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• Conferències 
 
El proper dimarts 24 de gener, l’escriptor Guillermo Martínez impartirà la conferència 
Borges y la matemática. Guillermo Martínez, professor de matemàtiques a la universi-
tat de Buenos Aires, va guanyar el premi Planeta 2003 a Argentina amb el llibre “Los 
crímenes de Oxford”, novel·la que fou objecte d‘una recensió al Full de juny de 2004. 
La conferència tindrà lloc a la sala d’actes de l’FME a les 12h. 
 

• Premis 
 

 
 
En un acte que se celebrà el dia 1 de 
desembre a Madrid,  Raquel López 
Blazquez  actual estudiant de la Llicen-
ciatura en Ciències i Tècniques Estadís-
tiques a l'FME, va rebre el Premi 
extraordinari final de carrera del estudis 
de la Diplomatura d'Estadística realitzats a 
l'FME. La ministra d'educació i ciència, 
Sra. María Jesús San Segundo va fer el 
lliurament del premi. 
 
 
 

 

• Llibres 
 
Abel, el romántico nórdico. 
Carlos Sánchez y Teresita Noriega. Ed. Nivola. 
 

Aquest llibre es pot considerar dividit en dues parts, una 
més biogràfica i una altra dedicada al llegat matemàtic de 
Niels Henrik Abel. Abel va tenir una vida curta, tan sols va 
viure 26 anys. Als dos primers capítols podem trobar una 
biografia d’Abel; el primer està dedicat a la seva formació a 
la seva Noruega natal. En aquest capítol els autors simulen 
que qui escriu és Bernt Homboe, qui fou el seu mestre i 
està considerat com el seu millor amic. Fou el primer que el 
considerà un geni matemàtic i va ajudar a pagar-li els seus 
estudis universitaris. Després de la mort d’Abel va recopilar 
i publicar tota la seva obra. 
El segon capítol tracta d’un viatge d’estudis que Abel va fer 
per mitja Europa, becat pel govern. El viatge es va iniciar al 
setembre de 1825 i es va perllongar fins al maig de 1827. 

En aquest cas la narració simula un diari personal del propi Abel. Al llarg d’aquest viat-
ge va visitar Berlín, on coneix Crelle. Crelle fou el fundador d’una revista matemàtica 
l’any 1826 (que es va convertir en el prestigiós Journal de Crelle) en la qual Abel va 
publicar alguns dels seus treballs. Després d’una etapa més turística, recala a Paris. 
Allí no té gaire sort car una memòria seva s’extravia a l’Institut de France entre 
d’altres papers i projectes de Cauchy, i no la tornen a trobar fins l’estiu de 1829, quan 
Abel ja és mort.  
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El tercer capítol resumeix el treball d’Abel que demostra la irresolubilitat de la quíntica. A fi de 
fer-ho més entenedor expliquen els treballs previs de d’altres il·lustres matemàtics com Tartaglia, 
Cardano, Lagrange, Viète, Vandermonde, Gauss, Ruffini i Cauchy. També detallen la influència 
posterior dels resultats obtinguts per Abel, sobretot la relació que té amb la teoria de Galois, ma-
temàtic contemporani d’Abel amb una vida similar car també va patir la incomprensió i la desídia 
de d’altres matemàtics de l’època, i va morir jove com Abel. 
El quart capítol està dedicat a la contribució de la formació de la teoria de les funcions 
el·líptiques, tasca per la qual va rebre ja mort el gran premi de l’Acadèmia de París, compartit 
amb Carl Jacobi. En aquest capítol es compara els resultats d’ambdós i es presenten com una 
mena de lluita per veure qui publicava primer llurs resultats. 
El darrer capítol tracta sobre la continuació dels seus treballs, per Hermite i Weierstrass entre 
d’altres, així com de la influència que ha tingut Abel en el fet que Noruega hagi donat altres ma-
temàtics famosos, com ara Silow i Lie. El llibre es completa amb una petita ressenya sobre els 
premis Abel.  

           Newarker 
 

• Els rodamóns de la FME 
 
Dubrovnik i Marino Ghetaldi 

 
Un dels més interessants centres turístics de Croàcia és Dubrovnik. 
Aquesta ciutat va ser fundada el segle VII abans de Crist i és una 
bonica ciutat que dóna la sensació de ser abraçada pel mar.  
L’envolta una muralla d’uns dos quilòmetres i recorre-la és una 
delícia. Des d’aquest indret es veu tota la ciutat; els sostres de les 
cases de la part vella estan coberts amb teules d’un singular color 
mel on cada casa té la seva pròpia història. Es poden visitar nom-
brosos monuments, entre ells podem citar el Palau dels Rectors, el 
Palau Sponza, la font d’Onofrio i gairebé és impossible decidir quin 
és el més important; Dubrovnik mateix pot ser considerat com un 
veritable museu. En el convent dels germans menors dels 
franciscans s’ubica una de les farmàcies més antigues d’Europa i, 
dintre del convent, s’hi troba un manuscrit d’optometria de Marino 
Ghetaldi, humanista-matemàtic nascut a Dubrovnik el 1566. 
De ben segur que sona ben poc el nom de Ghetaldi dins la 
comunitat matemàtica actual, però, a finals del segle XVI no fou 
així ja que en aquell moment històric una gran part dels 
matemàtics s’interessaren en la recuperació de la matemàtica 
grega, la qual portava més de mil anys dormint en biblioteques 
medievals esperant que algun príncep la despertés. El príncep fou 
materialitzat per matemàtics-humanistes com Viète, Ghetaldi i 

altres. S’adonaren de que el llenguatge apropiat per traduir i fer comprensible i operatiu tot 
aquell llegat de manuscrits geomètrics, escrits en grec i sense cap mena de notació simbòlica, era 
el de l’àlgebra. Les traduccions al llatí dels textos clàssics grecs, principalment de certes obres 
d’Apol·loni, més la introducció de l’àlgebra com a llenguatge, fou l’inici del camí cap al naixement 
de la matemàtica moderna en el XVII amb Descartes i Fermat.  

      DCOERG 

• Divertiments 
 

Si numerem els dies d’un any normal de l’1 al 365, és possible seleccionar-ne 64 de manera que 3 d’ells mai 
siguin en progressió aritmètica? És la data del vostre aniversari un dels 64 nombres triats? 
 
Envieu les vostres respostes argumentades abans del 30 de gener a elfull.fme@upc.edu o bé per correu 
intern a El Full. FME. Edifici U. Campus Sud. 
Premi a la millor solució: El llibre ressenyat en aquest Full. 
 
Solució del problema d’El Full de novembre: Les ternes positives que satisfan 2 2 1x y xyz+ + =  són 

2 1 2 1( , ,3)n na a+ −
 i 

2 1 2 1( , ,3)n na a− +  on ( )na  són els nombres de la successió de Fibonacci. Trobareu l’explicació de la solució al web de l’FME. 

Guanyador: David Arazo, estudiant de la Llicenciatura de Matemàtiques a l’FME. 
Premi a la millor solució: El llibre ressenyat en El Full de novembre. 


