
El juliol de 1936 esclata la guerra civil espanyola. Santa-
ló s’incorpora a l’exèrcit republicà com a capità d’aviació, 
primer destinat a Múrcia, després a Barcelona i fi nalment 
a Girona. Interessat pel tema de l’aviació, posteriorment 
escriurà Historia de la aeronáutica, que es publicarà a 
l’Argentina l’any 1946.   

A principis del 1939, la retirada dels soldats republicans por-
ta Santaló fi ns al campament de refugiats d’Argelers (Ros-
selló, França). Aconsegueix escapar-se fi ns a París, on és 

detingut. Surt de la presó gràcies a la in-
tervenció del prestigiós matemàtic fran-
cès Élie Cartan (1869-1951). Amb l’ajuda 
de Rey Pastor i del catedràtic Esteve Te-
rradas (1883-1950), aconsegueix un vi-
sat per entrar a l’Argentina com a exiliat. 
El seu oncle Miquel Santaló (1887-1962) 
–que va ser alcalde de Girona, conse-
ller de la Generalitat i un dels fundadors 
d’Esquerra Republicana de Catalunya– 
també ha d’exiliar-se a Mèxic. 

La qualitat dels treballs de recerca de Santaló durant els 
primers anys a Rosario li permeten entrar en contacte amb 
el prestigiós matemàtic nord-americà M. H. Stone (1903-
1989), qui li facilita la consecució d’una beca de la Fun-
dació Guggenheim per fer una estada de dos anys (1947-
49) a l’Institut d’Estudis Avançats de Princeton (EUA), on 
viatja acompanyat de la seva muller i de la seva primera 
fi lla. L’objectiu de l’Institut era que els investigadors de 
més renom de totes les disciplines científi ques pogues-
sin, durant un temps, concentrar-se exclusivament en la 
recerca sense haver-se d’ocupar d’altres obligacions aca-
dèmiques. Santaló aprofi ta aquests dos anys per escriure 
deu articles en revistes especialitzades i elaborar la que 
serà la seva primera gran obra, Introduction to Integral 
Geometry, que s’editarà a París l’any 1953. 
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Lluís A. Santaló  (Girona 1911 - Buenos Aires 2001)
“Cadascú de nosaltres no és només el present, sinó el passat, mare de models de vida; el futur, ple d’il·lusions i esperances; i el present, instant fugaç entre dues eternitats”.

L. A. Santaló

Lluís A. Santaló i Sors neix a Girona (Pl. Sant Pere, 15) el 
9 d‘octubre de 1911. És el quart dels set fi lls del matrimo-
ni format per Silvestre Santaló (1875-1960) i Consol Sors 
(1892-1947). Tant el seu avi com el seu pare, el seus on-
cles paterns (Miquel i Pere) i el seu germà gran (Marcel) 

s’havien dedicat a l’ensenyament. 
Estudia al grup escolar Joan Bru-
guera i a l’institut de batxillerat 
del carrer de la Força de Girona, 
on comparteix pupitre amb J. Vi-
cens Vives (1910-1960) i S. So-
brequés Vidal (1911-1973), que 
esdevindran historiadors de re-
conegut prestigi. 

L’any 1927, acabat el batxillerat, es 
trasllada a Madrid per estudiar Engi-
nyeria, tot i que fi nalment es decanta 
per les Ciències Exactes. S’instal·la a 
la Residencia de Estudiantes i entra 
en contacte amb el prestigiós mate-
màtic Julio Rey Pastor (1888-1962), 
mitjançant la Junta para Ampliación 
de Estudios e Investigaciones Cien-
tífi cas (JAEIC), organisme dedicat a 
l’impuls i el desenvolupament de la 
ciència i la cultura. Acaba la carrera 
(i el servei militar) l’any 1934. 
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Tot i que l’any 1976 passa a ser professor emèrit, Santaló 
continua impartint cursos destinats al professorat, dirigint 
tesis doctorals i dedicant-se a la recerca i a la innovació 
educativa. No para d’escriure articles i d’impartir conferèn-
cies de refl exió al voltant de l’ensenyament de les mate-
màtiques. L’any 1991, és convidat per la Càtedra Ferrater 
Mora de la Universitat de Girona a impartir el curs La ma-
temàtica: una fi losofi a i una tècnica. 

Els reconeixements públics a la seva tasca investigado-
ra i docent i a la seva humanitat li arriben constantment 
d’arreu, no només de l’Argentina. Deu universitats el dis-
tingiran amb el doctorat honoris causa, entre elles la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya, l’any 1976. El 27 de ju-
liol de 2000, la Universitat de Girona crea en honor seu la 
Càtedra Lluís A. Santaló d’Aplicacions de la Matemàtica. 

El 22 de novembre de 2001, als 90 anys, 
Lluís A. Santaló mor a Buenos Aires, la 
terra que generosament l’havia acollit 
feia més de seixanta anys. Una part de 
les seves cendres es diposita al jardí 
de la seva Facultat de la Universitat de 
Buenos Aires i l’altra, serà enterrada 
al cementiri de Girona, juntament amb 
les restes de la seva mare. 

BUENOS AIRES 1976-2001

La seva vocació fa que comenci a treballar com a docent 
a l’institut de batxillerat Lope de Vega de Madrid. Però 
Julio Rey Pastor l’anima i l’ajuda a iniciar una carrera de 
professor universitari. Amb aquest objectiu aconsegueix 

una beca de la JAEIC que li permet fer 
una estada de dos anys a la Universitat 
d’Hamburg per treballar amb el prestigiós 
matemàtic W. Blaschke (1885-1962). Allà 
inicia la seva recerca sobre geometria in-
tegral, una disciplina incipient en aquells 
moments. Mentrestant, el nazisme es va 
expandint per tot el territori germànic.

L’any 1936 torna a Madrid per defensar 
la seva tesi, Noves aplicacions al con-
cepte de mesura cinemàtica en el pla i 
en l’espai.

MADRID 1934 – HAMBURG 1936

El 12 d’octubre de 1939 Santaló arriba a Buenos Aires. Ar-
gentina serà també la destinació d’altres matemàtics cata-
lans i espanyols com ara Ernest Coromines (1913-1992), 
Pere Pi Calleja (1907-1986) i Manuel Balanzat (1912-1994). 
Tots ells, juntament amb Terrades i Rey Pastor, contribui-
ran al desenvolupament de la matemàtica argentina. És 
precisament Rey Pastor qui li aconsegueix la primera fei-
na, com a professor de matemàtiques per a enginyers a la 
Universitat Nacional del 
Litoral, a Rosario. Santa-
ló canalitza la seva recer-
ca a través de l’institut de 
matemàtiques adscrit a la 
universitat i que aleshores 
dirigia el matemàtic italià 
Beppo Levi (1875-1961), 
exiliat també a l’Argentina 
fugint del nazisme. 

L’any 1945 es casa amb Hilda Rossi, una rosarina fi lla 
de pare italià i mare alemanya, amb qui tindrà tres fi lles. 
En Hilda, Santaló troba la companya de la seva vida, que 
sempre li donarà suport. D’aquesta manera, el destí de 
Santaló queda defi nitivament lligat a l’Argentina, el seu 
país d’adopció. 

L’any 1957 aconsegueix fi nalment una 
plaça de professor titular a la Facultat 
de Ciències Exactes, Físiques i Natu-
rals de la Universitat de Buenos Aires. 
L’estabilitat laboral li permet concen-
trar-se en la docència i la recerca. El 
1961 entra a formar part del Consejo 
Nacional de Investigación Científi ca y 
Técnica (CONICET).

La trajectòria professional de Santaló comença a ser reco-
neguda públicament a l’Argentina. Entre moltes altres distin-
cions, rep el Premi Nacional de Cultura (1954), el Premi de 
la Societat Científi ca Argentina (1959) i l’any 1960 ingressa 
a l’Academia Nacional de Ciencias Exactas y Naturales, 
que més endavant presidirà (1980-1984). En paral·lel, con-

tribueix amb altres col·legues a crear una genuïna escola 
argentina de Ciències Exactes, basada en una intensa de-
dicació a la preparació de les classes, la correcció de tre-
balls, l’atenció de les consultes i l’orientació dels alumnes. 

El seu treball incansable li permet continuar dirigint tesis 
doctorals (en dirigirà fi ns a un total de 12), publicar articles 
dedicats a la recerca i a la refl exió sobre l’ensenyament 
de les matemàtiques, i escriure nombrosos llibres, tant 
destinats a la docència –com ara Vectores y tensores con 
sus aplicaciones (1962)– com a la recerca, entre els quals 
destaca el text més citat de Santaló, Integral Geometry 
and Geometric Probability (1976), reeditat l’any 2004. 

Tot i les ofertes que rep per quedar-se a treballar defi niti-
vament als EUA, Santaló decideix tornar a l’Argentina com 
a professor de la Universitat de La Plata, a uns 50 km de 
Buenos Aires. La precarietat del sou l’obliga –com a molts 
col·legues seus– a compaginar la feina a la universitat amb 
altres ocupacions. Així, treballarà també com a professor 
de geometria a l’Escola Superior Tècnica de l’Exèrcit, i 
serà membre de la Comissió Nacional d’Energia Atòmica 
(CNEA), totes dues a Buenos Aires. Malgrat les múltiples 
ocupacions continua investigant, i l’any 1957 ja ha dirigit 
dues tesis doctorals i ha publicat 97 articles. Pertànyer al 
CNEA li permet viatjar fi ns a París el 1955, i aprofi ta l’ocasió 
per visitar la seva família de Girona, a qui no ha vist des del 
començament de l’exili. 

LA PLATA 1949-1957

El destí va fer que la meva vida quedés dividida en dues Pàtries igualment 
estimades: l’Espanya dels meus pares, on vaig passar la meva infància i 
la meva adolescència en terres catalanes, la meva etapa d’estudiant a Ma-
drid i els anys de la Guerra Civil a les costes de Múrcia; i la pàtria Argentina 
(...) en la qual vaig trobar mans esteses d’amor (...) Ha estat la Pàtria de 
la meva dona i de les meves fi lles (...) Es van allunyant les esperances de 
veure fl orir noves primaveres, però sento el consol de conservar intactes 
i eterns els sentiments afectius: l’amor a les meves terres, les d’aquí i les 
d’allà, l’amistat i gratitud als amics, i l’afecte als familiars, també tant els 
d’aquest costat com els de l’altre costat dels mars. 

Del discurs de Santaló en rebre, el 1996, la Encomienda 
de Alfonso X el Sabio, concedida pel govern d’Espanya.

W. Blaschke 
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Família Santaló-Sors. 
Lluís Santaló és el 
tercer per l’esquerra a 
la fila del darrere. [Foto 
cedida per la família] 

Miquel Santaló 
[SGDAP - Ajunt. 
Girona]

Família Santaló-Rossi [Foto cedida 
per la família]

L. A. Santaló (1967) 
[Foto cedida per la 
família]

L. A. Santaló i 
la seva família 
(Buenos Aires, 
1996) [Foto cedida 
per la família]

La llarga i intensa vida d’un gran matemàtic gironí

J. Rey Pastor, a la 
dècada de 1920 
[Instituto de 
Estudios Riojanos] 

Càtedra Lluís Santaló
d’Aplicacions de la Matemàtica


