
Presentació

La preparació, a finals del 2010, dels actes de commemoració del centenari del
naixement de Llúıs A. Santaló (Girona, 1911 - Buenos Aires, 2001) va coincidir amb
la petició de Manuel Castellet perquè la Càtedra Llúıs A. Santaló d’Aplicacions de
la Matemàtica de la Universitat de Girona participés en els actes que la Fundació
Ferran Sunyer estava programant amb motiu del centenari del naixement de Ferran
Sunyer (Figueres, 1912-1967). Santaló naixia el 9 d’octubre del 1911 i Sunyer ho feia
pocs mesos després, el 6 de febrer de l’any següent. Aquesta coincidència temporal
dels dos prestigiosos matemàtics anava, a més, acompanyada d’una coincidència
territorial marcadament empordanesa: Sunyer, nascut a Figueres, igual que els
seus pares, i Santaló, nascut a Girona, tot i que els seus tres germans grans havien
nascut a Camallera (Alt Empordà), d’on era filla la seva mare, Consol Sors, casada
amb Silvestre Santaló, fill d’Albanyà (Alt Empordà). Això ens va portar, gairebé
de forma natural, a fer una recapitulació de quins havien estat els matemàtics
gironins de la primera meitat de segle XX amb un cert prestigi en l’àmbit de la
recerca. Als dos matemàtics anteriors s’hi afegiren Albert Dou (Olot, 1915 - Sant
Cugat del Vallès, 2009) i Josep Teixidor (1920-1989), que nasqué i moŕı a Llers
(Alt Empordà).

Aquesta va ser la gènesi de la publicació que teniu entre les mans. No té cap altra
pretensió que deixar constància escrita -encara que sigui de forma molt resumida- de
la vida i l’obra d’aquests quatre destacats matemàtics nascuts en terres gironines.
Les recensions biogràfiques de Santaló, Sunyer, Dou i Teixidor han estat elaborades
per Agust́ı Reventós, Antoni Malet, Manuel Garćıa Doncel i Montserrat Teixidor,
respectivament, tots ells molt bons coneixedors de l’obra i la vida d’aquests ma-
temàtics gironins. És de just́ıcia agrair-los la seva contribució desinteressada i la
qualitat de les seves aportacions. La lectura d’aquests magńıfics esbossos biogràfics
permet constatar com, malgrat haver nascut tots quatre matemàtics en la mateixa
dècada de 1911-1920 i en el mateix minúscul territori del nord de la prov́ıncia de
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Girona, les seves trajectòries vitals i cient́ıfiques són completament diferents, per bé
que totes estan indefectiblement marcades pel sotrac de la Guerra Civil espanyola.

Amb aquesta publicació, la Càtedra Llúıs A. Santaló d’Aplicacions de la Ma-
temàtica de la Universitat de Girona vol ajudar a mantenir la memòria històrica
d’aquells matemàtics de les nostres comarques que han contribüıt de forma desta-
cada al progrés de la matemàtica.
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Universitat de Girona


