
 

• Activitats 
 
Dimecres 4 de maig, de 12h a 17h: Fòrum de la FME, punt de trobada entre els estu-
diants i els departaments, institucions i empreses en les què desenvoluparan les se-
ves tasques professionals. 
Pel que fa a conferències, el mateix dia 4, a les 18h, l’Antoni Rossell (Universitat Au-
tònoma de Barcelona) impartirà la conferència «L’Anàlisi factorial de correspondènci-
es: una eina per la literatura i la música medieval, una eina per la “performance”». El 
dia 18, a les 12h, David Jou (Universitat Autònoma de Barcelona) ens parlarà de 
«Einstein, mestre de la Física Estadística». Enrique Gaztañaga (IEEC/CSIC) impartirà 
la conferència «Nuevos retos para la Cosmologia Observacional» el proper 25 de 
maig, a les 12h. 
Anunciar-vos també la presentació del ICM-2006, per part de Carles Casacuberta i 
Marta Sanz, el dia 11 a les 12h. Totes les xerrades i presentacions tindran lloc a la 
sala d’actes. 
Finalment fer esment de l’acte d’atorgament del segon Premi Poincaré, el proper 20 
de maig a les 17’30h, a la sala d’actes. 
 

• Llibres 
 

Peter L. Galison  
Relojes de Einstein, mapas de Poincaré 
? Los imperios del tiempo (Drakontos, Crítica, 2005) 
(Traducció de Javier García Sanz) 
 
Una feliç coincidència per a l’FME: la versió anglesa d’aquest llibre 
(Einstein’s clocks, Po incaré’s maps? Empires of time, Norton & Co), 
aparegué a l’inici del Curs Poincaré (2003-2004) i la versió en cas-
tellà a finals del Curs Einstein (2004-2005). La versió anglesa va 
tenir una crítica generalment laudatòria. El New York Times, per 
exemple, el va celebrar com «més que una història de la ciència–un 

tour de force en el gènere». Aquest tour de force, sustentat en una recerca documen-
tal impressionant, aconsegueix fer reviure característiques del context polivalent 
(econòmic, científic, tecnològic i polític) en el qual Poincaré (1854-1912) i Einstein 
(1879-1955) van treballar i a les quals anteriorment no s’havia parat esment.  
    
    Dos anys abans de morir, Einstein fou invitat a participar a les cerimònies del cin-
quantè aniversari de la teoria de la relativitat que s’estaven preparant a Berna. Ein-
stein, que aleshores tenia 74 anys, es va excusar al·legant que la seva salut no li per-
metia viatjar, i afegia: «Espero que algú aprofitarà aquesta ocasió per honorar com 
és degut els mèrits de Lorentz i de Poincaré en aquesta qüestió» (carta d’ Einstein a 
André Mercier, 9 de novembre de 1953). Atès que l’aparició del primer article 
d’Einstein sobre relativitat (Sobre l’electrodinàmica dels cossos en moviment, Annalen 
der Physik, 1905) ha estat generalment considerada como la fe de baptisme, l’estatut 
fundacional, de la teoria de la relativitat (especial), quins eren, doncs, els mèrits de 
Lorentz i Poincaré a aquest respecte? ¿Perquè Einstein, que cità abundantment a Lo-
rentz al llarg de la vida, no s’havia referit mai abans a uns mèrits de Poincaré d’una 
importància tal que havien de ser honorats més de quaranta anys després de la seva 
mort? El llibre de Galison, tot i que les tracta, i que el que diu té el més gran interès, 
no us aportarà cap resposta final a aquestes qüestions, ni a la simètrica de perquè 
Poincaré tampoc no va citar mai a Einstein, però en canvi hi trobareu interessants 
detalls de la vida de dues grans personalitats científiques, i del seu temps, que fins 
ara havien passat desapercebuts.  
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• Els rodamons de la FME 
 

“Un espai vectorial E 
sobre un cos K és un 
conjunt en el que hi ha 
definides dues operaci-
ons amb les següents 
propietats...”,  la mane-
ra axiomàtica de pre-
sentar els vectors, la 
mateixa que avui es troba als texts d’Àlgebra Lineal, apareix per 
primera vegada el 1888 en el llibre Calcolo Geometrico de Giuseppe 
Peano, professor de matemàtiques a la Universitat de Torino, i 
autor de la primera axiomàtica dels nombres naturals (1889).  

 
    A uns cent km al sud de Torino, trobem Cuneo, i a cinc km de Cuneo, Spinetta, el lloc de nai-
xement de Peano (casa «Tetto Galant», 1858). Fa dos estius vaig anar a Cuneo per poder veure 
el monument que la ciutat, feia poc més d’un any, havia dedicat al matemàtic que de jove hi 
havia cursat el batxillerat. M’havien dit que aquest monument consistia en una gran pedra on 
s’hi representava la famosa corba continua que omple un quadrat, corba que Peano havia definit 
el 1890. Vaig començar a preguntar pel monument i la veritat és que ningú sabia de què li par-
lava. Ja cansat vaig entrar a sopar al “Ristorante Zuavo di Spada”. La sort va voler que el propi-
etari d’aquesta pizzeria no tan sols sabia on era la pedra, sinó que l’escultor, Dario Ghibaldo, era 
un amic seu. L’escultura es troba en el perímetre de la ciutat i no és cosa immediata trobar-la, 
de manera que quan hi aneu potser el millor és anar primer al Zuavo di Spada. 
    
 L’endemà vaig anar a Spinetta per visitar la casa natal de Peano. Tampoc era fàcil de trobar i 
sort vaig tenir del rector d’Espinetta, un molt atent capellà amb sotana sorgit d’alguna pel·lícula 
neorealista italiana dels anys cinquanta. Em va acompanyar fins a una granja agrícola que es 
troba al costat de Tetto Galant i pel camí m’explicava que ell havia conegut i parlat llargues es-
tones amb la germana de Peano, i coses de l’Itàlia d’abans de la segona guerra mundial. De Pe-
ano en deia “il nostro matematico”. 
 

   ERG 

• Divertiments 
 
En el capítol quinzé de El Quijote titolat «Donde se da cuenta y da noticia de quien era el caballe ro de los 
espejos y su escudero», hi apareix la següent cita: 
En esto fueron razonando los dos, hasta que llegaron a un pueblo donde fue ventura hallar un algebrista, 
con quien se curó el Sansón desgraciado. 
Ens podríeu dir perquè se suposa que un algebrista havia de curar aquell home? 
 
Envieu les vostres respostes argumentades abans del 27 de maig a elfull@fme.upc.es o bé per correu in-
tern a El Full. FME. Edifici U. Campus Sud. 
 
Premi a la millor solució: Un exemplar de El Quijote. 
Solució del problema d’El Full d’abril: Siguin 0,..., nP P  els vèrtexs del polígon regular de n costats base del Nexus-1, 

del qual podem suposar que el radi és 1, i diem ( , )r k n  a la distància al centre del polígon del punt d’intersecció de 

0 1nP P − amb 1k kP P− . Llavors a una distància 1r >  del centre hi ha punts des dels quals es poden veure exactament 36 

cares si i només si (35, ) (37, )r n r r n< ≤ . Prenent coordenades de manera que [ ( , ), ( , )]kP c k n s k n= , on 

( , ) cos(2 / )c k n k nπ= , ( , ) sin(2 / )s k n k nπ= , per geometria analítica del pla obtenim que ( , )r k n  és la longitud del vector 

[1 (1 ), ]u c us+ − , on (1, )c c n= , (1, )s s n= , i /u d d ′= , amb 

  
( 1, ) 1 ( , ) ( 1, ) 1 ( , ) ( 1, )

, 
( 1, ) ( , ) ( 1, ) ( , ) ( 1, )

c k n c k n c k n c c k n c k n
d d

s k n s k n s k n s s k n s k n
− − − − − − −

′= =
− − − − −

.  

Fent els càlculs s’obté que els possibles valors de n  compatibles amb les dades són 102, 104, 106 i 108 (els valors de 
les ternes { }, (35, ), (37, )n r n r n  per a 100,102,...,110n = són {100, 2.2, 2.5}, {102, 2.11, 2.39}, {104, 2.04, 2.28}, 

{106, 1.97, 2.1914}, {108, 1.91, 2.11} i {110, 1.85, 2.04}). Per tant, el nombre n de cares no queda determinat per 
les dades. No hem anat a comptar-les, però podem dir, segons algú que ho ha fet, que el nombre real és 102. 
 
Guanyador: No s’ha rebut cap resposta correcta.  


