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• Activitats 
 
Dimecres 9 de maig, a les 12h*: tradicional Concert de Primavera, ofert pels 
estudiants de l’FME, i lliurament dels premis dels Jocs Florals. 

Dijous 24 de maig, a les 12h*: ¿Se puede oír la forma de una red? Conferència 
del professor Joachim von Below, de la “Université du Littoral Côtte d’Opale”, 
organitzada conjuntament amb el Seminari de Combinatòria, Teoria de Grafs i 
Aplicacions. 

Divendres 18 de maig, a les 17h30*: lliurament del quart Premi Poincaré per a 
treballs de recerca de secundària en matemàtiques o estadística. 

* Sala d’Actes de l’FME 
 
El passat dimecres 25 d’abril va tenir lloc el 6è Fòrum de 
l’FME, que va comptar amb més de 35 expositors entre 
departaments, institucions i empreses de diferents àrees 
econòmiques, com per exemple del món financer, de les 
assegurances, de les enquestes, de biotecnologia, 
auditories... També cal remarcar la presència d’instituts 
de recerca del parc tecnològic.  
 

• Llibres 
 
Isaac Newton & Gottfied Leibnitz 
LA POLÉMICA SOBRE LA INVENCIÓN  
DEL CÁLCULO INFINITESIMAL: Escritos y documentos 
Edición de Antonio Durán 
Clásicos de la Ciencia y la Tecnología 
Crítica y Fundación Iberdrola, 2006 
 
Amb mètodes, filosofies i notacions diferents, Newton i Leibnitz 
descobreixen independentment el càlcul (diferencial i integral). 
Newton el concep abans (1666-1669), però no publica els 
resultats, i així és com Leibnitz, que arribà a conclusions 
comparables una dècada després, s’avançà en la seva difusió.  
Hi ha raons per pensar que aquests dos genis es van reconèixer 

com a descobridors independents durant alguns anys, però finalment es van anar 
embolicant en una llarga polèmica sobre prioritat. Val a dir que, abans de començar 
el plet, la notació de Leibnitz, que era millor que la de Newton, ja s’havia difós arreu, 
llevat del Regne Unit, on no fou adoptada fins al segle XIX.  
Les paraules de Hawking que segueixen, extretes de la darrera pàgina del seu llibret 
A brief history of time, dibuixen d’una manera molt apte un important aspecte de la 
controvèrsia: «Sabem que Newton va descobrir el càlcul uns anys abans que Leibnitz, 
però el va publicar molt després. Subsegüentment es produí un gran rebombori sobre 
qui havia estat el primer, amb científics que defensaven vigorosament un o altre dels 
dos contrincants. Cal assenyalar, no obstant, que la majoria d’articles que 
aparegueren en defensa de Newton estaven escrits originalment de la seva pròpia 
mà, i publicats sota el nom d’amics! Quan la baralla arribà a un cert límit, Leibnitz 
cometé l’error de recórrer a la Royal Society per resoldre el litigi. Newton, com a 
president, nomenà a tal fi una comissió d’investigació «imparcial», formada 
casualment en la seva totalitat per amics seus! Però això no fou tot: Newton escrigué 
els informes del comitè, en els quals s’acusa Leibnitz de plagi, i els féu publicar 
(1712) per la Royal Society [Commercium Epistolicum]. No prou satisfet, Newton 
(1642-1726) encara escrigué una recensió anònima d’aquests informes (1715) a la 
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revista de la Royal Society». Cal afegir que Leibnitz (1646-1716), que havia ingressat a la Royal 
Society per la invenció d’una màquina per fer operacions aritmètiques, no fou consultat en cap 
moment per l’esmentada comissió. 
El llibre que comentem en aquesta ocasió conté traduccions de quatre documents clau sobre la 
polèmica. Els dos primers, nou pàgines en total, són anònims de Leibnitz de 1713 (Charta volans 
[full volander] i Notas sobre las diferencias entre el Sr. De Leibnitz i el Sr. Newton), de resposta 
al Commercium, i en les quals s’acusa Newton de plagi. El tercer és la ressenya de Newton 
esmentada per Hawking (67 pàgines) i el títol de la qual no té desperdici: «Una reseña del libro 
titulado Commercium Epistolicum Collini & Aliorum, de Analysi Promota, publicado por orden de 
la Royal Society sobre la disputa entre el señor Leibnitz y el doctor Keill [sic] acerca de los 
derechos de invención del método de las fluxiones, llamado por algunos el método diferencial». 
El quart i darrer escrit és de Leibnitz, Historia y origen del cálculo infinitesimal  (34 pàgines). 
Trobat entre els papers de Leibnitz, i publicat el 1846 per primera vegada, el seu interès rau en 
què és la versió més completa que Leibnitz va produir sobre la polèmica. Les traduccions dels 
escrits de Leibnitz són de José Luis Arántegui i la de l’escrit de Newton, d’Antonio Durán. 
A més de la «Nota preliminar» de José M. Sánchez Ron, un dels aspectes més valuosos d’aquest 
volum és un minuciós i captivador estudi històric d’Antonio Duran (140 pàgines d’introducció i 
nombroses anotacions als documents esmentats, que equivalen aproximadament a una tercera 
part de les 110 pàgines restants). Aquesta contribució d’Antonio Durán ens ajuda a aproximar-
nos a uns personatges decisius mitjançant l’escrutini del que ells mateixos van deixar escrit. 

 Vèrtex 
  

• Els Rodamóns de la FME 
 
La corba analemàtica 

 
Per fer de rodamóns cal viatjar. Tanmateix, per viatjar cal 
temps, que és precisament allò que escasseja a final de 
curs. És per aquest motiu que aquesta vegada se us 
proposa un lloc per visitar que queda molt a prop de l’FME, 
i que, a més, està relacionat amb el temps. Millor dit, amb 
allò que en astronomia s’anomena «equació del temps», 
que és la diferència entre el migdia solar i el migdia solar 
mitjà. 
Només heu d’anar des 
de la Facultat fins a la 
Plaça Maria Cristina 

(deu minuts a peu, o dos si aneu amb el tramvia) i situar-
vos a l’esquerre de la Diagonal en direcció Besòs. Al terra 
veureu dibuixada una corba que té una  forma semblant al 
nombre vuit, o al símbol d’infinit, segons es miri: és 
l’analema o corba analemàtica. Posant-vos sobre el mes que 
escaigui, la vostra ombra senyalarà l’hora solar mitjana, que 
és una o dues hores menys que l’hora local segons estem 
en horari d’hivern o horari d’estiu. Les fotos van ser fetes el 
dia 12 de maig una mica abans de les 12 del migdia. 

 
ERG & Vèrtex  

• Divertiments 
 

Resoldre la multiplicació del requadre, sabent que tots els dígits són nombres 
primers (és a dir, 2,3,5,7). 
 
Envieu les vostres respostes argumentades abans del 28 de maig 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’abril:  La segona xifra ha de ser forçosament un 6, mentre que la tercera pot ser un 8 
o un 9. Si es tria el 8, a la sisena xifra no hi ha continuació possible, així que triem el 9 i arribem a un cicle: 
(4,6,9,2,3,4...). Per tant, la darrera xifra serà un 6. 
 

Guanyador: Víctor Urrea, estudiant del Màster d’Estadística i Investigació Operativa a l’FME. 

 
 



Premi: El llibre ressenyat en el full anterior. 


