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CONGRÉS INTERNACIONAL
300 ANIVERSARI LEONHARD EULER (1707-2007)

Barcelona, 20-21 de setembre de 2007

Mª Rosa Massa Esteve
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El 15 d’abril de 2007 va fer 300 anys que va néixer un dels matemàtics 
més importants de la història, Leonhard Euler (1707-1783). El Grup de 
Recerca d’Història de la Ciència i de la Tècnica (GRHCT), juntament amb 
el Departament de Matemàtica Aplicada I de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, va commemorar aquest tricentenari celebrant un congrés interna-
cional, adherint-se així a tots els homenatges que la comunitat científica li va 
fer arreu del món. 

En el congrés es va analitzar l’obra d’Euler i el seu impacte des de la seva 
vessant com a enginyer i des de l’àrea d’història de la ciència. Amb aquestes 
anàlisis es volia transmetre als participants una percepció de la matemàtica 
com a ciència útil, humana, interdisciplinària, dinàmica i heurística i a la 
vegada ampliar la formació científica dels futurs enginyers i matemàtics 
aportant-los nous coneixements.

Si cal destacar quelcom de l’obra d’Euler podem enumerar dos trets: la 
seva ingent producció científica materialitzada en la gran quantitat de memò-
ries que va publicar, on va reflectir tots els coneixements de la matemàtica 
pura i mixta més novedosos del moment, i la gran diversitat d’aquesta qua-
lificada producció amb treballs que incidiren en diferents camps d’aplicació 
de les matemàtiques com ara hidrodinàmica, òptica, artilleria, construcció 
naval, etc. Les contribucions d’Euler obriren la porta a la matemàtica contem-
porània, ja que molts treballs matemàtics desenvolupats al segle XIX es varen 
fonamentar en els resultats eulerians obtinguts en el segle anterior.

El dijous 20 de setembre a les 11h, a l’Aula Capella de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona, després d’unes paraules de 
benvinguda del director de l’Escola d’Enginyeria Industrial de Barcelona, 
Francesc Roure, el professor d’història de la ciència Guillermo Lusa, coordi-
nador del GRHCT va fer la presentació del congrés. Tot seguit varen tenir lloc 
les dues primeres conferències, la primera impartida per Giovanni Ferraro 
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parlar d’ Euler y la Geometría Analítica, Juan Navarro Loidi (IBDG-Guipúzcoa- 
País Vasc) va presentar la seva ponència sota el títol El número e en los textos 
matemáticos españoles del siglo XVIII; Josep Pla de la Universitat de Barcelona 
va dissertar sobre “Tractatus de numerorum doctrina capita sedecim quae super-
sunt” i els “Disquistiones Arithmeticae”: una comparativa; també Luís Español 
i Emilio Fernández del Departamento de Matemáticas de la Universidad 
de La Rioja (Logroño) amb el títol Euler, Rey Pastor y la sumabilidad de series 
ens varen alliçonar sobre les interpretacions d’alguns aspectes matemàtics 
de l’obra d’Euler. Finalment, Eduard Recasens, professor de la Facultat de 
Matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya, ens va parlar de 
Sobre un dels treballs d’Euler en geometria clàssica: l’E135. Amb un ambient dis-
tès i cordial i amb la sensació d’haver fet bona feina, es va cloure la jornada 
en un sopar on organitzadors, conferenciants i ponents varem continuar 
debatent sobre la figura d’Euler.

Al llarg de les dues jornades va romandre al vestíbul de l’ETSEIB l’expo-
sició “Què va dir Euler?”, on a través d’un seguit de pòsters es mostrava una 
selecció de textos originals d’Euler traduïts al català per Carles Puig-Pla i Mª 
Rosa Massa-Esteve. Des d’aquí volem agrair al professor Martin Mattmüller 
que va fer una exposició similar titulada “Experiencing Mathematics“ al 
Museu d’Història Natural, de Basilea (juny a setembre, de 2007), el permís 
per utilitzar la idea i algun dels textos.

El divendres 21 de setembre a la Sala d’Actes de la Facultat de Matemàtiques 
i Estadística després d’unes paraules de benvinguda del Degà de la Facultat, 
a les 11h va tenir lloc la tercera conferència La funció Beta a Euler per Amadeu 
Delshams i Mª Rosa Massa (UPC, Barcelona). El professor Delshams és Cap 
del Departament de Matemàtica Aplicada I i director del grup de recer-
ca Equacions Diferencials, Geometria, Sistemes Dinàmics i de Control, i 
Aplicacions (EGSA) de la Universitat Politècnica de Catalunya. Va participar 
en el Curs Poincaré (2003-2004) organitzat per la Facultat de Matemàtiques 
i Estadística i col·labora assíduament amb el grup GRHCT, en particular, 
amb la professora d’història de la ciència Massa, en estudis sobre els treballs 
d’Euler. El professor Delshams ens va alliçonar sobre com Euler el 1730 va 
deduir els valors d’algunes integrals, que avui anomenem funcions Beta, 
quan intentava trobar el terme general de la progressió factorial. També ens 
va mostrar treballs posteriors on Euler calculava algunes taules d’aquestes 
integrals relacionant-les amb altres taules calculades 50 anys abans per Pietro 
Mengoli (1626-1686).

(Universitat de Molise, Campobasso) titulada Euler’s theory of integration. El 
professor Ferraro és historiador de la Matemàtica i la seva recerca principal 
està centrada en les matemàtiques dels segles XVIII i XIX. Especialitzat en 
l’obra d’Euler, ha publicat molts articles sobre els seus treballs científics a 
revistes de primer rang. El professor Ferraro va presentar la noció d’integral 
en l’obra i en l’època d’Euler. Explicava com Euler intentava definir noves 
funcions emprant l’operació d’integració, però a la vegada ens assenyalava 
que les presentava amb un estatus diferent a les ja conegudes en aquella 
època. Euler, segons Ferraro, considerava l’anàlisi com la ciència que investi-
gava els objectes matemàtics d’una manera abstracte i general. Concretament 
basava els seus arguments en alguns exemples on Euler trobava l’integral 
general en les equacions diferencials. 

La segona conferència fou impartida per Carles Perelló (UAB, Barcelona) 
sota el títol Problemes d’enginyeria a L. Euler. El professor Perelló, que ha 
combinat al llarg de la seva vida professional activitats com a enginyer 
i com a matemàtic, ja va intervenir al cicle de conferències de l’any 1982 
per commemorar el 200 aniversari de la mort d’Euler (Societat Catalana 
de Ciències- Secció de Matemàtiques). Està especialitzat en el camp cien-
tífic de les Equacions Diferencials i és actualment president de la Societat 
Catalana de Matemàtiques. Ha treballat sobre Euler, posant de relleu els 
seus resultats més útils a l’Enginyeria. En la seva dissertació va parlar dels 
treballs d’Euler sobre la turbina hidràulica de reacció, la flexió de les bigues 
i l’estabilitat de flotació dels vaixells. Ambdues conferències dels professors 
Ferraro i Perelló varen ser seguides d’un interessant debat per una cinquan-
tena de persones. 

A la tarda es varen presentar les comunicacions lliures sobre la figura 
i l’obra d’Euler. Cal assenyalar que els ponents eren de procedència molt 
diversa, i varen abraçar amb les seves intervencions diferents aspectes del 
treball d’Euler. Així, des de la vessant d’Euler enginyer i físic-matemàtic, el 
professor Sebastià Xambó, degà de la Facultat de Matemàtiques i Estadística, 
ens va parlar d’ Euler i la dinàmica del sòlid rígid, Josep Mª Pons Poblet i 
Miquel Casafont (UPC) varen dissertar sobre El fenomen del vinclament de 
columnes segons Euler i Juan Miguel Suay Belenguer de la Universitat “Miguel 
Hernández” d’Elx (Alacant) en la seva comunicació ens va parlar de Los 
Molinos y las Cometas de Mr. Euler Le fils. Modelos matemáticos para las máquinas 
hidráulicas en el siglo XVIII. Aspectes més matemàtics i/o comparatius amb 
altres obres varen presentar altres ponents: Pedro González Urbaneja va 
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La quarta conferència va ser impartida per Eberhard Knobloch (Universitat 
de Berlín) sota el títol Euler transgressing limits: the infinite and music theory. El 
professor Knobloch és director de l’edició dels escrits matemàtics de Leibniz 
des de 1976 i actualment és president de l’Acadèmia Internacional de la 
Història de les Ciències i president de l’European Society for the History of 
Science. És un dels promotors de la celebració mundial del tricentenari d’Eu-
ler. El professor Knobloch en la seva conferència ens va fer palesa la creati-
vitat matemàtica d’Euler a través de quatre exemples: l’anàlisi de l’infinit, el 
tractament de la funció Z, la utilització de les series divergents i les aportaci-
ons eulerianes a la teoria musical. Emprant dues pantalles, una amb l’original 
i l’altra amb la traducció i interpretació, a poc a poc, ens va anar submergint 
en l’univers d’un Euler optimista que creia profundament en la possibilitat de 
solucionar els problemes matemàtics. 

Finalment, moderada pel professor d’història de la ciència Antoni Roca-
Rosell (UPC, Barcelona), es va celebrar una taula rodona sobre l’impacte de 
l’obra d’ Euler. Els ponents eren els mateixos conferenciants del congrés: 
Amadeu Delshams, Giovanni Ferraro, Eberhard Knobloch i Carles Perelló. 
Aquí els participants varen tenir una darrera oportunitat d’intervenir i deba-
tre sobre el que va representar l’obra euleriana per a la ciència. 

Les entitats col·laboradores han estat la Universitat Politècnica de Catalunya 
(ETSEIB i FME), la Càtedra Unesco de Tècnica i Cultura, la Societat Catalana 
d’Història de la Ciència i de la Tècnica i el Fons de Promoció d’Activitats 
de la Societat Catalana de Matemàtiques. A totes elles agraïm que hagin fet 
possible aquest esdeveniment. De fet, cada commemoració d’aniversari té la 
seva pròpia justificació i aquesta l’entenem vàlida per tot allò que representà 
i aportà l’homenatjat. El seu vessant doble de matemàtic i enginyer ens ha 
permès dur a terme un tipus d’experiència on l’enginyeria i la matemàtica 
esdevenen dues capes de pintura que se superposen per donar més llum al 
quadre del coneixement.


