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• Activitats 
 

Dels dies 10 al 19 de novembre se celebra l'onzena edició de la Setmana de la Ciència. 
Les activitats programades a l'FME són: “Homes i màquines que volen”, una exposició al 
vest íbul de l'edifici que ve acompanyada d'una mostra de llibres, relacionats amb el món 
de l'aeronàutica, que estaran exposats a la Biblioteca de l'FME. 
El dimarts dia 14, a les 13h, el Dr. Xavier Gràcia, professor de l'FME, ens parlarà de 
matemàtiques i música, amb el títol “Això sona bé: una teoria matemàtica de la 
consonància”, a la Sala d'actes de l'FME. També a la biblioteca de l'FME hi haurà 
exposada bibliografia al voltant de les ciències relacionades amb les matemàtiques a les 
enginyeries de l'agricultura i l'alimentació. Aquest serà l'eix de la conferència 
“Matemàtiques, agricultura i alimentació” que donarà el Dr. Daniel López, actualment 
director de l'Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB), el dia 17 de novembre a 
les 12h a la Sala d'actes de l'FME. 
Finalment, el divendres 17 a les 17.30h hi haurà la primera fase del Premi Poincaré, que 
en aquest curs arriba a la seva quarta edició. 
També us anunciem que el dia 1 de desembre, a les 18:30, hi haurà l’acte de lliurament 
de diplomes als llicenciats en matemàtiques per l’FME de la promoció 2005-2006. L’acte 
es farà a la Sala d’actes. 
 

 

• Llibres 
K. Gödel. Sobre proposiciones formalmente indecidibles de los 
Principia Matemática y sistemas afines, I. KRK Ediciones 
(2006). 
Un e-mail de propaganda, vingut de no sé on, em va fer descobrir 
aquest llibre així com l’editorial. És la traducció a l’espanyol de la 
primera part del famós article de Gödel. De fet, aquesta traducció, tal 
com s’esmenta en el llibre, és una revisió i correcció d’una primera 
de l’any 1980. El llibre està editat en commemoració del centenari 
del naixement de Gödel (1906-1978). 
Com acostuma a passar en aquest tipus de llibres, el que més val la 
pena llegir és la introducció, en aquest cas feta pel catedràtic emèrit 
de lògica M. Garrido i que ocupa la meitat del llibre. 

En aquesta introducció, ens parla del context històric del teorema de Göedel, és a dir, el 
logicisme de Frege, de Russell, Whitehead i el seu Principia Mathematica, del 
constructivisme de Poincaré, de l’intuicionisme de Brouwer, del formalisme de Hilbert i de 
la relació de tots ells amb el teorema i amb Gödel. 
Garrido, a la segona part de la introducció, comenta el teorema, tant el seu enunciat, és 
a dir, l’existència de proposicions indecidibles en tot sistema formal, com la seva 
demostració, on explica amb un cert detall, a base de notes a peu de pàgina, les idees 
bàsiques, com per exemple, la correspondència entre els símbols, fórmules i 
demostracions i els  nombres naturals (nombres de Gödel). Finalment, acaba descrivint 
les conseqüències de tipus matemàtic i filosòfic, així com les posteriors aportacions i 
crítiques de Turing, Wittgenstein o Hofstadter.  
Després de 74 pàgines d’introducció i comentaris trobem la traducció de la primera part 
de l’article de Gödel de 1931. Es tracta de la introducció del teorema, l’enunciat, la seva 
demostració, deixant de banda els detalls més tècnics, i les seves conseqüències. Això 
són unes altres 74 pàgines més. La segona part de l’article original, segons es comenta 
en el llibre, contenia tots els detalls tècnics que no es detallaven en la demostració de la 
primera part. El llibre acaba amb un glossari dels símbols emprats per Gödel, la seva 
equivalència en alemany i la corresponent traducció. 
No sé quina opinió en pot tenir un especialista en lògica sobre el llibre, però a mi m’ha 
ajudat molt a entendre una de les parts importants de les matemàtiques, però que em 
queda bastant lluny dels meus dominis. 
Per cert, aquesta editorial ha publicat altres llibres d’autors que les seves introduccions 
poden ser interessants, com per exemple, Descartes, Russel, Leibnitz o Poincaré. A veure 
si algú s’anima.  

                  M. Ègara 
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Roger Penrose. El Camino a la realidad- Una guia completa de las leyes 
del Universo. Ed. Debate.  
 
En el Full d’abril de 2006, va aparèixer la recensió d’aquest llibre, que en aquell 
moment només estava publicat en anglès. Us informem que recentment 
l’editorial Debate n’ha publicat la versió castellana. 
 
 

• Els rodamóns de la FME 
 

Matemàtiques a Cracòvia. 
Amb motiu d’un congrés, recentment he pogut visitar 
Cracòvia, antiga capital de Polònia. Una extensa ciutat 
el nucli antic de la qual és relativament petit i exclusiu 
per a vianants. Tot es pot fer –i s’ha de fer– a peu. 
Aquesta part antiga és envoltada per una camí arbrat 
per a vianants que serveix com a ronda per a accedir 
als diferents indrets. Fora d’aquesta muralla verda es 
troba el brogit propi de les 
nostres ciutats. Dins d’aquest 
recinte de silenci hi ha el 
Collegium Maius, la universitat 

on, a partir del curs 1491-92 i durant quatre anys, va estudiar 
Copèrnic. El lloc és avui un museu que pertany a la Universitat de 
Cracòvia, anomenada “Jagellonian”, i conté una gran multitud de 
documents i objectes de gran valor històric, força d’ells relacionats 
amb l’astronomia, però també amb la física i amb les matemàtiques. 
Em va cridar l’atenció l’objecte anomenat “caixa d’ossos de Napier”, un 
artefacte que és descrit al llibre Rabdologiae, que Napier publicà el 

1617 i que servia per fer multipli-
cacions, divisions, potències i arrels, 
només sumant i restant. L’aparell esde-
vingué popular com a màquina de càl-
cul al llarg dels segles XVII i XVIII. El 
podeu veure a la foto 1. 
Prop del Collegium Maius hi ha el 
Collegium Novum, que és una de les 
actuals “Facultats” de la Jagellonian Universitat, i quasi a tocar 
hi trobem l’estàtua de Copèrnic que podeu veure a la foto 2.  
I si fem un esforç, traspassem la muralla verda que guarda 
l’antiga ciutat de Cracòvia i caminem una mitja hora, arribarem 
a la Facultat de Matemàtiques, que és un edifici lineal de color 
gris sense cap rellevància arquitectònica. Per què s’hi ha d’anar 
llavors? Doncs perquè l’any 1892 va néixer a Cracòvia Stefan 
Banach i davant de la Facultat hi ha un monument dedicat a 
ell, que podeu veure a la foto 3. 

                                                                                ERG  
 

• Divertiments 
 

Proveu que qualsevol successió satisfent la recurrència 1 1 2n n nx x x+ −+ =  és periòdica. Quin és el 

període? 
 
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: El llibre ressenyat en aquest Full. 

Solució del problema d’El Full d’octubre: Es demostra per inducció que 2
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Guanyadors: José Manuel Álvarez, llicenciat en matemàtiques per l’FME i professor de l’IES Sa Palomera de Blanes. 
Premi: El llibre ressenyat en el darrer Full. 
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