema-
tica un article sobre un problema clàssic de la mecànica de fluids: �Sobre flujos
subsónicos alrededor de un obstáculo simétrico� (Dou & Ildefonso 1983a), que
havien presentat prèviament en el 4t Congrés d’Equacions Diferencials i Aplicaci-
ons (Sevilla, 1981) i que Dou comunicaria ulteriorment al Meeting of the Clavius
Group (Worcester, 1983). Aquestes són les últimes publicacions matemàtiques d’Al-
bert Dou.

Encara que amb les variants indicades, en aquestes tres etapes podem apreciar
l’estil del treball matemàtic de Dou, que sabia combinar la seva investigació indi-
vidual amb el contacte directe amb personalitats de prestigi en centres importants
de la matemàtica mundial del moment: Wilhelm Blaschke a la Universitat d’Ham-
burg, Fritz John al CIMS de la Universitat de Nova York, o Jacques-Louis Lions
a la Universitat de Paris i al Collège de France. Dou donava gran importància a
l’assistència a congressos internacionals (des del doctorat fins a la jubilació no va
faltar a cap dels congressos internacionals de matemàtics) i a reunions nacionals
(va assistir a moltes de les reunions anuals dels matemàtics espanyols, com hem
esmentat). D’altra banda, la seva col·laboració amb Mathematical Reviews, on del
1964 al 1970 va publicar 52 recensions, el va familiaritzar sens dubte amb assaigs
molt diversos de la matemàtica mundial.
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2 La seva vocació d’enginyer de camins

Per més que hàgim començat per la seva tasca com a matemàtic —que sens dubte
és la més rellevant i la més apropiada al context d’aquest article—, no hem d’ome-
tre que la vocació inicial d’Albert Dou va ser la d’enginyer, i que la va mantenir
molt viva tota la vida. Pensem que són els estudis d’enginyer de camins, canals i
ports els que el porten als 17 anys —tot just conclòs el batxillerat als Escolapis
d’Olot— a traslladar-se necessàriament a Madrid el 1932, on després de quatre
anys haurà de interrompre’ls per la Guerra Civil. Acabat el conflicte bèl·lic, els
conclourà brillantment el 1943, obtenint el Premi Extraordinari Manuel Becerra4.
Aquest brillant curŕıculum d’enginyer és el que va motivar que el 1955 se’l nomenés
catedràtic de l’Escola de Camins, per decisió del seu claustre. I aquest nomenament
va motivar que el ja sacerdot jesüıta pare Dou, destinat en principi a ser professor
de l’Institut Qúımic de Sarrià —després d’una seriosa deliberació pròpia i dels seus
superiors religiosos, fins al més alt nivell— tornés a Madrid per ocupar aquesta
càtedra de l’Escola de Camins. (Encara que, com hem dit, en aquesta data Dou ja
havia acabat la llicenciatura en Matemàtiques a la Universitat de Barcelona (1950)
i havia llegit la seva tesi doctoral a la UCM (1952), centre en el qual guanyarà molt
aviat la càtedra d’Anàlisi Matemàtica (1957)).

Albert Dou parlant a l’Associació d’Enginyers de Camins de Madrid el dia

de la seva festa (�A-68�) (Foto proporcionada pel president de l’Associa-

ció, P. Garćıa Ormaechea).

4 En aquest apartat utilitzem el treball �Aspectos del profesor Dou como Ingeniero de Cami-
nos�, d’Emilio de la Rosa —antic doctorand seu, convertit en professor de la UPM—, publicat a
[1], p. 33-37.
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Emilio de la Rosa subratlla la tasca docent del pare Dou en l’àmbit de l’en-
ginyeria, tant a l’Escola de Camins durant vint anys (1955-1975), com a l’Escola
d’Obres Públiques de Madrid, en la qual va arribar a ser professor de l’assignatura
de Materials. Esmenta que els seus dos bons llibres d’equacions en derivades par-
cials, el de 1970 editat per Dossat i el de 1973 editat a l’Escola de Camins, són
elaboració de les classes donades als enginyers en aquella escola. Aquest autor dóna
una importància especial a la figura del pare Dou com �una anella fonamental en
la inevitable transició entre dues concepcions diferents [...] de les Matemàtiques
en una Escola [d’Enginyers]: una [...] en la qual preval l’ensenyament de les Ma-
temàtiques com a “col·lecció de problemes”, com a desenvolupament de tècniques
molt particulars per a problemes o exercicis concrets, i que per als alumnes es
convertien en un repte personal al qual corresponien amb una mentalitat oberta,
divertida i fins i tot lúdica, i una altra concepció més moderna i rigorosa, en la qual
es dóna més importància al plantejament i resolució de problemes més generals
mitjançant mètodes més potents i generals�.

I sobre la dificultat de trobar el �to� perquè aquests ensenyaments siguin atrac-
tius per als alumnes, comenta poc després, sobre l’empremta deixada pel pare Dou:
�Les seves classes de 3r de Camins són un model a seguir, ja que el debat-diàleg
que provocava entre els assistents aconseguia interessar i atreure’n un bon nombre,
i arribava a despertar un sentit cŕıtic respecte als resultats que anava exposant. En
frase textual [de Dou], “les Matemàtiques valen de molt poc, però sense és impossi-
ble manipular la realitat f́ısica”.� I conclou aquesta semblança docent, comentant,
el 1988: �La proposta elaborada pel Departament de Matemàtica i Informàtica,
aplicada a l’Enginyeria Civil, va en la ĺınia de mantenir els ensenyaments de les
Matemàtiques tal com fa alguns anys els va organitzar, entre altres, el professor
Dou�.

Sobre la seva semblança investigadora, Emilio de la Rosa nota com els seus arti-
cles d’investigació aparentment matemàtica �revelen l’extraordinària importància
de la formació tècnica del professor Dou. Aix́ı, per exemple, el seu interès inicial pel
principi de Saint-Vennant per a bigues i cilindres, els seus estudis sobre l’acotació
de l’energia elàstica en cilindres, sobre la desigualtat de Korn, etc., són possibles
per la seva formació tècnica�. I, comentant, el 1988, les dificultats en els ensenya-
ments del tercer cicle a les escoles d’enginyeria, conclou: �Tot això ha impulsat el
Departament del qual formo part a l’elaboració de dos programes de doctorat, un
dels quals, dedicat a temes de la Mecànica de medis continus, porta el segell de la
tasca del pare Dou a l’Escola i a la Facultat en els nivells de Doctorat�.

Per part nostra podem testificar, recorrent les seves publicacions classificades
com a filosòfiques o teològiques, que la reflexió sobre la tècnica el va acompanyar fins
al final de la seva vida. Ja a principi dels anys seixanta reflexionava sobre la tècnica,
participant en tres Seminaris d’Ensenyament Superior Cient́ıfic i Tècnic patrocinats
pel Ministeri d’Educació Nacional. En els dos primers hi intervindrà amb ponències
didàctiques, però en el tercer, en col·laboració amb els enginyers Carlos Inza i
Ricardo Urgoiti, va presentar una ponència i discussió sobre la formació cultural i
humana dels cient́ıfics i enginyers, i sobre la informació cient́ıfica a la societat (Dou,
Inza & Urgoiti 1961b). Als Col·loquis sobre Recerca i Indústria organitzats pel
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Patronat Juan de la Cierva, hi va presentar un treball sobre els aspectes moral i
social de la recerca (Dou 1965b). I a la III Setmana de Teologia de la Universitat
de Deusto, una ponència sobre ciència, tècnica i ateisme (Dou 1968d)5.

L’any 1978 va organitzar a Los Negrales (Madrid) la sisena reunió del que més
tard s’anomenarà Asociación Interdisciplinar José de Acosta (ASINJA), sobre el
tema �Aspectes ètics del desenvolupament tecnològic�, i ell mateix es va encarre-
gar de l’edició de les actes (Dou 1979b). Dels anys vuitanta té tres publicacions
a la revista de l’Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI): �Técnica y Hu-
manismo�, conferència pronunciada com a rector de l’Institut (Dou 1980b); �La
enseñanza técnica superior: Alumnado�, ponència presentada al 4t Congrés d’En-
ginyers de l’ICAI (Dou 1982); i �Nivel tecnológico y calidad de vida�, ponència
presentada a la 5a edició de l’esmentat congrés (Dou 1987b). Per aquests mateixos
anys va impartir una lliçó sobre el sentit de la tècnica, en un curs patrocinat pel
Ministeri d’Obres Públiques (Dou 1984b), i una lliçó inaugural a l’Institut Qúımic
de Sarrià sobre la consciència de la tècnica (Dou 1985c).

En els anys noranta, un dels temes que va triar per a la conferència impartida
a la seva ciutat natal, Olot, amb ocasió del nomenament com a fill predilecte, és
l’anteriorment presentat al 5è Congrés de l’ICAI: �Nivell tecnològic i qualitat de
vida� (Dou 1991). Sobre �Sentit i ètica de la tècnica�, va enviar un extens i
dens treball a un congrés a Concepción (Xile), treball que seria publicat en català
als Papers dels programes educatius de la Fundació “La Caixa” (Dou 1993c).
Finalment, les reunions interdisciplinàries 22a i 23a d’ASINJA, gairebé les últimes
organitzades sota la seva presidència, van versar respectivament sobre �Evolució
social de la ciència i de la tècnica: anàlisi de tendències�, i sobre �Oci i treball en
la societat tecnològica�.

Durant els seus anys com a professor emèrit a Barcelona, som testimonis de
la seva profunda connexió amb els enginyers de camins catalans, entre els quals
tenia grans amics, i de la seva participació en la solemne celebració del seu patró,
Santo Domingo de la Calzada. Afegim, com a colofó de la seva vocació d’enginyer,
que el 1989 se li va concedir solemnement a Barcelona la Medalla d’Or del Col.legi
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports.

3 Dedicació a la història de les ciències

Una altra dedicació evident d’Albert Dou que recobreix la seva vida és la història
de les matemàtiques, i de les ciències afins, especialment en la seva última etapa
a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), on es va traslladar com a profes-
sor emèrit, en jubilar-se el 1984, i va ser un dels fundadors del CENIC, el Centre
d’Estudis d’Història de les Ciències. Començant per les motivacions més superfi-
cials, esmentem simplement la descripció divulgativa, però cŕıtica, d’alguns dels

5 Pròpiament, va �enviar� la ponència, ja que durant aquella setmana, com hem esmentat,
Dou estava impartint un curs sobre equacions en derivades parcials a la Universitat de Pernambuco
(Brasil). Aix́ı que em va correspondre a mi (pocs dies abans de llegir la meva tesi doctoral de
F́ısica), l’honor de fer-li d’altaveu, juntament amb la responsabilitat de respondre per ell en el
diàleg!
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congressos de matemàtiques o lògica en què acabava de participar: Estocolm i Mu-
nic (1963), Dubna i Moscou (1966), i Bucarest (1972). Una altra motivació més
forta el va portar a redactar necrològiques d’alguns dels seus amics: el seu patró de
tesi (Wilhelm Blaschke, el 1962), el seu predecessor a la UCM i a la presidència de
la Societat Espanyola de Matemàtiques i a l’Acadèmia (Julio Rey Pastor, també el
1962), i un bon col·lega i amic (Francisco Navarro Borràs, el 1974). Afegim encara
les presentacions cient́ıfiques de col·legues i amics, en ocasió de la seva entrada a
l’Acadèmia, o de solemnes conferències: F. Goded Echeverŕıa (1971), E. Linés Es-
cardó (1982), M. de Guzmán Ozamiz (1983, 1995), A. Galindo Tixaire (1989), i J.
I. Dı́az Dı́az (1997).

En la seva bibliografia apareixen una sèrie de recensions o presentacions de lli-
bres que, ordenats cronològicament pel seu contingut, constitueixen un veritable
recorregut històric: des del Timeu de Plató i la F́ısica d’Aristòtil, passant per les
matemàtiques de Sant Tomàs, l’Ars Arithmètica de Mart́ınez Siĺıceo, a les ma-
temàtiques de Galileu i a la personalitat d’Einstein. S’entén que pugui redactar
un article d’enciclopèdia sobre història de les matemàtiques, o impartir una con-
ferència d’inauguració de curs sobre �Evolució dels fonaments de la Matemàtica
i relacions amb la F́ısica� (Dou 1987a), atès que havia publicat un deliciós llibre
(Dou 1970d, reeditat el 1974) sobre fonaments de la matemàtica per als seus cursos
d’història i epistemologia a la UCM, heretats de Rey Pastor.

L’Acadèmia de Ciències de Madrid va planejar una sèrie de conferències i publi-
cacions de caràcter històric, en què Dou va col·laborar seriosament, bàsicament ja
des de Barcelona: �La Mecánica en el siglo XVIII� (Dou 1983b), per a la publica-
ció Historia de la F́ısica hasta el siglo XIX, i ulteriorment �Euclides� (Dou 1986a);
�Oŕıgenes del cálculo de variaciones� (Dou 1988b) i �Oŕıgenes de la geometŕıa
no Euclidiana: Saccheri, Lambert y Taurinus� (Dou 1992a), per a les publicacions
Historia de la Matemática hasta el siglo XVII, Historia de la Matemática en los
siglos XVII y XVIII, i Historia de la Matemática en el siglo XIX (1a parte), res-
pectivament. En ocasió del bicentenari d’Euler, va publicar la conferència �Sobre
els fonaments de la f́ısica-matemàtica d’Euler� al Butllet́ı de la Societat Catala-
na de Ciències (Dou 1984a). I ulteriorment va publicar, en la col·lecció bilingüe
Clàssics de les Ciències, de les universitats Autònoma de Barcelona i Politècnica de
Catalunya, el clàssic Leonard Euler: Mètode de màxims i mı́nims (DOU 1993c),
una valuosa traducció del llat́ı amb introducció, notes i apèndixs.

Però les dues grans temàtiques que centren la dedicació històrica de Dou són la
matemàtica espanyola i la història del paral.lelisme.

Sobre la matemàtica espanyola, comencem per esmentar els matemàtics espa-
nyols moderns als quals va dedicar el seu interès. Sobre Julio Rey Pastor, a part de
l’esmentada necrològica, va publicar un article general a Razón y Fe (Dou 1963b);
va presentar una breu comunicació sobre la seva obra geomètrica en un col·loqui a
la Universitat de Santiago de Compostel·la (Dou 1964c) i una altra de més àmplia
sobre la seva obra en anàlisi matemàtica en un simposi organitzat a Logronyo
per l’Instituto de Estudios Riojanos (Dou 1985a); i va publicar una recensió del
volum Selecta de Julio Rey Pastor (Dou 1990b). Sobre Leonardo Torres Quevedo,
a part de prologar el llibre de Garćıa Santesmases publicat per l’Institut d’Espanya
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(Dou 1980a), va presentar dues comunicacions, una al mateix Institut d’Espanya,
�Problemas filosóficos suscitados por la obra de Torres Quevedo� (Dou 1981b), i
una altra al I Simposi Torres Quevedo ( Molledo, 1987) sobre �La inteligencia de
las máquinas� (Dou 1994b). També recensiona el llibre que al 1990 J. M. Sánchez
Ron escriu sobre la vida i l’obra de José Echegaray.

Albert Dou en el I Simposi Torres Quevedo, presentant la seva ponència

sobre �La inteligencia de las máquinas� (Dou 1994b).

Però l’aspecte de la matemàtica espanyola en la qual Dou centra més la seva
atenció és la del segle XVII, relacionada amb la famosa polèmica sobre la ciència
espanyola, sobre la qual publica una nota al Diccionario de Historia Eclesiástica
(Dou 1972c), presenta una comunicació titulada �Mathematics in Spain in the 17th
century�, en el XVII Congrés Internacional d’Història de la Ciència (Dou 1989) i
en presenta una altra, titulada �Las matemáticas en la España de los Austrias�, al
Segon Simposi Rey Pastor (el qual s’havia interessat vivament pel tema), i que va
ser reprodüıda també en les actes del II Encuentro Hispanoamericano, publicades
per les Acadèmies de Ciències de Madrid i Buenos Aires (Dou 1990a).

Dins de la matemàtica espanyola, Dou va investigar especialment les aporta-
cions dels jesüıtes. En una conferència a l’Acadèmia de la Història, publicada per
l’Institut d’Espanya, havia tractat incidentalment la combinatòria de Sebastián
Izquierdo (Dou 1975b). Però va ser vint anys més tard que va publicar, a la re-
vista Archivum Historicum Societatis Iesu, un ampli i cŕıtic article sobre �Ma-
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temáticos españoles jesuitas de los siglos 16 y 17� (Dou 1997a). I va col·laborar
en l’ingent Diccionario Histórico de la Compañ́ıa de Jesús, amb entrades sobre
�Matemáticas�, �Sebastián Izquierdo�, �Enrique de Rafael Verhulst� i �Clau-
dio Ricardo (Richard)� (Dou 2001a).

Sobre aquesta investigació històrica, hem d’assenyalar tres tesis doctorals. La de
Santiago Germà, Sobre Caramel (Facultat de Ciències de la Universitat de València,
1978), i la d’Eduard Recasens, La geometria magna in minimis de J. Zaragoza. El
centre mı́nim i el lloc 5è d’Apol·loni (Programa de Doctorat del CEHIC de la UAB,
1991), van ser ambdues dirigides per Albert Dou. A propòsit d’aquesta última tesi,
recordo els seus comentaris sobre la ignorada riquesa geomètrica de Zaragoza que
s’hi descobreix, i sobre la necessitat de realitzar aquesta mena d’estudis si es vol
dir alguna cosa seriosa sobre la polèmica de la ciència espanyola (si, per exemple,
el teorema de Cava s’hauria de dir teorema de Zaragoza, ja que l’havia demostrat
uns anys abans). La interessant tercera tesi és la de M. R. Massa Esteve, Estudis
matemàtics de Piero Mengoli (1625-1686): Taules triangulars i quasi proporcions
com a desenvolupament de l’àlgebra de Viète, dirigida per Antoni Malet, de la qual
Dou va ser tutor.

El seu interès per la temàtica de la història del paral·lelisme havia brollat a l’A-
cadèmia de Madrid, amb un treball sobre �Els paralogismes d’Euclides i Saccheri
en la teoria de les paral·leles� (Dou 1967a), però va ser durant la seva estada a la
Universitat de Notre Dame que va publicar un elaborat treball, �Logical and histo-
rical remarks on Saccheri’s geometry� (Dou 1970c). El problema epistemològic que
això desencadena, el pas de la veritat a la validesa en geometria, el va desenvolupar
en la comunicació presentada al IV Congrés Internacional de Lògica, Metodologia i
Filosofia de la Ciència de Bucarest (Dou 1971) i el va publicar a la revista Pensa-
miento (Dou 1972d). En el següent decenni va presentar el tema �Local Theorems
in Saccheri’s Geometry� al Clavius Group de Notre Dame i al Congrés Interna-
cional d’Història de les Ciències de Berkeley (Dou 1985b), i el va utilitzar en la
seva comunicació �Analoǵıas entre el quinto postulado de Euclides y las leyes del
movimiento local de Aristóteles� (Dou 1988a) per a un congrés sobre llenguatges
naturals i formals.

En l’última dècada del segle, Dou va afegir encara set publicacions a aquest
tema. Les quatre primeres es relacionen amb el Congrés Internacional d’Història
de les Ciències de Saragossa, on va organitzar un simposi i hi va presentar dues co-
municacions: una de més logicotècnica, �The “Corollarium II” to the Proposition
XXIII of Saccheri’s Euclides� (Dou 1993a), i una altra de més historicopsicològica,
�The Emergence of the Consciousness of the Possibility of a New Non-Euclidean
Geometry� (Dou 1993b). El text de la primera l’havia publicat prèviament en
anglès a Publicaciones Matemáticas (Dou 1992b), i ulteriorment va publicar un
resum de tot el simposi, �The Theory of Parallels up to the End of the 20th Cen-
tury� (Dou, Pont & Rosenfeld 1994a), a la revista Physis, en col·laboració amb
Jean-Claude Pont i Boris Rosenfeld. Al Congrés Hispano-Francès sobre Història i
Filosofia de la Matemàtica (Madrid, 1991) ja havia presentat una comunicació so-
bre �Observaciones lógicas al Euclides de Saccheri� (Dou 1994c), i en les edicions
segona i tercera del Congrés Internacional d’Ontologia de Sant Sebastià va presen-
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tar sengles comunicacions: �Las teoŕıas del movimiento de los proyectiles y de las
paralelas de Aristóteles a Einstein� i �Influencias negativas de la cultura y en par-
ticular de la filosof́ıa en la emergencia de la primera geometŕıa no Eucĺıdea� (Dou
1999 i 2000).

4 La riquesa dels seus interessos humanistes

És ben conegut el tarannà humà, delicat i original d’Albert Dou6. I, a propòsit de
la seva vocació d’enginyer i de formador d’enginyers, ja hem esmentat el seu interès,
com a jove professor, a promoure una formació cultural i humana per als cient́ıfics
i enginyers (Dou 1961b). Però va ser un decenni més tard, amb ocasió del Congrés
Internacional sobre la Societat de Fi de Segle (Madrid, 1961), que va pronunciar
una conferència sobre �Humanismo en el año 2000� (Dou 1973c), que va publicar
a Razón y Fe en un estil més conćıs (Dou 1973d). En aquests textos assajava una
extrapolació de més d’un quart de segle de la nostra cultura, que avançava a ca-
vall dels avenços tecnològics recents, i analitzava una noció d’humanisme modern,
i la influència que havia d’exercir-hi aquesta cultura i aquesta tècnica ambivalents,
especialment les influències més profundament humanes d’aquesta mentalitat ra-
cionalista i pragmàtica de la tècnica. Ja hem esmentat també com, sobre aquest
tema de tècnica i humanisme, en seguirà parlant als enginyers de l’ICAI un altre
decenni més tard (Dou 1980c). Sobre la temàtica dels aspectes humańıstics en l’o-
bra de Dou en va escriure una densa nota el seu exdoctorand Miguel de Guzmán
el 19897. Hi distingeix diversos aspectes caracteŕıstics, que jo concentraré en dues
preocupacions ben humanes: la recerca de la veritat i la responsabilitat moral.

Dou va començar a expressar la primera d’aquestes preocupacions en un dis-
curs, de caràcter tècnic, en una inauguració de curs a l’Acadèmia de Ciències de
Madrid (La verdad en la matemática axiomática, Dou 1966a). I és des d’aquesta
que pretén definir i analitzar la veritat, dins del pur formalisme axiomàtic, i dins de
la �dinàmica de la matemàtica� en el seu context cultural i filosòfic (citant Plató,
Aristòtil, Kant, Gauss, Brouwer, Hilbert, Gödel, Husserl, etc.). Sobre el teorema
d’incompletesa de Gödel, havia impartit, a principis del mateix any 1966, una con-
ferència a Granada que es publicarà a Saragossa (Dou 1969a), i com per complicar
la temàtica, aquell mateix curs 1966-1967 va impartir a la UCM un cicle de con-
ferències sobre l’infinit en matemàtiques, en què va tractar els nombres transfinits
de G. Cantor i els resultats de Paul Cohen (1963) sobre la hipòtesi del continu,
unes conferències que es publicaran a Madrid (Dou 1968a). Tots aquests temes
són tractats didàcticament en el seu llibre Fundamentos de la matemática (Dou
1970d). I, com ja hem esmentat també en parlar del seu interès per la història de
la ciència, la temàtica central del paral·lelisme el va portar a presentar a Bucarest,
i a publicar a Pensamiento, les seves reflexions epistemològiques sobre el pas de la
veritat a la validesa en geometria (Dou 1972d), amb les geometries no euclidianes,
que exclouen l’apriorisme geomètric kantià.

6 A. Pérez de Vargas narra anècdotes delicioses d’aquest tarannà a [5], p. 19–22.
7 Vegeu [1], p. 25–31, reprodüıda i bibliogràficament actualitzada a [4], p. 244–256. Sobre el

�goig amb la veritat� de Dou, vegeu el testimoni vivent de Camino Cañón a [5], p. 23-30.
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Però, en la seva recerca de la veritat, Dou no podia quedar-se a aquest nivell
purament formal de la matemàtica. Com ho formula bellament Miguel de Guzmán,
no podia estar satisfet amb aquest �joc de la veritat en si mateix�, o amb �saber
com l’ha jugat l’home al llarg dels segles�; la veritat necessita endinsar-se també
�en el pregon misteri de la seva adequació amb la realitat�. I és això el que in-
tentarà en la lliçó inaugural de curs a la Universitat Pontif́ıcia de Comillas (La
verdad en la ciencia, Dou 1979a). Des d’una perspectiva neopositivista, comença
amb una teoria formal (com la de la matemàtica, amb el seu llenguatge, els seus
axiomes i les regles d’inferència), però la interpreta semànticament en un �model
cient́ıfic� (amb un llenguatge més ric, i amb possibilitat de �verificació emṕırica�).
Això li permet introduir el concepte tarskià de veritat com a adequació a la reali-
tat, amb el seu �profund misteri�. I, en aplicar-lo a diverses �ciències� (en el seu
sentit ampli), distingeix, en una proposició veritable, entre la seva certesa lògica
i la seva importància �per a la dignitat o la vida humanes, tant personal com
social� (ib́ıdem, p. 15).

S’endevina aqúı que Dou, en la seva recerca de la veritat, voldria anar més enllà
d’aquest �neopositivisme que encara estén la seva influència agnòstica, malgrat que
com a filosofia, ha estat ben refutada i també abandonada per tots els experts�,
segons escriu en una nota sobre �ciència i fe� en una senzilla Revista de pensament
cristià d’Olot (Dou 1986b). Perquè, segons afirma a continuació, �mitjançant la
recerca l’home arriba a la Veritat [aix́ı, amb majúscula]: un dels noms més bells que
Déu s’ha donat�. I continua confessant: �He viscut ple de curiositat i admiració pel
món, afanyant-me per conèixer la veritat dintre de l’àmbit de les ciències formals,
dintre de l’àmbit de les ciències naturals i de tota la realitat; i he intentat viure-hi
d’acord. Voldria que tota la meva vida hagués estat per l’adveniment del Regne de
Déu, en la mesura del do rebut de l’Esperit�.

Esmentem, com a contrapunt, les reflexions de Dou al llarg de 30 anys so-
bre la intel·ligència artificial. Comencen en un article de Razón y Fe: �¿Puede
una máquina conocer y entender?� (Dou 1965a), en què al·ludeix repetidament a
l’últim congrés de la International Federation for Information Processing (Munic,
1962). Ja des de 1965, Dou creia que les analogies entre certes operacions de l’or-
dinador i del cervell humà permeten parlar d’intel·ligència artificial. Encara més,
avançant-se a la psicologia cognitiva, afirma que l’estudi de la intel·ligència artificial
permetrà aprofundir en el coneixement humà. Però afirma també que �el fenomen
de la consciència, ı́ntimament lligat amb els processos de l’acte de fe, de l’acte lliure
i de la responsabilitat, ha escapat fins ara a tota explicació purament mecanicis-
ta� (ib́ıdem, p. 474). Tres anys més tard, després d’un viatge pels centres IBM dels
Estats Units i el Canadà, va pronunciar una conferència, Aspectos y tendencias de
la cibernètica (Dou 1968c, redactada a partir de notes i apunts). Hi tractava de
les limitacions cibernètiques �en l’àrea del pur pensament lògic, independentment
de tota consideració de la realitat� (ib́ıdem, p. 6). En la seva contribució al Sim-
posi de Lògica i Filosofia de la Ciència (València, 1971) va estudiar en detall les
implicacions de la intel·ligència artificial per al coneixement humà (Dou 1972e).
Finalment, en el I Simposi Leonardo Torres Quevedo, va analitzar la intel·ligència
de les màquines (Dou 1994b) a través d’exemples com ara el jugador automàtic
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d’escacs que aprèn, i la màquina de Turing. Dou, però, sempre deixava clara la
gran diferència entre ésser humà i màquina: que aquesta no té �consciència�. No
pot, per tant, distingir formalisme i realitat, ni buscar la veritat!

Passem a la segona preocupació humanista de Dou, �la responsabilitat mo-
ral�. Aquesta preocupació s’expressa sobretot en alguns treballs, ja esmentats, en
què, des de la seva vocació d’enginyer, reflexiona sobre la tècnica, però també en
un parell de treballs que tracten directament de la responsabilitat del cient́ıfic.
Recorreguem-los en ordre cronològic, començant pels anys 60 i 70. La intervenció
de Dou en els Col·loquis del Patronat Juan de la Cierva (�Aspectos moral y social
de la investigación�, Dou 1965b), presenta l’actitud general del cristià davant el
progrés tècnic, i la seva aplicació a dos casos concrets: l’energia nuclear i la re-
volució cibernètica. I en la VI Reunió Interdisciplinària sobre Aspectes ètics del
desenvolupament tecnològic, que va organitzar, i les actes de la qual va prologar
i editar (Dou 1979b), es van desenvolupar temes molt importants, com ara qui
són els responsables d’aquest desenvolupament tecnològic —ambivalent i cec— que
conforma la nostra cultura.

Albert Dou presentant una ponència sobre els aspectes moral i social de la

recerca (Patronato Juan de la Cierva, 21 d’octubre de 1964).

Als anys 80 aquesta preocupació es manifesta més intensament. En una tau-
la rodona al Valle de los Cáıdos, Dou va presentar una extensa ponència, �La
responsabilidad del cient́ıfico� (Dou 1981a), en què, mes enllà de la metodologia
neopositivista, al·ludeix a valors ètics en la comunitat cient́ıfica kuhniana, i fins i tot
a responsabilitats (per exemple ecològiques) de l’especialista. En la seva lliçó �El
sentido de la técnica�, dins del curs sobre obres públiques (Dou 1984b), després
d’insistir en el caràcter espontani i cec de l’activitat tècnica, conclou amb aques-
ta bella exhortació: �la reacció del tècnic ha de ser precisament conscienciar-se i
comprometre’s, per canviar espontanëıtat i ceguesa per responsabilitat plenament
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assumida. Es tracta precisament que aquesta actitud ètica irrompi en el fenomen
tècnic i en la seva dinàmica, i converteixi la seva espontània emergència en història
responsablement protagonitzada�. La lliçó inaugural a l’Institut Qúımic de Sarrià,
�La conciencia de la técnica� (Dou 1985c) té una segona part sobre aspectes ètics,
en la qual discuteix la �raó tècnica� de Marcuse, i estudia els fins —inclòs el fi
últim cristià— que qualifiquen l’acte tècnic, i fins i tot els valors que hi apareixen,
en relacionar-lo amb la cultura.

I en els anys 90 continuarà manifestant la seva preocupació, amb tres publica-
cions en català. En la seva ponència a l’ICAI que inclourà com a primera part de
la seva conferència d’Olot, Nivell tecnològic i qualitat de vida (Dou 1991), recorda
que, per al cristià, el més alt nivell de qualitat de vida és el dels valors ètics. En
el seu treball, publicat per la Fundació “La Caixa”, sobre �Sentit i ètica de la
tècnica� (Dou 1993c), estudia la responsabilitat del tècnic i el sentit global de la
tècnica per a Heidegger i per al cristià. Finalment, Dou va participar activament en
un seminari permanent sobre �La responsabilitat social dels cient́ıfics�, patrocinat
per la Fundació Catalana per a la Recerca, i hi va presentar un treball titulat �Res-
ponsabilitats dels cient́ıfics� (Dou 1996), en el qual comença classificant aquestes
responsabilitats, i continua analitzant l’aforisme �la ciència no delinqueix� i estu-
diant en quins sentits, després de la bomba d’Hiroshima, es pot o no es pot admetre
èticament. En resum, Dou va viure —i va ensenyar a viure— aquesta preocupació
per la responsabilitat moral, des dels nivells més abstractes de l’especulació de Hei-
degger o Marcuse, a les situacions concretes del tècnic, el cient́ıfic o l’ésser humà
en general.

Com a exemple concret d’aquestes dues preocupacions humanistes —recerca
de la veritat i responsabilitat moral— esmentem un fet concret al qual va voler
referir-se en el primer dels tres apartats del seu discurs d’investidura com a doctor
honoris causa per la Universitat de Màlaga que va titular: �Un disparo en la Uni-
versidad Complutense: Madrid 1972�. En les sis pàgines d’aquest apartat relata
i documenta un episodi, ocorregut el 18 de maig de 1972, quan ell era president
de la Secció d’Exactes: el tret de pistola disparat al migdia per un brigada de la
policia politicosocial no gaire lluny de la porta de la Facultat de Ciències i que va
ferir per l’esquena un alumne mentre corria per allunyar-se, com altres. Davant tres
not́ıcies de diaris que dissimulaven el fet, Dou inclou en aquest apartat el minuciós
testimoni que van redactar i van signar set alumnes. Aquest document va ser lliurat
a la Junta de Secció, que ell havia convocat per al primer dia hàbil, i el va llegir
ell mateix a la Junta de Facultat del dia següent. Per evitar qualsevol represàlia
policial contra els signants, Dou es va comprometre a no revelar-ne els noms, si no
fos al rector de la Universitat i al jutge que instrúıs el cas. I havia retallat i amagat
la zona de les signatures del document autèntic, després de marcar amb un segell
la unió de tots dos fragments.

5 El seu profund mòbil religiós

A tots els que vam conviure amb Albert Dou ens resulta evident que el mòbil
més profund de tota la seva activitat de matemàtic, enginyer i historiador, i el
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fons mateix del seu humanisme —com incidentalment hem indicat a propòsit de
la veritat— és religiós cristià. I, en realitat, això és el que correspon a la seva
integritat de vida i al seu caràcter de sacerdot jesüıta. Em conformaré amb indicar
aqúı, també a la llum de les seves publicacions, com vivia la seva fe i la śıntesi fe-
ciència, —i com ensenyava a viure-les—, i com va exercir la seva activitat religiosa
en les tasques que se li van encomanar en el context de la universitat i d’altres
institucions.

Sobre la seva fe cristiana assenyalaria quatre publicacions. La primera, que
brolla de la seva intenśıssima activitat logicomatemàtica, és �Formalización del
argumento anselmiano� (Dou 1967b), sobre l’argument anselmià o ontològic de
l’existència de Déu. És una senzilla formulació lògica —publicada a Pensamien-
to— del text mateix de Sant Anselm, en la qual fa veure la seva serietat i les seves
dificultats metaf́ısiques, ulteriorment evidenciades per la filosofia. Fent un salt de
vint anys, jo recomanaria vivament una senzilla nota de quatre pàgines, inclosa
a la col·lecció Aula Teològica, del Servei d’Assistència i Formació Religioses (SA-
FOR) de les universitats de Barcelona, en què desenvolupa el tema �Creure en
Déu� (Dou 1992c). Comença presentant vivencialment la temptació del neopositi-
visme enfront de la raonabilitat —no racionalitat— de la fe cristiana. I presenta en
quatre grups les seves �raons de creure�: les relatives a la ciència i la tècnica (i els
mites associats segons els quals la ciència �acabarà explicant-ho tot� i la tècnica
�acabarà amb la pobresa i ens portarà a tots el benestar i la pau�), les �raons
filosòfiques� (el comentari a les cinc vies de sant Tomàs, l’argument anselmià i el
principi antròpic), les raons històriques (tradició judeocristiana) i les experiències
religioses (amor cristià i seguiment de Jesús). Aquesta nota està redactada en un
senzill estil personal, dirigit a professors i alumnes universitaris. Ulteriorment va
redactar dos documents acadèmics interessants, que ens resulta impossible comen-
tar aqúı: un de nou sobre la fe en Déu, Newton-Clarke, Hanson y la experiencia
religiosa (Dou 1997b), memòria de 70 pàgines de l’Acadèmia de Ciències de Ma-
drid, i un altre sobre l’esperança de vida eterna, �Envejecimiento y dejar de vivir�,
una col·laboració de 20 pàgines per al llibre Envejecimiento y cultura, (Dou 2001b)
editat per l’Institut d’Espanya.

Pel que fa a la seva śıntesi fe-ciència, sobre la qual va publicar més d’una quin-
zena de treballs, jo n’assenyalaria cinc, dos dels anys 60 i tres dels anys 80 i 90. El
primer, publicat a la revista Manresa abans del Concili Vaticà II, �El sacerdote
o religioso y el apostolado cient́ıfico� (Dou 1962c), és un article en què analit-
za l’impacte religiós de la ciència i de la tècnica, la necessitat i la urgència de
l’�apostolat cient́ıfic�, i l’harmonia d’aquest apostolat amb la vida sacerdotal i
religiosa. En el fons, hi descriu la seva pròpia vocació i la seva integració espiritual.
Ambdues es confirmen en una conferència impartida a la Universitat de Valladolid
(entre la de Láın Entralgo i la de Julián Maŕıas) i titulada �Fe y ciencia después
del Concilio Vaticano� (Dou 1969b). Hi presenta l’humanisme propi de la ciència,
segons la seva història i segons el Concili, enfront de l’humanisme cient́ıfic ateu, i
la superioritat per al cristià de �la veritat de la vida� sobre la veritat cient́ıfica.
Cinc anys més tard publicarà, de nou a Manresa, un article en què declara i de-
fensa com a peculiar l’espiritualitat dels cient́ıfics cristians (Dou 1987c). Després
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d’aclarir els conceptes de ciència i de cient́ıfic, i els teològics de Déu, revelació
i magisteri, desenvolupa caracteŕıstiques d’aquesta espiritualitat: fer ciència bona
(en tant que ciència i en relació amb el fi últim), informar la comunitat eclesial de
novetats cient́ıfiques d’interès cultural i religiós, superar la tensió bipolar Déu-món
investigant fins a la Veritat, i obrir-se a la transcendència de l’universal i Abso-
lut. Sens dubte, Dou hi reflexiona sobre la seva pròpia espiritualitat. Finalment
assenyalaria dues conferències, una que va pronunciar a la Universitat de Lleida el
1990, dins d’un col·loqui sobre ciència i fe, i titulada (com la següent d’Heribert
Barrera) �La relació fe-ciència des de la perspectiva de la ciència� (Dou 1993d,
prèviament condensada a Dou 1991), i una altra pronunciada a la Fundació Joan
Maragall i publicada en el quadern Els cient́ıfics i la fe cristiana (Dou 1993e).

Dou, des de 1955, havia estat destinat pels seus superiors jesüıtes a aquest
�apostolat cient́ıfic�, que exercirà molt aviat a la UCM. Ell justifica el sentit sa-
cerdotal d’aquest apostolat —que en la universitat estatal era nou per als jesüıtes—
mitjançant una comunicació en un congrés nacional de la Federació Espanyola de
Religiosos d’Ensenyament (Dou 1965c), i en una breu nota a Sal Terrae (Dou
1974b). Però de 1975 a 1978 la seva situació és diferent. Els superiors el destinen
per dos anys com a rector a la Universitat de Deusto, i a continuació com a �rector
acadèmic� al prestigiós Institut Catòlic d’Arts i Indústries (ICAI), amb la finalitat
d’integrar-lo, juntament amb altres centres, a la Universitat Pontif́ıcia de Comillas
de Madrid. Des de la seva responsabilitat de rector, Dou haurà de reflexionar i ex-
pressar el sentit de la �Universitat de l’Església�. Això ho va fer a la Universitat de
Deusto amb ocasió de les dues inauguracions de curs que hi va presidir, mitjançant
sengles al·locucions solemnes, impreses i distribüıdes als participants: la primera
sobre la Universitat com a comunitat de persones amb convivència, participació,
diàleg i representativitat —davant la vigent violència universitària— (Dou 1975c),
i la segona sobre la Universitat de l’Església de Deusto com a universitat, com
a catòlica i com a entitat de caràcter públic, social i autònom (Dou 1976c). En
aquesta última al·ludeix a una publicació seva a Razón y Fe, �La universidad no
estatal� (Dou 1976b). En el mateix sentit va procedir, com a rector de l’ICAI, amb
la seva �Homiĺıa en la Misa de apertura de curso� (Dou 1977). Poc després va
publicar, a la revista Manresa, una presentació àmplia i raonada sobre la �Misión
de la Compañ́ıa en el campo de la enseñanza�. Hi analitzava aquest aspecte tant
en l’ensenyament secundari com en l’universitari, i aquest, fins i tot a la universitat
estatal (Dou 1978).

Per vitalitzar l’�apostolat cient́ıfic�, els seus superiors li van encarregar fins a
tres tasques importants, de les quals Dou s’encarregarà amb un interès i una eficàcia
immenses. Vista la seva llarga i rica experiència com a catedràtic a la UCM, li van
encomanar primer la tasca de fundar la Missió Universitària en Institucions No S.
I. —no jesúıtiques— (MUINSI), per coordinar els prop de cinquanta jesüıtes que
treballaven llavors a Espanya en universitats estatals o al CSIC. I com a plataforma
de diàleg d’aquests jesüıtes, li van encarregar també l’organització d’unes reunions
interdisciplinàries que molt aviat es va veure convenient d’estendre a professors
universitaris no jesüıtes, i que el mateix Dou va institucionalitzar com a Asociación
Interdisciplinar José de Acosta (ASINJA), les reunions de la qual va presidir durant
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Albert Dou acabat de nomenar rector de la Universitat de Deusto

(1975.09.22). Foto presa per Televisió Espanyola.

24 anys (1975-1998). Una descripció d’ASINJA en el moment de la seva fundació
es pot veure a (Dou 1984c)8. Finalment, deu anys més tard, el superior general
el va nomenar, a més, coordinador de Jesuits in Science (grup de tots els jesüıtes
cient́ıfics del món), càrrec que va exercir durant nou anys (1985-1993), càrrec des del
qual es va relacionar amb entitats com el Clavius Group, va editar una newsletter
anual, i va organitzar els Meetings of European Jesuits in Science.

Acabem amb una idea molt pròpia d’Albert Dou, que ressalta la seva integració
del fet religiós en l’humà, i fins i tot en el professional, i que ell mateix va formu-
lar aix́ı per escrit als 80 anys9: �El professor que dóna apassionadament un curs
universitari, ho vulgui o no, en sigui conscient o no, imparteix també una visió
del cosmos i de la vida, i els alumnes, ho vulguin o no, ho sàpiguen o no, queden
cŕıticament impactats pel curs, sigui cap a una acceptació o cap a un rebuig de
valors o pseudovalors humans, independentment dels continguts matemàtics o de
la disciplina que s’ensenyi. Personalment, per mi, després de viure un temps en una
espècie d’esquizofrènia entre els valors religiosos i els matemàtics, aviat vaig arribar
a la conclusió que convergien en un únic humanisme. De vegades l’he resumit en
una frase: Del púlpit a la tarima no hi ha solució de continüıtat�.

8 I també a la meva comunicació �Albert Dou i els oŕıgens d’ASINJA� a [5], p. 31–54.
9 Recollida a [2]



68 M. Garćıa Doncel
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realitzades en el Seminari de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona
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pronunciada a l’Asociación para el Progreso de la Dirección (4.6.1968).
Madrid, 1968 (ciclostilats).
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Biografia d’Albert Dou 71
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[1980b] Dou, A. �Técnica y Humanismo�. Anales de Mecánica y Electricidad, 57
(1980), 37–42.

[1981a] Dou, A. �La responsabilidad del cient́ıfico�. A: Ética y Bioloǵıa. Madrid,
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i González Redondo, A. (eds). Actas del I Simposio Leonardo Torres
Quevedo: su vida, su tiempo, su obra (Molledo, Cantabria, 7-11.9.1987).



74 M. Garćıa Doncel
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cacions de la UAB. Barcelona 1998, 218 p.
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[2000] Dou, A. �Influencias negativas de la cultura y en particular de la filosof́ıa
en la emergencia de la primera geometŕıa no Eucĺıdea�. A: III Interna-
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