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• Llibres 
 
Felix Klein 
Matemática elemental desde un punto de vista superior 
(Aritmética, Álgebra, Análisis) 
Nivola, 2006 
 
Disposar d’una nova traducció al castellà dels dos primers volums 
dels tres que Klein publicà sobre «matemàtica elemental des d’un 
punt de vista superior» (esperem que el segon, sobre Geometria, 
no es farà esperar) és sens dubte un motiu de satisfacció, sobretot 
perquè no fa molt el CSIC es va desprendre dels exemplars que 
quedaven dels dos volums publicats el 1931 conjuntament amb la 

RSME. (Del tercer volum, sobre qüestions d’aproximació, i del qual Springer encara 
ofereix la tercera reimpressió de la tercera edició, no ens consta que hagi estat mai 
traduït). 
Es tracta d’un recull de les lliçons impartides per Klein a futurs professors amb el pro-
pòsit d’elevar la seva comprensió de la matemàtica elemental posant de manifest una 
multitud de connexions entre els conceptes quan aquests es miren com formant part 
d’un tot, i no com un seguit de matèries independents. Aquest és el sentit de la quali-
ficació de «superior» (com «elevat») per al seu punt de vista, i que Klein pren com a 
base principal de les seves reflexions pedagògiques. És una qüestió plenament vi-
gent, ja que estem en un moment en el qual hi ha l’oportunitat d’encertar quina ha 
de ser la formació inicial dels professors de matemàtiques i d’evitar caure en la 
fal·làcia de creure que algú pot arribar a ser-ne un bon professor si 
no té uns coneixements sòlids de la matèria i no els ha integrat en el 
sentit de Klein.  
Traduïda per Jesús Fernández, Ricardo Moreno Castillo, Cristina Vi-
llalba y David Blanco, Nivola dedica el llibre a Miguel de Guzmán In 
memoriam, del qual ens diu que «... y fue entonces cuando nos co-
mentó que el libro que sería muy apropiado editar era la Matemática 
elemental desde un punto de vista superior de Felix Klein. Pero el 
proyecto resultaba entonces demasiado ambicioso [...] Hoy, tras 
numerosos libros editados, podemos ya ofrecerlo al lector en su re-
cuerdo». 

Vèrtex 

• Matimologies 
 
El primer càlcul amb complexos. 
 
Girolamo Cardano (1501-1576) metge i matemàtic, va escriure Ars Magna, sive de 
regulis algebraicis (1545), la primera publicació on es dóna una fórmula per a resol-
dre l’equació cúbica, encara però sense notació algebraica. En el capítol 37 d’aquesta 
obra de 40 capítols, es troba plantejat el següent problema: «Divideix 10 en dues 
parts de manera que el seu producte sigui 40». Cardano diu que, òbviament, aquest 
problema no té solució, encara que, si operem formalment, obtenim allò que es de-
manava i escriu: 
 
L’expressió (5p:Rm:15) per l’expressió (5m:Rm:15) dóna (25m:m:15 qd est 40) 
(«p» de plus és «més», «m» de minus és «menys», «R» de radix és «arrel» i «qd 
est»  és «això és»). 
 

Tot plegat correspon al nostre  ( 5 + 15− )  ( 5 - 15− ) = 40. 
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Cardano pensava que totes aquestes consideracions no tenien cap interès més enllà del pur di-
vertiment especulatiu, perquè una  arrel de nombre negatiu no tenia ni significació material ni 
representació geomètrica. Al final del paràgraf declara: «D’aquesta manera progressa la subtili-
tat aritmètica el final de la qual és, com es diu, tan refinat com inútil». 
 
Euler, el 1777, en una memòria presentada a l’Acadèmia de Sant Petersburg, va introduir el 

símbol «i» per a representar 1−             
                     ERG              

• Els rodamóns de la FME 
 
Els viatges de fi de curs 

 
Encara que existeixen algunes normes o 
hàbits estudiantils permanents, certs 
costums han evolucionat notablement. 
Això ocorre en particular amb els viatges 
de fi de curs, que si bé fa anys tenien un 
fort contingut acadèmic (els estudiants 
havien de redactar una memòria relativa 
als establiments industrials  visitats), en 
l'actualitat són clarament una ocasió 
festiva i d'esplai. Com a mostra, que 
avui pot sorprendre'ns, presentem una 
fotografia corresponent al viatge de fi de 
carrera dels enginyers industrials (lla-
vors eren tots homes) de l'Escola de 

Barcelona al juny de 1930, en la qual se'ls veu a Torí 
dipositant una corona de llorer davant l'estàtua de 
Lagrange [qui, com és sabut, es deia Giuseppe Luigi 
Lagrangia quan va néixer a Torí l’any 1736]. Els 
estudiants, que havien visitat les principals indústries de la 
zona (entre elles, la FIAT) viatjaven acompanyats de dos 
professors, un dels quals era l'enginyer i matemàtic Ferran 
Tallada Cumella. També van visitar Milà, on van ho-
menatjar una estàtua de Leonardo da Vinci com es pot 
llegir al retall adjunt. 
Com es veu, l'estima dels estudiants de l’ETSEIB cap a les 
matemàtiques ve des de lluny. Que els duri. 

    Guillermo Lusa 

• Divertiments  
 
A cada quadre d’un tauler de 2007 x 2007 caselles s’hi escriu un +1 o un -1. Per a cada fila es 
calcula el producte iR de tots els nombres de la fila, i per a cada columna es calcula el producte 

jC  de tots els elements de la columna. Pot ser 
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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: S’escriu la relació 1
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I es comprova que 

l’exponent més petit que fa ,pM Id=  és 8.p =  
Guanyadors: Miquel Salichs 
Premi: El llibre ressenyat en el darrer Full. 


