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• Setmana de la Ciència 
 
L’FME celebrarà la 10a Setmana de la Ciència entre el 4 i l’11 de novembre. Durant 
tota la setmana es podrà visitar la Construcció de Models de 12h a 14h i de 15h a 
17h. Aquesta mostra, dirigida pel professor Miquel Noguera, la podreu trobar al Labo-
ratori de Matemàtiques de l’FME. També podreu veure, durant tota la setmana, 
l’exposició Instantànies geomètriques, de Santiago Molina i Sebastià Xambó. El 
dimecres dia 9 hi haurà la taula rodona : Relacions creatives entre la física i la 
geometria a càrrec dels Professors Ignasi Mundet de la Universitat de Barcelona i Yuri 
Kubishin de l’Institut de Tècniques Energètiques de la UPC. La taula rodona tindrà lloc 
a les 12h del migdia a la Sala d’Actes de l’FME. 
Conclourem la setmana el divendres dia 11, a les 17h, amb la primera fase de la 3a 
edició del Premi Poincaré, on s’exposaran les propostes dels treballs de recerca 
d’estudiants de batxillerat presentades al premi. 

 
• Llibres 
Emmy Noether. Matemàtica ideal. 
David Blanco Laserna. Ed. Nivola 
 

És un llibre absolutament recomanable a tots els estudiants i 
professors de matemàtiques o de física i també a totes les 
persones interessades en el desenvolupament de les 
matemàtiques en el  període d’entreguerres. 
Emmy Noether (1882-1934) és l’única dona el nom de la qual es 
pot trobar al costat de Gauss o Einstein en fullejar un llibre 
clàssic de matemàtiques o de física, i pot considerar-se una 
fundadora de l’Àlgebra, denominada Moderna durant bona part 
del segle XX i simplement Àlgebra després. Emmy Noether va 
encarregar a E. Artin i B.L. van der Waerden, dos dels seus 
deixebles, l’elaboració de les notes del seu curs d’àlgebra. El 
resultat és el famosíssim llibre Algebra de B.L. van der Waerden 
(reeditat al menys 5 vegades, la cinquena el 1991 en dos 

volums) amb el qual han estudiat àlgebra moltes generacions de matemàtics.  
Emmy Noether junt amb D. Hilbert van revolucionar les matemàtiques elevant el nivell 
d’abstracció per obtenir les propietats més generals. Això va provocar incomprensió i 
rebuig per part dels matemàtics més prestigiosos d’aquell moment com Weierstrass o 
Kronecker que únicament acceptaven mètodes constructius. Noether va  professar a la 
Universitat de Göttingen. L’ombra de Gauss, que havia estat professor a Göttingen en 
el segle anterior, havia deixat fruits. A Göttingen, van ser professors d’Emmy Noether 
en F. Klein, D. Hilbert,  H. Minkowsky, O. Blumenthal , K. Schwarzschild. Després es 
van incorporar la pròpia Noether, Runge, Carathéodory, Courant, Weyl i Landau. Junts 
composaven el claustre més impressionant de qualsevol institució matemàtica de la 
història. 
Però essent dóna, i més en l’època i lloc en què va viure, ho va tenir extraordinària-
ment difícil per desenvolupar la seva carrera, tot i que Klein, Hilbert i  Einstein apreci-
aven sense reserves el seu talent i van lluitar perquè obtingués un lloc d’acord amb els 
seus mèrits. En paraules de Klein, les investigacions d’Emmy Noether al 1919 sobre-
passaven a les dutes a terme per qualsevol altre membre de la facultat, inclosos els 
catedràtics. Ja havia hagut de perseverar per poder estudiar matemàtiques a la Uni-
versitat, tot i que el seu pare era catedràtic a Erlangen i la va recolzar. Més tard no va  
tenir mai un lloc de professora titular. Va haver de donar classes de manera semi-
clandestina i col·laborà anònimament en la principal revista matemàtica del seu 
temps: els Matematische Annalen. Fugint de les persecucions de jueus a la segona      
guerra mundial, va arribar finalment als EE.UU., a l’Escola Bryn Mawr, ajudada per 
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Einstein. Li van prometre una plaça a Princeton, però abans d’aconseguir-la va morir sobtada-
ment. Malgrat les adversitats també va desplegar una destacada i fructífera activitat docent. 
El llibre de D. Blanco està molt ben escrit i documentat, i es fa difícil deixar-lo un cop començada 
la seva lectura. Ajuda a comprendre el desenvolupament de l’àlgebra i la transcendència de les 
teories d’Emmy Noether.  Els teoremes d’invariància de Noether van ser essencials perquè Ein-
stein pogués formular la teoria de la relativitat general. És un llibre apassionant que era molt ne-
cessari, ja que fa justícia i honor a un dels més grans matemàtics de la història que, per ser do-
na, ha estat molt injustament tractada. 

    Antonio Montes 

• Els rodamóns de la FME 
 

Un matemàtic de les antípodes  
Aitken (1895 – 1967) és descendent, per part de pare, 
d’escocesos que emigraren a New Zealand. Allí tenien 
una granja prop de la ciutat de Dunedin. Aitken va 
estudiar per a professor de secundària a la Universitat 
d’Otago d’aquesta ciutat. Després d’exercir com a tal a 
l’escola on ell va estudiar de petit, decideix fer la tesi 
doctoral en matemàtiques. Així doncs, l’any 1923 se’n 
va a la Universitat d’Edinburgh a estudiar sota la 
direcció de Whittaker. Fou en aquesta univers itat on va 
treballar durant la resta de la seva vida. 

En tres anys es va doctorar, començant, d’aquesta manera, la seva brillant carrera com a mate-
màtic  ja que, anteriorment, només havia destacat per la seva prodigiosa memòria i la seva capa-
citat de realitzar grans càlculs mentals, per exemple recordava 2000 xifres del nombre pi. Aques-
ta capacitat també li produïa alguns problemes, doncs, com ell mateix deia, els records que tenia 
de les batalles que va viure durant la primera guerra mundial, a la qual va participar en les milíc i-
es del seu país i on va ser ferit, el van acompanyar tota la seva vida. 
Al web oficial d’herois de New Zealand apareix com a gran matemàtic, al costat d’altres personat-
ges com sir Edmund Hillary, l’alpinista vencedor de l’Everest, o la soprano Kiri te Kanawa. 
La universitat d’Otago és la més antiga del país, fou fundada l’any 1869. És remarcable el seu 
edifici central construït a imatge de la universitat de Glasgow. El campus universitari està situat a 
pocs metres del centre neuràlgic i octogonal de la ciutat de Dunedin.  

Si algun dia visiteu la ciutat de Dunedin i us 
agrada el mon marí us recomano l’aquari; és 
un centre de recerca universitari que, per 
qüestions pressupostàries, és molt modest i 
gens espectacular (no hi ha cap piscina plena 
de taurons), però la visita guiada de les 10 del 
matí és de les millors explicacions que he rebut 
sobre oceanografia i fauna marina. A més, si el 
grup és reduït i esteu de sort, podreu assistir a 
una dissecció d’un animal marí realitzada per 
estudiants sota la direcció del seu professor. 

Per cert, si no voleu fer el “préssec”, abans d’arribar a la ciutat assabenteu-vos com es pronuncia 
el nom de la ciutat, ja que no és gens evident. 

     M. Ègara 

• Divertiments 
 

Trobeu totes les ternes que satisfan 2 2 1x y xyz+ + = . 

Envieu les vostres respostes argumentades abans del 22 de desembre  a elfull.fme@upc.edu o bé per correu 
intern a: El Full. FME. Edifici U. Campus Sud. 
Premi a la millor solució: Un exemplar del llibre ressenyat en aquest full. 

Solució del divertiment d’El Full d’octubre: Els únics nombres reals nxx ,,1 K  que satisfan. 

− + − + + − = + +L L2
1 2 1

1
1 2 4 ( )

2n nx x n x n x x són = 22ix i . Qualsevol altra solució farà: − − >22 0p pp x p x     

per algun p. Així, tindrem:   − + <2 2 44 4 0p px p x p , la qual cosa és impossible.  

Guanyador: Joan Miquel Alcon, professor de l’IES Sabadell. 
Premi: El llibre ressenyat en el darrer Full. 


