
 

 
• Llibres 
 

Un Mathématicien aux prises avec le siècle (Laurent 
Schwartz. Ed Odile Jacob, també en versió anglesa a l’ed. 
Birkhäuser) 
 
En un moment en el qual la irracionalitat sembla presidir les 
accions d’alguns polítics és estimulant llegir l’autobiografia de 
Laurent Schwarz, un home molt compromès socialment amb la no 
violència, amb una oposició ferma i activa a l’opressió social i dels 
pobles i , sobretot, d’una gran honestedat intel·lectual. El següent 
paràgraf extret del pròleg del llibre reflecteix perfectament el seu 
contingut: 
 
“Sóc matemàtic. Les matemàtiques han omplert la meva vida: una 

passió per la recerca i l’ensenyament, alternativament com a professor a la 
Universitat i a l’École Polytechnique. He reflexionat alhora sobre el paper de les 
matemàtiques, la recerca i l’ensenyament, en la meva vida i en la dels altres, sobre 
els processos mentals de la recerca, i m’he consagrat durant dècades a les reformes, 
ben necessàries, de la Universitat i de les Grandes Écoles. Una part d’aquestes 
reflexions figuraran en aquest llibre al mateix temps que una descripció de la meva 
trajectòria. De totes maneres, no parlaré de la reforma de la Universitat, sobre la 
qual he escrit nombrosos articles i diversos llibres. Aquí, doncs, hi haurà 
inevitablement matemàtiques; no podem concebre una autobiografia d’un matemàtic 
sense matemàtiques. Aquestes, sota forma històrica, estan dedicades a nombrosos 
entorns científics no especialitzats; els lectors reticents a les matemàtiques només cal 
que les passin de llarg. No comporten més que al voltant d’un quinze per cent del 
volum. 
Però he tingut també altres activitats, fins al punt de desbancar de vegades la meva 
recerca. He consagrat una gran part del meu temps a lluitar pels oprimits, pels drets 
dels homes i pels drets dels pobles, primer com a trotskista, i després al marge de 
qualsevol partit. Em sembla normal, doncs, voler descriure aquestes activitats, com a 
testimoni per a l’esdevenidor.” 
 
Pare de la Teoria de Distribucions, per la qual va ser premiat amb la medalla Fields 
l’any 1950, i membre de l’Acadèmia de Ciències a França, Laurent Schwartz és un 
dels matemàtics més notables del segle XX. Excel·lent pedagog que va marcar i 
entusiasmar diverses generacions, també va ser un intel·lectual compromès. Militant 
infatigable en la lluita pels drets de l’home, va tenir un paper essencial en la lluita 
contra les guerres d’Algèria i del Vietnam. Finalment va ser un dels més grans 
col·leccionistes de papallones de França (tenia una col·lecció de més de 20.000 
exemplars) a més d’estudiós de la biologia en general. Laurent Schwartz va morir el 4 
de juliol de 2002.  
 
 

• Pàgina web 
 
Helaman Ferguson és alhora matemàtic i artista. La seva obra 
combina idees i conceptes matemàtics amb idees i conceptes 
estètics igualment profunds. En llenguatge matemàtic les seves 
escultures són tors, superfícies no orientables, esferes 
salvatges, etc, mentre que en termes artístics les seves 
creacions són imatges abstractes. En les seves pròpies 
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paraules: “I use mathematics as a powerful aesthetic design language for vital archetypical 
images. My creative processes include the transfer of thought forms to physical materials. I 
respond to aesthetically motivated concepts embodied in mathematical languages of varying 
choices of abstraction”. A la pàgina web www.helasculpt.com es poden veure imatges d’algunes 
de les obres de l’artista, com la imatge del tor umbílical que il·lustra aquest comentari, així com 
conèixer el seu particular posicionament sobre les matemàtiques i l’art. 
 
Una de les obres més conegudes de H. Ferguson és The eightfold way, escultura que es troba al 
hall del Mathematical Sciences Research Institut, a Berkeley, amb la qual va intentar copsar la 
bellesa i les remarcables propietats de simetria de la quàrtica de Klein, superfície que no admet 
un submergiment a l’espai ordinari. El 1998 el MSRI va editar un llibre sobre aquesta superfície, 
recollint tant els aspectes artístics de l’escultura de Ferguson com els aspectes geomètrics i 
aritmètics subjacents a la superfície descoberta per Felix Klein l’any 1878. El llibre es pot 
consultar a l’adreça  www.msri.org/publications/books/Book35/ 

P. Malgrat 
 
 

• El rodamón de la FME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qui vulgui veure al seu lloc aquest arc catenari haurà d'anar a la ciutat de Saint Louis (Missouri, 
EEUU). Es coneix pel nom de Gateway Arch i simbolitza la porta que obre el camí cap a l'oest 
americà. La seva construcció va durar dos anys (de 1963 a 1965) i és obra de l'arquitecte 
d'origen finlandès Eero Saarinen. Al punt més alt d’aquest arc d'acer inoxidable, que té una 
alçada de 192 m, s'hi accedeix en 4 minuts mitjançant unes petites vagonetes que van 
estretament encaixades per l'interior de l'arc -viatge poc aconsellable als claustrofòbics- i, una 
vegada al cim, els fullets d'informació diuen que amb vent de 12,5 km/h es produeix un 
balanceig de 2,5 cm a l'entorn de la seva verticalitat.  

ERG 
 
 

• Divertiments 
 
Proveu que, per a tot natural n, es compleix que   
 

 
Envieu les vostres respostes argumentades abans del 31 de març a elfull@fme.upc.es  o bé per 
correu intern a El Full. FME. Edifici U. Campus Sud. 
Premi a la millor solució: un dels llibres ressenyats en aquest Full. 
 
Solució del problema d’El Full de febrer:  
Trobeu el número més petit, de 7 xifres diferents, que és divisible per cada una d’aquestes xifres. 
 
n = 1289736. La resolució la podeu trobar a la pàgina web www-fme.upc.es 
 
 
Guanyador: Jorge Villar Santos (professor del dpt de Matemàtica Aplicada 4) 
Premi a la millor solució: el llibre ressenyat en El Full anterior. 


