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La necessitat de llegir, o rellegir, els textos originals més importants és un fet ben 
reconegut, tot i que sovint és una tasca feixuga degut a les diferències de llenguatge en 
el temps.  En la lectura d’un clàssic reconeixem l’origen i els fonaments  de les idees 
que hi tracta, cosa que ens permet copsar l’originalitat dels conceptes i resultats 
aconseguits; però no solament això: la lectura d’un text original ens pot ajudar, i molt, 
a l’hora de presentar aquestes idees  a altri. 

Aquests comentaris vénen a tomb respecte de l’opuscle Disquisitiones Generales Circa 
Superficies Curvas escrit per Gauss l’any 1827, del qual podríem dir que és el text de 
Geometria Diferencial més important i influent mai escrit. Aquesta petita obra de 
només 40 pàgines distribuïdes en 29 articles és considerada com l’inici de la Geometria 
Diferencial intrínseca. Com a mostra de la conveniència de llegir Gauss podem citar els 
comentaris de Spivak  en el volum II de la seva monumental obra [4], on recomana 
vivament la seva lectura, comentant especialment els primers 20 articles, o la 
magnífica traducció i estudi crític realitzat per Dombrowski, [1], (vegeu també [2]). 

Agustí Reventós i Carlos J. Rodríguez ens presenten una acurada traducció al català de 
les Disquisitiones de Gauss, però no només això. Fent bona una de les màximes d’Italo 
Calvino al referir-se al perquè de la lectura dels clàssics, aquella que diu que un clàssic 
és un llibre que mai no acaba de dir tot el que té per dir, en fan una lectura crítica 
partint de que les Disquisitiones contenen, de forma subjacent, les idees de Gauss al 
voltant del problema de la independència de l’axioma de les paral·leles en la geometria 
euclidiana. En aquest sentit, els autors plantegen dues hipòtesis que guiaran els 
comentaris i desenvolupaments complementaris al text de Gauss: 

• Gauss adopta el programa analític de Lambert com a mètode per a resoldre 
definitivament el problema de les paral·leles.  

• Gauss es proposa descobrir una superfície que jugui el paper de l’esfera de radi 
imaginari suggerida per Lambert.  

En suport d’aquestes hipòtesis, Reventós i Rodríguez comencen traduint i comentant 
diversos paràgrafs de la Theorie der Parallellinien de Lambert, de l’any 1766, on es 
desenvolupa la geometria de l’angle agut, en la qual el quart angle d’un quadrilàter 
amb tres angles rectes és agut. Assenyalem dues frases de Lambert remarcades pels 
autors: “com els postulats d’Euclides i la resta d’axiomes estan ja expressats en 
paraules, es pot i s’ha d’exigir que en la prova mai ens recolzem en cap representació 
material, sinó que hem de fer la prova d’una manera absolutament simbòlica”, i  



“m’inclino a pensar que la hipòtesi de l’angle agut és certa en alguna esfera de radi 
imaginari”. 

El llibre que tenim entre mans és una aportació molt ben elaborada i convincent de les 
hipòtesis suggerides anteriorment, complementada per una nova aproximació 
històrica als avatars, desenvolupament i acceptació de les idees de Janos Bolyai i 
Lobatchesvki sobre la geometria hiperbòlica i el problema de la seva consistència. 
Estem d’enhorabona, aquest llibre posa les Disquisitiones de Gauss a l’abast del lector 
català, afegint-se així a la magnífica traducció de les Disquisitiones Arithmeticae del 
propi Gauss  realitzada per Griselda Pascual i Xufré, i ho fa amb aportacions originals i 
acompanyant-nos en la seva lectura.  

Aquesta Lectura de l’obra de Gauss està organitzada en una introducció, el text original 
de Gauss, amb interessantíssimes notes a peu de pàgina imprescindibles per al lector 
actual d’una obra amb tanta història, i fins a 9 apèndixs, que en certa manera formen 
el gruix del text ja que ocupen més de la meitat de les pàgines del llibre, el darrer dels 
quals escrit pel Dr. Joan Girbau. És en les notes a peu de pàgina i els apèndixs que els 
autors contrasten les hipòtesis efectuades i desenvolupen una versió coherent amb 
aquestes hipòtesis. 

Els tres primers apèndixs són de caràcter històric: en el primer s’hi reflecteix el 
contingut de les Disquisitiones, en el segon es comenta la versió mai publicada per 
Gauss de 1825, mentre que el tercer és un recull de cartes personals de Gauss als seus 
col·legues en les quals parla de la geometria no euclidiana i de la gestació del les 
Disquisitiones, escrits que permeten albirar què hi havia darrera de la versió publicada. 
La versió de 1825 és  molt interessant ja que mostra com sorgeix el teorema egregium 
de la teoria de superfícies a partir de la fórmula de l’excés de l’àrea d’un triangle 
geodèsic, tot i que el desenvolupament complet no estava prou justificat, per la qual 
cosa Gauss va fer una presentació analítica en les Disquisitiones, fent un camí invers 
que parteix del teorema egregi per arribar a la fórmula de l’excés. És un exemple 
fefaent de com l’origen de les idees no sempre es transporta a la presentació final dels 
resultats obtinguts. En aquest sentit crec que hauria estat interessant incloure el text 
de 1825 a l’apèndix B, i no tant sols la descripció dels seus capítols, (per a una versió 
anglesa  podeu consultar [3]). 

En l’apèndix D es comenta el treball de Bolyai i la lectura que en farà Gauss, donant per 
tancat el problema de la teoria de les paral·leles. En els apèndixs E, F i G  es 
desenvolupa de manera sistemàtica i analítica la geometria esfèrica, el càlcul de la 
derivada de l’angle d’inclinació d’una superfície arbitrària i el teorema del defecte, de 
forma molt similar a com ho fa Gauss. En aquests apèndixs, així com en l’H, dedicat al 
desenvolupament de la geometria analítica hiperbòlica seguint l’analogia de Lambert, 
es fa un esforç reeixit per fer una presentació analítica que corrobori les hipòtesi de 
partida, alhora que aproxima els temes tractats a l’estudiós actual. 



 Els capítols de geometria esfèrica i hiperbòlica estan complementats per l’apèndix I, 
en el qual Girbau dóna una demostració directa de les fórmules de la trigonometria 
esfèrica i hiperbòlica basant-se en el dibuix i en el model de l’hiperboloide de la 
geometria no euclidiana, respectivament. 

En definitiva, estem davant d’un llibre imprescindible, que no ha de faltar en la 
biblioteca dels amants de la Geometria, encara que sigui la biblioteca virtual! 
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