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Presentació de la sèrie Conferències FME

Proseguint amb la iniciativa de dedicar el curs a una personalitat histò-
rica, la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) dedicà
el curs 2005-2006 a Carl Friedrich Gauss (1777-1855).1

Per tal d’impulsar la idea, es va designar la Comissió Gauss, un grup
de treball constituït per Miguel Muñoz, Jordi Quer, Pedro Delicado,
Eduard Recasens i Sebastià Xambó.

La Comissió Gauss va elaborar un programa d’activitats, i en particular
un programa de conferències, per al Curs Gauss, i és per a mi una
satisfacció aprofitar aquest moment per agrair-los tot l’esforç que hi
van esmerçar.

De la primera activitat, l’obertura del curs el 14 de setembre de 2005,
hem recollit en aquest volum la lliçó inaugural, «Geometria de superfí-
cies. Una aproximació a la figura de Gauss», a càrrec de Pere Pascual
i que obre el volum, i el parlament del cònsol general de la República
Federal d’Alemanya a Barcelona, la perspectiva del qual sobre l’Europa
del coneixement ens ha induït a pensar que era una excel.lent peça per
tancar-lo.

Una de les activitats que de seguida es va trobar adient impulsar, a
més de la lliçó inaugural, fou una jornada destinada a aprofundir en els
aspectes més importants de la persona i l’obra de la figura escollida,
amb especial atenció a la seva influència des dels seus temps fins a
l’actualitat.

També va semblar que convenia fer la màxima difusió de totes les con-
ferències. Fins ara aquesta difusió s’ha fet posant els articles al Butlletí

1Els dos cursos precedents van ser dedicats a H. Poincaré i A. Einstein,
respectivament.
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Digital FME, al qual podeu accedir a través del vincle del mateix nom
posat al Web de l’FME.2

Ara, a més dels materials accessibles a través del Web, l’FME vol posar
a disposició de tots els interessats un recull en paper de les conferències
del curs Gauss. S’afegeix així un Volum Gauss als volums Poincaré i
Einstein dels cursos anteriors. En nom de l’FME, és un agradable deure
agrair molt especialment als autors l’esforç addicional de transformar
els materials de la conferència en els articles d’aquest recull.

Els articles estan escrits en la llengua en què l’autor ens els ha lliurat:
vuit estan en català, cinc en castellà i un en anglès.

Cal dir a més que hem usat un mateix estil de document LATEX per
composar els diversos articles (amsart.sty), encara que l’article lliurat
no fos en LATEX o que ho fos en un format diferent d’amsart, però que
tanmateix hem intentat mantenir, fins on ha estat posssible, molts
aspectes de la composició original dels autors.

Ens donarem per satisfets si contribuïm a fer que figures com Gauss
siguin millor conegudes entre els matemàtics, sobretot si aquest conei-
xement arribés ben viu a les generacions més joves.

Sebastià Xambó Descamps
Degà de l’FME

Barcelona, juny 2007

2 http://www-fme.upc.es/



Presentació del Volum Gauss

La Facultat de Matemàtiques i Estadística va trobar adient dedicar
el curs 2005-2006 a Carl Friedriech Gauss (1777-1855). Com en els
dos cursos precedents, aquesta iniciativa era l’expressió del desig i la
voluntat de commemorar una figura històrica cabdal i de celebrar les
repercussions de les seves idees des del seu traspàs fa cent-cinquanta
anys fins a l’actualitat.

Apunt biogràfic

Els interessos científics de Gauss van ser molt amplis i en totes les
branques en què va treballar la seva influència fou extraordinària. Va
realitzar investigacions en àlgebra, teoria de nombres, probabilitats
i estadística, geometries no euclidianes, geometria diferencial, anàlisi
matemàtica, mecànica, òptica, geodèsia, mecànica celest, astronomia
teòrica, teoria de l’electricitat i magnetisme, i, fins i tot, matemàtica
de les finances.

Des de petit va manifestar facilitat per a les matemàtiques i els idiomes.
Entre 1795 i 1798 va estudiar matemàtiques i filologia a la Universitat
de Göttingen, decidint-se definitivament per les matemàtiques després
de trobar una construcció de l’heptadecàgon (de fet, el 1796 va resoldre
el problema clàssic de quins polígons regulars es podien construir amb
regla i compàs). A partir d’aquell moment va començar a portar un
diari on anà reflectint els seus resultats científics més importants.

El 1799 es doctora a la Universitat de Helmstedt, amb una tesi en la
que dóna la primera demostració correcta del teorema conegut com a
«Teorema fonamental de l’àlgebra», i tanca així una qüestió que restava
oberta des de feia més de cent anys. D’aquest teorema Gauss donà
encara posteriorment tres demostracions diferents més, la darrera de
les quals en ocasió de la celebració del cinquantenari de la seva tesi.



12

El 1801, als 24 anys, publica Disquisitiones Arithmeticae, fonament de
la teoria de nombres moderna (llibre escrit entre els 19 i 21 anys, i, per
a molts, l’obra matemàtica més important de Gauss). El mateix any, i
fent ús del nou mètode dels mínims quadrats, calcula correctament l’òr-
bita de l’asteroide Ceres a partir d’unes poques observacions. S’inicia
així un interès per a l’astronomia que cultivarà tota la seva vida.

En 1807 va obtenir la càtedra d’astronomia a la Universitat de Göttigen
i la direcció del seu observatori astronòmic, càrrecs que ocupà fins a
finals de la seva vida.

A partir del 1820 Gauss inicia treballs pràctics de geodèsia que el por-
taran a voler determinar la forma de la Terra i, més tard, a l’estudi
teòric de superfícies, cosa que el condueix a descobrir que les propietats
d’una superfície queden determinades a partir de mesures efectuades
sobre corbes de la mateixa superfície. El 1827 publica Disquisitiones
circa superficies curvas, que es pot considerar com el primer text de
geometria diferencial modern. Aquests treballs de Gauss inspiraran al
seu deixeble Riemann a crear una teoria geomètrica intrínseca per a
espais de qualsevol dimensió i és sobre aquestes idees de Riemann que
es constitueix la base matemàtica de la teoria general de la Relativitat
d’Albert Einstein.

Coincidint amb l’arribada el 1831 del físic Wilhelm Weber a Göttin-
gen, Gauss s’interessa per qüestions relacionades amb el magnetisme.
Ambdós treballen conjuntament, tant en recerques teòriques com ex-
perimentals. En particular, construeixen un magnetòmetre, realitzen
multitud d’observacions per tal de mesurar les variacions del camp
magnètic terrestre i inventen el primer telègraf elèctric.

Desprès de la seva mort, per iniciativa del rei de Hannover, varen ser
encunyades monedes en les que es qualificava a Gauss com Princeps
mathematicorum (Príncep de la matemàtiques), apel.latiu que fins als
nostres dies encara contínua vinculat al seu nom.
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El recull d’aquest volum

En aquest volum es recullen catorze conferències, de les quals deu fan
referència explícita a algun o altre aspecte de la vida i obra de Gauss.
Aquestes deu conferències, disposades segons l’ordre temporal d’impar-
tició, configuren una primera part del volum. La segona part del volum
està constituïda per quatre altres conferències impartides durant el curs
Gauss i també disposades seguint l’ordre temporal d’impartició.

El primer article dels deu dedicats a Gauss correspon a la lliçó inaugural
del Curs Gauss, impartida per Pere Pascual Gainza el 14 de setembre
de 2005. El segon, corresponent a la conferència del 8 de febrer de
2006, és l’article de M. Santander sobre les contribucions de Gauss a la
Física. A continuació venen els articles corresponents a les conferències
de la Jornada Gauss, celebrada el 15 de febrer de 2006 (articles de
Karin Reich, Pilar Bayer, Pilar Ibarrola, Agustí Reventós i Joan C.
Lario), després l’article de Josep Pla corresponent a la conferència que
va impartir el 15 de març de 2006 i finalment l’article de Carles Simó
corresponent a la conferència de cloenda del curs Gauss (17 de maig de
2006).

Dels quatre articles que constitueixen la segona part, els dos primers
corresponen a la sessió del 9 de novembre de 2005 —inclosa en les
activitats de la Setmana de la Ciència— sobre «relacions creatives entre
la física i la geometria», a càrrec de Yuri Kubishin i Ignasi Mundet, i
presentada per S. Xambó. A continuació ve l’article de Juan J. Morales,
el qual correspon a la conferència que va impartir el 3 de març de
2006 per commemorar el bicentenari del naixement de William Rowan
Hamilton (4 d’agost de 1805 – 2 de setembre 1865). Finalment incloem
un article de Vicente Muñoz sobre la «Conjetura del rango toral», el
qual correspon a la conferència que va impartir l’11 de maig de 2006.

La Comissió Gauss
Barcelona, juliol 2007
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GEOMETRIA DE SUPERFíCIES.
UNA APROXIMACIÓ A LA FIGURA DE GAUSS

PERE PASCUAL GAINZA

Resum. Gauss va publicar l’any 1827 Disquisitiones generales cir-

ca superficies curvas, obra que ha resultat fonamental en el desen-

volupament de la geometria diferencial a partir del segle XIX. La

documentació de la qual es disposa sobre la gènesi i el desenvolu-

pament de les idees d’aquesta obra, ens permet, a més de presentar

els principals resultats que hi apareixen, fer una aproximació a la

figura de Gauss, al seu estil matemàtic.

Introducció

Enguany commemorem el 150è aniversari de la mort de Gauss, l’ano-
menat Príncep de les matemàtiques. L’obra de Gauss és immensa i
variada, com ho certifiquen els dotze volums que la recullen, publi-
cats entre el 1863 i el 1929. Abasta des de la matemàtica pura a la
matemàtica aplicada o a la física, i impregna totes les matemàtiques
del segle XIX. La qualitat del seu treball i l’interès dels problemes que
va tractar fan que els seus resultats i les seves idees resultin essencials,
encara avui, per a diverses parts de les matemàtiques.

Amb motiu d’aquesta efemèride, la Facultat de Matemàtiques i Es-
tadística de la UPC va decidir dedicar el curs 2005/06 a Gauss, la
qual cosa dóna una molt bona oportunitat d’apropar-nos a la figura i
a l’obra d’aquest insigne científic.

Seria temerari tractar de resumir l’obra de Gauss i fer justícia de la
varietat i profunditat dels seus resultats. En aquestes notes em cen-
traré en una de les seves publicacions més importants, tant pel que
fa als resultats que conté com per la seva influència en el desenvolu-
pament posterior de les idees fonamentals de la geometria diferencial:

17
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Disquisitiones generales circa superficies curvas. Abans, però, em sem-
bla convenient fer una breu semblança biogràfica de Gauss que permeti
emmarcar les Disquisitiones generales en la perspectiva global del seu
treball.

Apunts biogràfics

Algunes dades personals. Carl Friederich Gauss va néixer el 30
d’abril de 1777 a Braunsschweig, Alemanya. A primer cop d’ull po-
dríem dir que la seva vida va ser molt simple. Nascut en el sí d’una
família molt modesta, la seva precocitat acadèmica extraordinària va
comportar que el Duc de Braunsschweig li assegurés una assignació
amb tant sols 14 anys d’edat, de la qual va gaudir fins als 30 anys, cosa
que li va permetre dedicar-se completament i exclusivament a la recerca
durant aquest temps. L’any 1807 va assumir la direcció de l’observatori
de Göttingen, on va treballar fins al seu decés l’any 1855, poc abans de
complir els 78 anys.

Malgrat aquesta visió simplista, l’època en la qual va viure va ser
políticament moguda, sorgida de la Revolució Francesa i del domini
napoleònic de la regió, i culturalment sacsejada pel moviment Sturm
und Drang. La seva vida personal ve marcada per la mort de la seva
primera dona Johanna i la llarga malaltia i mort de la segona, Minna,
així com les difícils relacions mantingudes amb alguns dels seus fills,
que van comportar que emigressin als EEUU. Sembla, però, que els
diferents fets històrics que van succeir al llarg de la seva vida no el van
distreure gaire de la seva principal ocupació; la dedicació a la ciència i
a les matemàtiques.

Els primers anys. Hi ha moltes anècdotes referents a la precocitat
matemàtica del jove Gauss, encara que els biògrafs assenyalen que bona
part d’aquestes anècdotes es basen en els relats que feia el propi Gauss
en els seus darrers anys de vida, cosa que dificulta la seva comprovació.
Una de les més conegudes i contrastades és la del “descobriment” de la
suma d’una progressió aritmètica: als nou anys Gauss va assistir a la
seva primera classe d’aritmètica, on el professor Büttner va proposar
als estudiants que calculessin la suma dels cent primers números. De
seguida, Gauss va lliurar la seva pissarra al professor amb el resultat
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correcte, 5050, dient en el seu dialecte local, Ligget se!, és a dir, “aquí
està”. El jove Gauss havia advertit que la suma del primer i del darrer
número donava el mateix resultat que la suma del segon i del penúltim,
etc, és a dir,

1 + 100 = 2 + 99 = 3 + 98 = · · · = 101,

i com que hi ha 50 parells, el resultat se segueix multiplicant: 101×50 =
5050.

Büttner va saber veure la capacitat de Gauss i el va posar a estudiar
amb el seu ajudant Martin Bartels, de 17 anys, amb el qual Gauss va
poder familiaritzar-se amb el binomi de Newton per a exponents no
enters, amb les sèries infinites i, va fer els primers passos en l’anàlisi
matemàtica.

Als 11 anys, Gauss va ingressar al Gymnasium Catherineum, on va
estudiar llatí i grec i, on la seva fama va depassar els cercles purament
acadèmics fins arribar a oïdes del duc Karl Wilheim Ferdinand, que
el va rebre en audiència a l’edat de 14 anys. El duc va ordenar una
assignació econòmica per al jove geni, cosa que li permetria ampliar
i prosseguir els seus estudis al Collegium Carolinorum, on va trobar
una àmplia i extensa biblioteca que contenia els títols matemàtics més
importants del moment. A més, a partir d’aquell moment va sorgir una
amistat sincera entre el duc i l’estudiant, mantinguda fins al traspàs
del duc l’any 1806. L’agraïment de Gauss es farà palès més endavant,
en el prefaci de les Disquisitiones arithmeticae.

L’any 1795 Gauss es traslladà a la Universitat Georgia Augusta de
Göttingen, sense haver definit encara la seva vocació entre filologia
clàssica o matemàtiques. Dels amics de la universitat destaca Wolfgang
Bolyai, dos anys més gran, amb qui va compartir els anys formatius.
Després del retorn de Bolyai a la seva Transilvània natal l’any 1799, els
dos amics van mantenir una profusa correspondència al llarg de tota la
seva vida. Aquestes cartes han permès completar el coneixement de la
personalitat de Gauss i, des d’un punt de vista matemàtic, els orígens
de la geometria no-euclidiana, que independentment desenvoluparien
Jànos Bolyai i Nikolai I. Lovachevski.

Gauss va prosseguir les seves investigacions aritmètiques i l’any 1796,
amb 19 anys, va fer un descobriment que va ser clau per a la seva
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inclinació vers les matemàtiques en detriment dels estudis filològics: la
possibilitat de construir amb regle i compàs l’heptadecàgon, el polígon
regular de 17 costats. Ell mateix fa referència a aquest moment en una
carta a Gerling de l’any 1819:

Va ser el 29 de març de 1796, en unes vacances a Brunswick, sense
la més mínima participació de la casualitat ja que va ser fruit d’es-
forçades meditacions; el matí d’aquell dia, abans d’aixecar-me, vaig
tenir la sort de veure amb gran claredat tota aquesta correlació, de
manera que allà mateix i immediatament vaig aplicar a l’heptadecàgon
la corresponent confirmació numèrica.

A partir d’aquest fet Gauss es decanta definitivament cap a les mate-
màtiques i just d’endemà, el 30 de març de 1796, inicia les primeres
anotacions al seu diari. L’anàlisi d’aquest diari matemàtic ha permès
conèixer més completament la seva obra i la seva evolució en els temps.

A la universitat Gauss va estudiar segons les seves preferències, sense
seguir un pla acadèmic establert a priori per la institució; un benefici
de la “llibertat acadèmica” de les universitats germàniques en les quals
no era obligatori assistir a cursos específics ni tenir assignat un tutor.
Ni tant sols hi havia controls curriculars ni exàmens.

L’any 1798, després d’haver-hi passat 3 anys, Gauss va abandonar la
Universitat de Göttingen sense l’obtenció d’un diploma que certifiqués
l’èxit dels seus estudis. Tanmateix, ja aleshores havia desenvolupat
gran part de les idees més importants que publicaria en diversos ar-
ticles al llarg dels propers vint-i-cinc anys. Per requeriment del Duc,
com assenyala en una carta a Bolyai, Gauss va sotmetre la seva dis-
sertació doctoral a la Universitat de Helmstedt el 1799, grau que li va
ser concedit in absentia, eximint-lo de la presentació oral corresponent.

El títol de la tesi és Demonstratio nova theoremattis omnem functionem
algebraicam rationalem integram unius variabilis in factores reales pri-
mi vel secundi gradus pose. En aquest treball Gauss dóna la primera
demostració reconeguda com a tal del teorema fonamental de l’àlgebra,
teorema que va captivar-lo de manera especial, com ho demostra que
en donés fins a tres demostracions més, la darrera el 1849 amb motiu
del 50è aniversari de la seva tesi.
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El període triomfal. Els vint primers anys del segle XIX emmarquen
una època de gran rellevància en les investigacions de Gauss i en el seu
reconeixement social. La creativitat dels anys previs va desembocar
l’any 1801 amb dues fites extraordinàries, la publicació de les Disqui-
sitiones arithmeticae i el càlcul de l’òrbita del recentment descobert
planeta Ceres.

Figura 1. Gauss l’any 1803.

Gauss havia lliurat el manuscrit de les Disquisitiones arithmeticae a
l’editor l’any 1798, però les dificultats econòmiques del projecte van
endarrerir la seva publicació fins al 1801. Disquisitiones arithmeticae
és una obra monumental en la qual Gauss dóna una nova orientació a la
Teoria de Nombres. Aquesta obra, de la qual disposem d’una magnífica
versió en català gràcies a la Dra. Griselda Pascual, mereix una atenció
especial, cosa que està fóra del nostre abast.

Hi ha, però, una anècdota al voltant d’aquesta obra que recrea situa-
cions que es donen encara ara, inherents a com utilitzem la llengua
els matemàtics. El llatí de les Disquisitiones arithmeticae va ser acu-
radament revisat per J. Meyerhoff, un reconegut expert en llengües an-
tigues. A banda de corregir el llatí extremadament clàssic o acadèmic
de Gauss, Meyerhoff va voler corregir expressions que Gauss, tot i re-
conèixer que eren dubtosament correctes, utilitzava expressament. La
frase següent, extreta d’una llarga reflexió realitzada per Gauss sobre
aquest tema, ens servirà d’exemple:
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Sé sobradament que si amb el subjuntiu no és correcte en llatí, però els
matemàtics actuals semblen haver assumit el subjuntiu en hipòtesis i
definicions; [...] Huyghens, que segons la meva opinió escriu el llatí
més elegant, [en fa aquest ús,] i jo l’he imitat.

El planeta Ceres marca l’altre gran esdeveniment en els afers del jove
científic. L’any 1801, l’astrònom italià G. Piazzi va descobrir el planeta
Ceres, de l’òrbita del qual només va poder observar 9 graus abans de la
seva desaparició darrera del sol. Al llarg d’aquell any F. von Zach, as-
trònom conegut de Gauss, va publicar diverses prediccions de la posició
en la qual apareixeria de nou aquest planeta. Els càlculs, que havien
estat efectuats per diversos astrònoms reconeguts, van aparèixer a la
Monatliche Correspondenze. En el número de setembre va aparèixer
una predicció realitzada per Gauss que diferia de manera substancial
de les altres. Primerament Zach i, uns dies després, W. Olbers, van
localitzar Ceres en posicions molt properes a les previstes per Gauss,
cosa que va fer de Gauss una celebritat europea. La capacitat i l’ha-
bilitat de càlcul de Gauss, combinats amb una aplicació acurada del
mètode de mínims quadrats van ser factors essencials en els seus èxits
com a astrònom. L’any següent, Olbers descubreix el planeta Pallas i
Gauss fixa també la seva òrbita.

En aquests anys prepara la que resultarà l’obra més important de l’as-
tronomia teòrica durant més de 50 anys, la Theoria motus corporum
coelestium in sectionibus conicis ambientium que es publicarà l’any
1809 en dos volums. En el primer s’estudien les equacions diferencials,
les seccions còniques i les òrbites el·líptiques, mentre que en el segon
s’analitza com estimar i refinar l’estimació de les òrbites de planetes.

Des del 1810 fins el 1830 Gauss s’ocupa de les tasques de director de
l’Observatori Astronòmic de Göttingen, que s’inaugura el 1816. Gauss
dedica la major part del seu temps a l’observatori, fins i tot super-
visant personalment la compra del material científic, però troba temps
per aprofundir en temes més teòrics de les matemàtiques. Per exem-
ple, fruit d’aquestes meditacions publica Disquisitiones generales circa
seriem infinitam, que és un tractament rigorós de les sèries i la seva
convergència, i en el qual introdueix i estudia la funció hipergeomètrica,
parcialment investigada per L. Euler.
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Com a mostra de la varietat d’interessos de Gauss i de la seva creativitat
i capacitat de treball citaré tres treballs més apareguts abans del 1820:

- Theoria attractionis corporum sphaeroidicorum ellipticorum ho-
mogeneorum methodus nova tractata, 1813. Obra inspirada per
problemes geodèsics i essencialment dedicada a la teoria del po-
tencial.

- Methodus nova integralium valores per approximationem inve-
niendi, 1814. Assaig de caire pràctic sobre integració aproxima-
da.

- Bestimmung der Genauigkeit der Beobachtungen, 1816. Obra
en la qual presenta una discussió d’estimadors estadístics.

Geodèsia i geometria. L’any 1818, el ministre Arnswaldt demana
a Gauss que realitzi la triangulació i mesura geodèsica de l’estat de
Hanover, amb l’objectiu d’enllaçar-lo amb els estudis topogràfics que
es realitzen a Dinamarca. Gauss dedicarà vuit anys a aquesta tasca,
feixuga i en bona mesura rutinària, efectuant medicions al llarg del dia
i realitzant els càlculs per la nit. En aquest context, Gauss inventa l’he-
liotropi, un aparell que reflecteix els raigs solars mitjançant un sistema
de miralls i un petit telescopi, que li permet fer mesures molt acurades;
una mostra més de la genial versatilitat del personatge que ens ocupa.

Figura 2. L’heliotropi.

La dificultat de fer cartes planes de l’el·lipsoide terrestre va conduir
Gauss a formular, l’any 1816, el problema d’aplicar una superfície sobre
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una altra de manera que siguin “iguals en les seves parts més petites”.
Gauss va proposar aquest problema el 1816, però no va tenir ressò
fins que, a instàncies de Schumacher, va ser proposat per l’Acadèmia
Danesa l’any 1821. Davant la manca de solucions, Gauss va presentar
la seva pròpia solució l’any següent, i la va publicar el 1825 sota el títol
Allgemeine Auflösung der Aufgabe die Theile einer gegebenen Fläche
so abzubilden, dass die Abbildung dem Abegbildeten in den kleinsten
Theilen ähnlich wird1, al qual va afegir, en llatí, la frase Ab his via
sternitur ad maiora, que podríem traduir en la forma “Camí preparat
per a coses més grans”, amb la qual cosa anuncia el desenvolupament
de la teoria de superfícies.

Figura 3. Gauss segons una litografia de Bendixen, 1828.

Sens dubte la contribució més important d’aquell període, i potser una
de les seves darreres aportacions en una direcció completament nova de
les matemàtiques, va ser la publicació de les Disquisitiones generales
circa superficies curvas l’any 1827. Les Disquisitiones generales van
sorgir, com analitzarem més endavant, de les meditacions geodèsiques
de les darreres tres dècades i van ésser la llavor de molts anys de recerca
en Geometria Diferencial.

1Una solució general del problema d’aplicar les parts d’una superfície donada en

una altra superfície de forma que la imatge i la part aplicada són similars en les

seves parts més petites.
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Etapa de maduresa: física i altres preocupacions. Amb l’arriba-
da l’any 1831 de Wilhelm Weber a Göttingen com a professor de física,
s’obre una època de fructífera col·laboració entre Gauss i el jove físic
que durarà sis anys, fins que Weber, juntament amb altres sis professors
entre els quals hi havia l’orientalista Ewald, gendre de Gauss, signants
d’un manifest en contra de la derogació de la constitució per part del
rei de Hanover, són expulsats de la universitat. Gauss, malgrat la seva
posició i prestigi, no va intercedir en favor dels set signants.

Figura 4. Gauss i Weber.

Gauss ja havia mostrat anteriorment interès per la física, especialment
en l’ús de la teoria del potencial com a base d’alguns problemes de la
mecànica i de la teoria de l’electricitat. Amb Weber van iniciar l’estudi
del magnetisme terrestre, van publicar el primer atlas geomagnètic de
la Terra, van descobrir les lleis de Kirchhoff, i van construir un telègraf
primitiu que podia enviar missatges a 500 peus de distància, la que hi
havia entre l’observatori astronòmic i la Facultat de Física.

L’any 1931 Schäfer assenyalava que, de la física, allò que atreia Gauss
era el component matemàtic subjacent. En les seves paraules,

No era pròpiament un físic en el sentit de la recerca de nous fenòmens,
sinó sempre un matemàtic que provava de formular en termes mate-
màticament exactes els resultats experimentals obtinguts per altres.

Una de les darreres activitats academicocientífiques de Gauss va ser
l’anàlisi de les pensions de les vídues dels professors de la universitat de
Göttingen, treball que va iniciar per encàrrec de la pròpia universitat,



26 PERE PASCUAL GAINZA

temorosa de no poder cobrir les creixents despeses que aquests fons
suposaven. Després d’una anàlisi minuciosa que li va ocupar sis anys,
amb llargs i tediosos càlculs, l’any 1851 Gauss va concloure, per a
sorpresa de tothom, que el sistema de pensions era solvent i que de fet
es podien augmentar les pensions.

Figura 5. Paper moneda alemany amb la imatge de Gauss.

Per cloure aquesta secció recordarem les paraules que Sartorius von
Walterhausen, geòleg i amic personal de Gauss, va dir en l’obituari de
l’admirat company:

Gauss va ser un home senzill i sense afectació des de la seva joventut
fins a la seva mort. Un petit estudi, una taula de treball amb uns
estalvis verds, un pupitre pintat de blanc, un estret sofà, i, després
de complir els 70 anys, una butaca, una làmpada amb pantalla, una
cambra fresca, aliments senzills, una bata i una gorra de vellut eren
totes les seves necessitats.

Estructura de les Disquisitiones generales circa

superficies curvas

La publicació de les Disquisitiones generales circa superficies curvas
es considera l’inici de la Geometria Diferencial Intrínseca. Tot i que la
seva lectura no és senzilla des dels estàndards de presentació dels textos
de matemàtiques actuals, l’esforç es veu recompensat per l’elegància i
concisió de les idees desenvolupades i el plaer de llegir un clàssic. L’obra
original va ser escrita en llatí, llengua franca de la ciència del moment,
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Figura 6. Gauss a la terrassa del nou observatori de Göttingen.

però es disposa de diverses traduccions a l’alemany, a l’anglès o al
francès, que ens permeten aproximar-nos-hi més fàcilment2.

Segons el propi Gauss, les dues fonts principals d’inspiració per a la
seva anàlisi de les superfícies van ser les consideracions astronòmiques,
incloent-hi la trigonometria esfèrica, i la geodèsia teòrica. Aquests eren
els temes que havien ocupat la major part del seu temps en els anys
immediatament anteriors a l’aparició de les Disquisitiones generales.

A causa dels seus treballs topogràfics, es va interessar per l’estudi de
les geodèsiques dels el·lipsoides de revolució i per la determinació de
cartes conformes (és a dir, que conservin els angles) per a superfícies
generals, problema que va resoldre en el seu assaig per a l’Acadèmia
Danesa abans comentat.

Entre els anys 1821 i 1825 Gauss va esmerçar gran part del seu temps
en el treball de camp i de mesura geodèsica derivat de l’encàrrec rebut.
En completar gran part d’aquesta tasca, Gauss va disposar del temps
necessari per a dedicar-se a la geometria de superfícies, com comenta
a Schumacher en una carta de novembre de 1825:

2Després de la redacció d’aquest text he conegut l’execel·lent versió catalana

comentada dels professors Reventós i Rodríguez, la consulta de la qual permet

un coneixement més profund d’aquest obra i, en particular, de la connexió amb

l’axioma de les paral·leles.
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Recentment he reprès part de les meves investigacions sobre superfícies
curvilínies, que hauran de formar la base del meu projectat assaig en
geodèsia avançada. És un tema que és tan ric com difícil, i requereix
una dedicació completa. Em trobo que he de recular en la meva ex-
posició ja que el que és conegut s’ha de desenvolupar d’una manera
diferent segons les noves investigacions.

Entre els manuscrits de Gauss s’ha trobat el primer esborrany de l’as-
saig esmentat, que es titula Noves disquisicions generals sobre superfí-
cies curvilínies, elaborat el mateix any 1825. Tanmateix, la presentació
final dels seus resultats en les Disquisitiones generales serà totalment
diferent, com comentarem més endavant quan presentem el contingut
de l’obra publicada.

Les Disquisitiones generales és una obra curta i sintètica, desenvolu-
pada en tant sols 40 pàgines organitzades al voltant de 29 articles. A
efectes de l’exposició, dividiré l’obra en tres parts, de desigual extensió:

(1) Curvatura de Gauss: Articles 1-13, en els quals Gauss in-
trodueix alguns dels conceptes fonamentals i prova el celebrat
theorema egregium.

(2) Geodèsiques: Articles 14-20, en els quals s’estudien diverses
propietats de les corbes de longitud mínima sobre una superfície
i, en particular, contenen la gènesi del conegut com a teorema
de Gauss-Bonnet.

(3) Aplicacions: Articles 21-29, en els quals es comparen angles i
àrees de triangles geodèsics amb triangles plans amb costats de
la mateixa longitud.

Les dues primeres parts són les més importants i conegudes, ja que són
les que més han influït en el desenvolupament posterior de la Geome-
tria Diferencial, mentre que la tercera, d’aplicació i més directament
inspirada pels treballs geodèsics que estava desenvolupant, va quedar en
segon terme i ha donat lloc a diverses especulacions sobre l’hipotètica
intencionalitat de Gauss en usar els càlculs que hi efectua per confirmar
que l’espai és euclidià. A continuació analitzem separadament les tres
seccions en que hem dividit les Disquisitiones generales.
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Curvatura de Gauss

En els primers articles Gauss introdueix alguns dels conceptes centrals
i essencialment nous de la memòria.

(1) L’aplicació de Gauss: per a una superfície S de l’espai R
3 amb camp

unitari normal N , es defineix l’aplicació de S sobre l’esfera unitat, S
2,

ζ : S −→ S
2,

assignant a cada punt p de S, el punt de l’esfera situat a l’extrem del
vector unitari normal corresponent, és a dir, ζ(p) = N(p).

La idea d’introduir aquesta aplicació l’explica el propi Gauss en un
paràgraf de l’Abstract de les Disquisitiones generales presentat a la
Reial Societat de Göttingen:

Aquest procediment és bàsicament el mateix que s’utilitza sovint en
astronomia, en el qual les direccions de l’espai es consideren punts
d’una esfera imaginària de diàmetre infinit.

(2) Mensuram curvaturae: Basant-se també en consideracions astronò-
miques, defineix la curvatura K(p) en un punt p de la superfície S (o
més precisament, el seu valor absolut) segons

|K(p)| = lim
D→p

àrea(ζ(D))

àrea(D)
,

on D és un entorn finit de p i ζ(D) és la part corresponent de l’esfera.
Gauss determina el signe de K(p) segons que la diferencial de l’aplicació
ζ conservi o no l’orientació.

Un parell d’exemples elementals ens ajudaran a comprendre la definició
d’aquesta curvatura: si S és una superfície plana, el camp normal N

és constant (vegeu la figura 7), i, per tant, trobem

K(p) = lim
D→p

àrea(ζ(D))

àrea(D)
= lim

D→p

0

àrea(D)
= 0,

és a dir, una superfície plana té curvatura zero en tots els seus punts.
Si ara S és una esfera de radi R (figura 8), un càlcul senzill permet
provar que

K(p) = lim
D→p

àrea(ζ(D))

àrea(D)
= lim

D→p

1
R2 àrea(D)

àrea(D)
=

1

R2
,
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N

z

Figura 7. Aplicació de Gauss per un pla.

N

z

S

Figura 8. Aplicació de Gauss per una esfera.

cosa que es correspon amb la intuïció: tots els punts de l’esfera estan
“igualment corbats” i la curvatura de l’esfera decreix quadràticament
amb el radi. D’altra banda, el signe de la curvatura determinat per
Gauss fa que en un punt de sella la curvatura sigui negativa. La figura
9 dóna idea de com podem analitzar el signe de la curvatura en un
punt p resseguint el vector normal al llarg d’una corba tancada que
envolta p.

(3) Curvaturam totalem: la curvatura total (o íntegra) d’una regió finita
D d’una superfície S es defineix com l’àrea de la seva imatge esfèrica
ζ(D), que podem escriure com

K(D) =

∫

D

Kdσ,
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Figura 9. Determinació del signe de la curvatura.

on dσ és l’element d’àrea de la superfície orientada S.

De les definicions anteriors se segueix immediatament que

K(p) = lim
D→p

K(D)

àrea(D)
,

cosa que ens serà d’utilitat més endavant.

Bona part d’aquesta primera secció està dedicada al càlcul efectiu de
la curvatura d’una superfície, ja que la definició original no és gaire
operativa. S’estableixen diverses fórmules, adequades a les diferents
maneres de presentar una superfície: com a gràfica d’una funció, en
forma paramètrica o en forma implícita. Aquests càlculs li permeten
derivar d’una manera senzilla els resultats d’Euler, cosa que emfasitza
en una cita en la qual honora al seu predecessor. En aquest context,
Gauss prova que “la curvatura en un punt qualsevol p de la superfí-
cie S és el producte de les curvatures màxima i mínima de les corbes
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per p tallades ortogonalment a la superfície”. Aquest resultat permet
visualitzar fàcilment el signe negatiu de la curvatura d’un punt de sella.

P

k

k

1

2

Figura 10. Les curvatures màxima i mínima d’un punt
de sella tenen signes oposats.

Després d’un desenvolupament analític feixuc de més de cinc pàgines,
l’article 11 conté la fórmula principal del treball, coneguda des d’ales-
hores com a fórmula de Gauss. Per escriure-la hem d’introduir, ni que
sigui succintament, la primera forma fonamental d’una superfície.

Donada una superfície S de R
3 en forma paramètrica, ϕ(u, v), es de-

fineixen els coeficients de la primera forma fonamental per

E = 〈ϕu, ϕu〉, F = 〈ϕu, ϕv〉, G = 〈ϕv, ϕv〉.
Els valors de E i de G estan relacionats amb la velocitat amb la qual
es descriuen les corbes coordenades v = cnt i u = cnt, mentre que F

mesura l’angle que formen aquestes corbes. La primera forma fona-
mental (és a dir, els coeficients E, F, G) serveix per mesurar longituds
de corbes arbitràries sobre S. L’exemple de la longitud i de la latitud
de l’esfera ens ajudarà a interpretar el que s’amaga darrera d’aquests
coeficients. En efecte, la longitud i la latitud de l’esfera (de radi 1), la
descriuen paramètricament en la forma

x = cos u cos v,

y = cos u sin v,

z = sin u,
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de manera que les corbes v = cnt corresponen als meridians de l’esfera
i les corbes u = cnt als seus paral·lels, (figura 11).

u

v

Figura 11. Coordenades esfèriques.

Fent els càlculs indicats per la definició trobem que

E = 1, F = 0, G = cos2 u.

L’anul·lació d’F reflecteix que els meridians i els paral·lels es tallen
ortogonalment. E és igual a 1 ja que quan recorrem un angle u sobre
un meridià, la longitud de circumferència recorreguda és exactament
igual a u, és a dir, descrivim els meridians amb velocitat 1. D’altra
banda, els paral·lels u = cnt es recorren amb velocitat cos u, que és
igual al seu radi.

Doncs bé, amb aquestes notacions, Gauss acaba l’article 11 amb la

Fórmula de Gauss:

4(EG − F 2)2K = E(EvGv − 2FuGv + G2
u) + G(EuGu − 2EuFv + E2

v )

+F (EuGv − EvGu − 2EvFv + 4FuFv − 2FuGu)

−2(EG − F 2)(Evv − 2Fuv + Guu).

Allò que és remarcable d’aquesta equació és que només hi intervenen
K i els coeficients E, F, G de la primera forma fonamental i les seves
derivades.
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Gauss inicia l’article següent observant que per al càlcul de la cur-
vatura d’una superfície “no és necessari obtenir fórmules explícites que
expressin les coordenades espacials x, y, z com a funcions de les indeter-
minades u, v; sinó que l’expressió general de la magnitud de l’element
de línia és suficient”. Segueix immediatament la interpretació geomè-
trica de la invariància de la curvatura per isometries:

Formula itaque articuli precedentis sponte perducit ad egregium

THEOREMA. Si supeficies curva in quamcunque aliam superficiem
explicatur curvaturae in singulis punctis invariata manet.

Resultat que actualment coneixem com a Theorema Egregium i que
enunciem en la forma

Theorema egregium. Dues superfícies isomètriques tenen la mateixa
curvatura de Gauss en els punts corresponents per la isometria.

D’aquí Gauss dedueix que “qualsevol part finita d’una superfície curvilí-
nia mantindrà la seva curvatura total després de desenvolupar-se sobre
una altra superfície”.

Així mateix, dedueix que la curvatura d’una superfície desenvolupable
sobre un pla és idènticament zero, cosa que tenint presents les fórmules
per a la curvatura calculades en articles anteriors condueix, per a su-
perfícies definides per una gràfica z(x, y), a l’equació característica de
les superfícies desenvolupables

zxxzyy − z2
xy = 0,

de la qual Gauss comenta, en referència a Monge,

criteri que, encara que és conegut des de fa poc temps, no ha estat
demostrat, segons el nostre coneixement, amb el rigor imprescindible.

En el darrer article d’aquesta part, el 13, Gauss indica el seu famós
programa per a la Geometria Intrínseca de Superfícies. Una redacció
molt similar i més completa en cert sentit és la que llegim a l’Abstract
presentat a la Reial Acadèmia:

Aquests teoremes menen a la consideració de la teoria de superfícies
curvilínies des d’un punt de vista nou, on s’obre un ample i encara
totalment inexplorat camp d’investigació. Si considerem superfícies
no com a vores de cossos, sinó com a cossos en els quals hi ha una
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dimensió que s’anul·la, i alhora les imaginem com flexibles però no ex-
tensibles, veiem que hi ha dues relacions essencialment diferents que
hem de distingir, concretament, d’una banda, aquestes que pressuposen
una forma definida de la superfície a l’espai; de l’altra, aquestes que
són independents de les diverses formes a l’espai que la superfície pot
adquirir. Aquesta discussió concerneix la segona. D’acord amb el què
s’ha dit, la mesura de la curvatura pertany a aquest cas. Però és senzill
de veure que les consideracions de figures construïdes sobre la superfí-
cie, els seus angles, les seves àrees i les seves curvatures integrals, la
unió de punts mitjançant corbes de longitud mínima, i qüestions simi-
lars, també pertanyen a aquest cas. Totes aquestes investigacions han
de començar a partir d’aquí, de què la mateixa natura de la superfície
curvilínia ve donada per l’expressió d’un element lineal qualsevol en la
forma

√
Edu2 + 2Fdu · dv + Gdv2.

Llegint les Disquisitiones generales és difícil d’imaginar com va arribar
Gauss a la seva famosa fórmula, que és l’element central de tota l’obra.
El tractament és purament analític, obtenint la fórmula després de
diverses pàgines de càlculs i reduccions complexes. De fet, segons es
desprèn de l’esborrany preliminar i de les notes i apunts personals de
Gauss recollits per Stäckel, la gestació de les idees i resultats que hem
comentat i, en general, de tota l’obra, va seguir un camí invers al que
la presentació final pot suggerir.

En efecte, de les notes personals de Gauss es dedueix que la idea d’usar
l’aplicació ζ en l’estudi de superfícies i el concepte de curvatura asso-
ciat es pot situar entre els anys 1799 i 1813, període en el qual hauria
demostrat que la curvatura és producte de les curvatures màxima i mín-
ima de les seccions normals a la superfície. Segons aquests documents,
cap a l’any 1816, Gauss descobreix la invariància de la curvatura per
isometries locals. En les seves notes de l’època es llegeix

Teorema meravellós. Si una superfície curvilínia en la qual una
figura està fixada pren formes diferents a R

3, aleshores l’àrea de la
superfície de la imatge esfèrica de la figura és sempre la mateixa, per
a totes les possibles formes.

Gauss no donava aleshores cap demostració d’aquest resultat. En l’es-
borrany de 1825, va indicar una demostració basada en l’excés angular
en triangles geodèsics dibuixats sobre una superfície, tema que farà
objecte de la segona part de les Disquisitiones generales.
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És el 1825 quan Gauss descobreix la forma general de la fórmula de
Gauss i decideix basar en aquesta fórmula tot el desenvolupament de
la teoria de superfícies, cosa que completarà amb les Disquisitiones
generales.

El programa albirat per Gauss rebrà un impuls importantíssim l’any
1854 mitjançant la memòria Über die Hypothesen, welche der Geome-
trie zu Gründe liegen presentada per B. Riemann per obtenir l’habil-
itació com a professor de Göttingen. Un Gauss envellit, que morirà
l’any següent, va ser capaç d’apreciar la importància del treball de Rie-
mann, com ho mostra l’informe que, com a membre del tribunal que
jutjava Riemann, va escriure:

La dissertació sotmesa pel Senyor Riemann ofereix evidències convin-
cents de les completes i penetrants investigacions de l’autor en aque-
lles parts del tema tractades, de creativitat, d’una ment veritablement
matemàtica, i d’una gloriosa i fèrtil originalitat.

Geodèsiques

La segona de les parts en què hem dividit les Disquisitiones generales
conté l’estudi de les propietats bàsiques de les corbes geodèsiques,
definides com a corbes de longitud mínima entre dos punts de la su-
perfície, i l’estudi de l’existència de sistemes de coordenades locals
“geodèsics”, estudi que culmina amb l’anàlisi de l’excés angular en tri-
angles geodèsics.

Gauss anuncia l’objectiu dels seus propers articles ja al final del 13,
tot just esbossat el programa de Geometria Intrínseca que té en ment,
dient

Abans de prosseguir aquest estudi [segons el programa], hem d’intro-
duir els principis de la teoria de corbes de longitud mínima sobre una
superfície donada.

Després d’establir les equacions diferencials de les geodèsiques, Gauss
troba el resultat següent, ja conegut d’Euler: “una corba γ (parametrit-
zada per l’arc) és una geodèsica de la superfície S si, i només si, la seva
acceleració γ′′ és sempre ortogonal a la superfície S”. Aquest és, però,
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un resultat extrínsec, ja que l’acceleració fa referència a la posició de
la corba a l’espai R

3, més enllà de la superfície S.

En l’article 15, Gauss inicia l’estudi de sistemes de coordenades partic-
ulars. L’article inclou el resultat següent:

TEOREMA. Si en una superfície curvilínia tracem des d’un punt fix
una infinitat de corbes de longitud mínima, les línies que uneixin les
seves extremitats seran normals a cadascuna de les corbes.

Aquest i els resultats que segueixen són els que corresponen, en les
presentacions modernes, als resultats que es deriven de l’aplicació ex-
ponencial d’una superfície (vegeu la figura 12) i del lema de Gauss.
L’aplicació exponencial permet “adaptar” a un entorn les coordenades
polars del pla tangent a la superfície en un punt, de manera que els
“radis” siguin arcs geodèsics. Així, el resultat anterior assegura que les
imatges de les circumferències del pla tangent són corbes ortogonals als
radis geodèsics dibuixats a la superfície.

Figura 12. Aplicació exponencial i coordenades polars.
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En definitiva, Gauss demostra l’existència de cartes locals “especial-
ment adequades per a l’estudi de la trigonometria de petits triangles
geodèsics”. Demostra que en aquestes cartes se satisfan les igualtats

E = 1, F = 0, K = − 1√
G

(
√

G)uu i Kdσ = −(
√

G)uu.

Més encara, Gauss prova que la variació angular d’una corba γ respecte
dels vectors tangents a les corbes coordenades v = cnt, està determi-
nada per la forma diferencial

dθ = −(
√

G)udv.

Utilitzant aquests sistemes especials de coordenades, Gauss demostra
la fórmula de l’excés de la suma dels angles d’un triangle geodèsic, cosa
que el duu a enunciar "el teorema, que si no ens equivoquem, s’ha de
comptar entre els més elegants de la teoria de superfícies curvilínies":

Excessus summae angularum trianguli a lineis brevissimis in supeficie
curva concavo-concava formati ultra 180◦, vel defectus summae angu-
larum trianguli a lineis brevissimis in supeficie curva concavo-convexa
formati a 180◦ mesuratur per aream partis superficies sphaerica, quae
illi triangulo per directiones normalium repondet, si superficies integra
720 gradibus aequiparatur.

Aquest resultat, i més exactament la fórmula de l’excés, és el que avui
en dia coneixem com a teorema de Gauss-Bonnet:

Teorema de Gauss-Bonnet. Si △ és un (petit) triangle geodèsic
sobre una superfície S de R

3 amb angles α, β, γ, aleshores
∫

△

Kdσ = (α + β + γ) − π.

Gauss dedueix fàcilment el teorema elegantíssim per a un triangle geodèsic
inclòs en un sistema de coordenades polars, en el qual se satisfan les
igualtats comentades anteriorment, a partir del teorema fonamental del
càlcul integral. En efecte, prèviament prova que en aquests sistemes
se satisfà (

√
G)u(0, ϕ) = 1; així, usant les notacions de la figura 13, el

resultat se segueix de les igualtats següents:
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∫

△

Kdσ = −
∫ α

0

∫ ρ(ϕ)

0

(
√

G)rr(r, ϕ)drdϕ

= −
∫ α

0

(

(
√

G)r(ρ(ϕ), ϕ) − (
√

G)r(0, ϕ)
)

dϕ

= α −
∫ α

0

(
√

G)r(ρ(ϕ), ϕ)dϕ

= α +

∫

a

dθ = α + γ − (π − β).

A més, Gauss assenyala que, per un procés de triangulació de la su-
perfície, del resultat anterior se’n deriva l’excés angular per a polígons
geodèsics d’n-costats. Així, en l’Abstract llegim

En general, l’excés sobre (n−2)π dels angles d’un polígon d’n costats,
si aquests són corbes de longitud mínima, serà igual a la curvatura
íntegra del polígon.

El teorema elegantíssim permet recuperar la primera demostració, més
geomètrica, del theorema egregium segons les indicacions de Gauss
en l’esborrany de les Disquisitiones generales de 1825. Aquesta de-
mostració és, a grans trets, la següent: si f : S −→ S ′ és una isome-
tria local, f conserva les longituds de les corbes i, per tant, aplica
geodèsiques de S en geodèsiques de S ′. Per la mateixa raó, f conser-
va angles entre corbes i àrees de petites figures dibuixades sobre S.
Així, si △ és un triangle al voltant d’un punt p de S, d’angles α, β, γ, i
△′ = f(△) és la seva imatge a S ′, amb els corresponents angles α′, β ′, γ′

es té

àrea △ = àrea △′, i α = α′, β = β ′, γ = γ′.

Ara, el theorema egregium resulta directament de la fórmula de l’excés

K(p) = lim
△→p

K(△)

àrea △ = lim
△→p

α + β + γ − π

àrea △

= lim
△′→p′

α′ + β ′ + γ′ − π

àrea △′
= K(p′).
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Figura 13. Triangle geodesic.

Lògicament, aquest raonament comporta l’establiment previ de la fór-
mula de l’excés. Aquesta fórmula era àmpliament coneguda pels geòme-
tres de l’època per a superfícies desenvolupables i per a l’esfera i, segons
consta en les seves notes personals, era coneguda de Gauss per a la ge-
ometria hiperbòlica des del 1794. En l’esborrany de 1825 Gauss esbossa
una prova del resultat general, però la demostració que presenta no l’a-
caba de convèncer ja que comenta que “aquesta prova necessita una
explicació, alguns canvis en la seva forma”. Aquesta podria ser la raó
que mai publiqués aquest argument.

El teorema elegantíssim suposa que sobre una superfície de curvatura
constant K > 0 la suma dels angles d’un triangle és superior a π,
mentre que si K < 0, aleshores és menor que π.

És temptador pensar que Gauss va connectar el teorema elegantíssim
amb l’estudi de les geometries no euclidianes. Hem de tenir present,
però, que no disposava d’una superfície de curvatura negativa constant,
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K º -1, a+b+g<p K º 1, a+b+g>p

Figura 14. Excés-defecte de la suma dels angles d’un triangle.

cosa que resulta natural, a posteriori, pel teorema de Hilbert segons
el qual no es pot submergir mètricament una superfície completa de
curvatura negativa constant a l’espai ordinari R

3.

El teorema elegantíssim va ser generalitzat per O. Bonnet per a tri-
angles no necessàriament geodèsics l’any 1848. D’altra banda, per un
procés de triangulació i compensació de les sumes d’angles, se segueix
el següent resultat global

Teorema de Gauss-Bonnet. Sigui S una superfície orientable i com-
pacta de R

3, de gènere g. Aleshores,
∫

S

Kdσ = 2π · (2 − 2g) = 2πχ(S).

En aquest enunciat, χ(S) = 2 − 2g és la característica d’Euler de la
superfície: si enrajolem S amb triangles dibuixats en la seva superfície,
χ(S) és el resultat de comptar adequadament el nombre de vèrtexs,
arestes i cares de la triangulació:

χ(S) = #vèrtexs − #arestes + #triangles.

La característica χ(S) és un invariant topològic de S, per la qual cosa,
la curvatura total de S no només és un invariant per isometries locals,
com havia demostrat Gauss, sinó que és també un invariant topològic.
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Aquest resultat relaciona la geometria de la superfície S, la seva cur-
vatura, i la topologia de S, la seva característica. Així, per exemple, a
la vista del teorema de classificació de les superfícies compactes (que no
estava a l’abast de Gauss, ja que es provaria més tard) si S és una su-
perfície orientable i compacta amb curvatura positiva en tots els punts,
S és homeomorfa a una esfera, ja que aquesta és l’única superfície com-
pacta amb χ(S) > 0.

Des de la seva aparició, el teorema de Gauss-Bonnet ha conegut un
desenvolupament espectacular, i segueix essent un teorema central en
la relació entre la geometria i la topologia de les varietats. La gen-
eralització de S.S. Chern per a varietats n-dimensionals l’any 1944 va
suposar, a més, un nou i profund impuls a la Geometria Diferencial In-
trínseca. Des d’aleshores, aquest concepte s’aplica no només a l’estudi
del que succeeix dintre de la varietat, sinó també als fibrats que se li
associen de forma natural (fibrats tangents, formes diferencials, ...) o a
les aplicacions d’aquesta varietat en d’altres. En certa manera, aquests
fibrats sorgeixen com a substituts de l’espai ambient, ara inexistent (R3

en el cas de les superfícies estudiades per Gauss).

Aplicacions

Els darrers nou articles de les Disquisitiones generales estan dedicats
a la comparació d’angles i àrees de triangles geodèsics dibuixats sobre
una superfície i els corresponents triangles (rectilinis) plans amb costats
d’igual longitud.

L’estudi és infinitesimal i requereix realitzar els càlculs per aproximació,
desenvolupant en sèrie les quantitats que es volen calcular. Gauss de-
mostra en aquest punt la seva habilitat en l’estudi i manipulació dels
desenvolupaments en sèrie.

Fixem les notacions per descriure el resultat principal. Sigui △ un tri-
angle geodèsic sobre la superfície S, de vèrtexs A, B, C, angles α, β, γ

i costats (oposats) a, b, c. Com que les geodèsiques minimitzen distàn-
cies, es té que a ≤ b + c i, per tant, és possible dibuixar un triangle
rectilini en el pla amb costats de longituds a, b, c. Sigui △∗ aquest trian-
gle i α∗, β∗, γ∗ els angles corresponents (figura 15). Gauss desenvolupa
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Figura 15. Triangles geodèsic i rectilini.

en sèrie de potències la diferència α − α∗ i després de diverses manip-
ulacions, resumeix els resultats obtinguts a l’article 28 en la forma

Les nostres fórmules generals, negligint termes de quart ordre, resulten
extremadament simples, concretament

α = α∗ − 1

12
àrea(△)(2K(A) + K(B) + K(C)),

β = β∗ − 1

12
àrea(△)(K(A) + 2K(B) + K(C)),

γ = γ∗ − 1

12
àrea(△)(K(A) + K(B) + 2K(C)).

i, anàlogament, en l’article 29 compara les àrees dels triangles △,△∗,
obtenint

àrea(△∗)

[

1 +
1

120

(

K(A)(s − a2) + K(B)(s − b2) + K(C)(s − c2)
)

]

com aproximació de àrea(△), on s = 2(a2 + b2 + c2) i negligint un cop
més els termes de quart ordre.

De fet Gauss troba fins i tot una expressió pels termes d’ordre 4, tot i
que no és gaire explícita i no la reproduirem aquí. En el cas de l’esfera
de radi R, que és una superfície de curvatura constant K = R−2, les
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fórmules anteriors s’escriuen

α = α∗ − àrea(△)

3

1

R2
,

β = β∗ − àrea(△)

3

1

R2
,

γ = γ∗ − àrea(△)

3

1

R2
,

resultat que ja havia provat Legendre l’any 1787, com assenyala el propi
Gauss.

Sembla clar que Gauss efectua aquests càlculs amb les aplicacions
geodèsiques en ment. Si es pren una esfera com a model de la ter-
ra, la correcció dels angles que cal efectuar en triangles geodèsics és la
calculada per Legendre i, per tant, és la mateixa per a tots els angles,
mentre que si es pren un esferoide com a model, les fórmules de Gauss
indiquen que les correccions angulars a prop dels pols són menors, ja
que la curvatura disminueix quan ens acostem als pols. Gauss con-
trasta aquestes diferències en el triangle més gran que ha mesurat fins
aleshores, amb costats d’aproximadament 69, 85 i 107 quilòmetres. En
efecte, al final de l’article 28 llegim

Així, e.g., en el més gran dels triangles que hem mesurat en els dar-
rers anys, concretament el que es troba entre els punts de Hoheha-
gen, Brocken, Inselsberg, en el qual l’excés de la suma dels angles era
14.85348”, el càlcul va donar la reducció següent que hem d’aplicar als
angles

Hohehagen . . . . . . −4.95113”
Brocken . . . . . . −4.95104”
Inselsberg . . . . . . −4.95131”

La correcció esfèrica de Legendre, que és la mateixa per a tots els
vèrtexs, és de 4.95116”. Gauss comenta aquesta diferència en una
carta a Olbers de l’any 1827 en els termes següents

Sens dubte a la pràctica això [la diferència de correccions] no és gens
important, ja que és negligible pels triangles més grans que es poden
mesurar a la terra; malgrat això, la dignitat de la ciència requereix que
entenguem clarament la naturalesa d’aquesta desigualtat.
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Diversos historiadors de les matemàtiques han interpretat els càlculs
d’aquestes últimes seccions de les Disquisitiones generales com el re-
sultat d’un experiment imaginat per Gauss per comprovar la naturalesa
euclidiana de l’espai, mentre que d’altres consideren mítica aquesta in-
tencionalitat, ja que Gauss no va fer mai cap menció en aquest sentit.
La confusió parteix, en part, de les següents paraules extretes de l’o-
bituari de Gauss realitzat per Sartorius

i el triangle més gran [...] entre Hohehagen, Brocken, Inselsberg, va
ésser mesurat per aquest instrument [l’heliotropi], de forma tant acu-
rada que la suma dels angles difereix de dos angles rectes només per
aproximadament dues dècimes de segon,

completades més endavant amb una menció explícita a la geometria
euclidiana

[Gauss] tenia la convicció que aquesta proposició, [l’axioma de les
paral·leles], no es podia provar encara que era conegut per l’experièn-
cia —per exemple, dels angles de Hohehagen, Brocken, Inselsberg—
que era aproximadament correcte.

Els contraris a l’experiment de Gauss argumenten que Sartorius, que
era geòleg, no coneixia prou acuradament el treball matemàtic de Gauss,
i que aquestes deduccions reflecteixen la confusió amb la qual va inten-
tar resumir algunes de les fites científiques del seu amic. Sigui com
sigui, sembla clar, però, que les mesures fetes per Gauss confirmaven,
incidentalment, la euclidianitat de l’espai fins allà on permetien arribar
les tècniques del moment.

Consideracions finals

Disquisitiones generales circa superficies curvas representa la culmi-
nació de més de quinze anys de treball sobre la geometria de les super-
fícies. Com ja hem comentat, la presentació no segueix el desenvolu-
pament temporal de les idees i resultats de Gauss, sinó que basa el seu
contingut en la darrera de les seves troballes, la fórmula de Gauss, que
se situa així al centre de tota la teoria.

Gauss no publica les Disquisitiones generales fins que ha obtingut una
presentació que considera òptima, cosa que comparteixen els seus altres
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escrits. Va publicar relativament pocs treballs en comparació als des-
cobriments que va realitzar a causa, en gran part, al fet que al seu geni
creador unia un profund sentit crític, per la qual cosa només publicaria
les investigacions que haguessin arribat al més alt grau de perfecció.
En diverses cartes dirigides als seus col·laboradors, la majoria de les
quals daten de l’època en què estava treballant en les Disquisitiones
generales, Gauss explica la seva posició al respecte.

Així, en una carta al seu amic Olbers, escrita el 1825, expressa la
necessitat de presentar els resultats en una forma definitiva:

Tot i que l’aspecte matemàtic d’una investigació és normalment el més
interessant per a mi, no puc negar d’altra banda que per estar satisfet
d’una investigació de llarga durada com aquesta, he de veure finalment
l’emergència d’una entitat meravellosament organitzada, desproveïda
d’aparença de desordre.

A aquests comentaris afegirem el següent extracte d’una carta a Schu-
macher,

Les meves investigacions em resulten extremadament costoses pel de-
sig, que sempre he tingut, de donar-les un tal grau de perfecció, “ut
nihil amplius desiderari possit”. [que res més comprensible fos desit-
jable.]

Aquests posicionaments van ser mal interpretats per alguns dels seus
col·legues, per als quals Gauss dedicava un temps excessiu a donar
forma a les seves investigacions en detriment del seu procés creatiu
més genuí. En paraules de Schumacher, “cada any de la vostra vida
augmenta el nombre d’idees només intel·ligibles per a vos. Es perdrà
tot això?” El mes de gener de 1827 escriu una carta a Schumacher
en la qual, referint-se al seu treball sobre les Disquisitiones generales,
comenta

Hi trobo moltes dificultats, però la que podem anomenar pròpiament
forma no és la que produeix un retard considerable (si exceptuem la
inflexibilitat del llatí), és més aviat la concatenació coherent de veri-
tats, i aquesta feina no és satisfactòria fins que el lector no reconeix
el llarg esforç emprat en la seva execució. Per tant, no puc negar que
no tinc una idea clara de com puc realitzar un treball d’aquest caire
de manera diferent a com estic acostumat, sense, com ja he expressat
anteriorment, subministrar un edifici en lloc dels blocs constructius.
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[...] Per tant, en la mesura que la discussió és relativa a qüestions
importants, coses essencialment completes o res de res.

Anys més tard, en una altra carta a Schumacher datada el 1850, Gauss
torna a reflexionar sobre la importància de la forma que cal donar a les
seves investigacions i la interpretació equivocada que se n’ha fet,

Estàs completament equivocat si creus que per això em refereixo úni-
cament a la darrera revisió del llenguatge i de l’elegància de la pre-
sentació. Aquests aspectes costen comparativament només una fracció
poc important del temps; el que vull dir és completesa interior. Punts
que m’han costat anys d’esforços estan en els meus textos i per la seva
curta i concentrada presentació, ningú no s’adona de la dificultat que
s’ha hagut de superar.

D’altra banda, Gauss reconeix que aquesta exigència de perfecció en
la forma final de les seves investigacions, comporta el risc que altres
matemàtics arribin als mateixos resultats i s’avancin en la seva publi-
cació. En aquest sentit, llegim en una carta a Encke de 1832,

Aquesta forma de treballar pot tenir com a conseqüència, algunes veg-
ades, com m’ha succeït sovint, que coses que he conegut des de fa anys
han estat descobertes i publicades per altres; pot tenir com a conse-
qüència també que algunes coses desapareguin amb mi, i sé que alguns
dels meus amics els agradaria que treballés menys amb aquest esperit.
Però això no succeirà mai; no puc trobar plaer en resultats fragmen-
taris, i un treball en el que no hi trobo plaer m’és un turment.

Bona part del pensament resumit en aquestes cartes s’expressa en
l’epitafi de la tomba de Gauss

Pauca, sed matura,

és a dir, “poc, però madur”. Les Disquisitiones generales exemplifiquen
perfectament aquest lema, mentre que la decisió de no publicar les seves
reflexions al voltant de l’axioma de les paral·leles seria una mostra dels
perills al·ludits en la carta a Encke.

Per acabar aquesta disertació vull referir-me a unes paraules de A.
Einstein, de principis dels anys ’50, sobre les Disquisitiones generals
recollides per Dunnington,

El millor que ens ha llegat Gauss va ésser una producció exclusiva.
Si no hagués creat la seva geometria de superfícies, que va servir a
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Riemann com a base, és dubtosament concebible que algú altre l’hagués
descobert. No puc deixar de confessar que, en certa manera, es pot
trobar un plaer similar sumint-nos en les qüestions de la geometria
pura.
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LAS CONTRIBUCIONES DE GAUSS A LA FíSICA:
UN PANORAMA

MARIANO SANTANDER

1. Apuntes biográficos

Johann Friedrich Carl Gauss nace el 30 de Abril de 1777. En 1784
comienza en la escuela primaria con un maestro competente llama-
do Büttner, cuyo asistente en aquellos años, Martin Bartels, llegó a
ser después profesor de la Universidad de Kazan. Son bien conocidas
algunas anécdotas de ese periodo, en el que parece ya clara una privile-
giada inteligencia. Ayudado por Büttner, ingresa en 1788 en la escuela
secundaria, en la que el énfasis se centraba en la formación clásica,
latín y alemán. En 1791, un Gauss de 14 años es presentado al Duque
C.W. Ferdinand de Brunswick–Wolfenbüttel quien, impresionado, le
concede un apoyo económico para proseguir sus estudios, apoyo que se
mantendrá hasta la muerte del Duque.

Con este soporte, entre 1792 a 1795, Gauss estudia en el Collegium
Carolinum, una institución de excelencia creada por el gobierno de
Hannover unos años antes para la formación de las élites dirigentes.
El colegio disponía de una destacada biblioteca con obras de Newton,
Euler y Lagrange, entre otros, que a buen seguro Gauss debió de leer,
lo que le aseguró una buena base en Matemáticas. La estancia en el
colegio le permitió además atravesar una barrera social que en otras
circunstancias habría sido, en aquella época, infranqueable.

En 1795 Gauss comienza sus estudios de Matemáticas en la Universidad
de Göttingen, contra los deseos del Duque, que prefería la del ducado en
Helmstedt. La elección de Gauss parece haberse debido a que Göttingen
disponía de una muy buena biblioteca, y de una sólida reputación de
orientación científica: esta Universidad había sido fundada, según el
modelo de Oxford y Cambridge, por Jorge IV, Rey de Inglaterra y
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Príncipe de Hannover, y era bastante independiente de las jerarquías
políticas y eclesiásticas, algo que por entonces era una novedad.

La mejor contribución de sus profesores parece haber sido dejarle estu-
diar de manera independiente. A los 19 años obtiene su primer éxito,
que estimula su dedicación a las Matemáticas: la construcción median-
te regla y compás del polígono de 17 lados, cuya publicación anuncia
el canciller Zimmermann, el factótum del Duque. Esta construcción
representa, sobre todo conceptualmente, un avance sobre los resulta-
dos conocidos en la antigüedad, y debe verse como un aspecto de las
profundas investigaciones en Aritmética en las que Gauss estaba ya
inmerso. Intereses concretos de Gauss en esa época incluyen la media
aritmético-geométrica, la distribución de los números primos, la deter-
minación de la fecha de la Pascua en cualquier año futuro mediante
un algoritmo . . . . También merece mención su amistad con (Wolfgang)
Bolyai Farkas, un estudiante húngaro de Filosofía y Matemáticas, con
quien se mantuvo en contacto epistolar hasta 1853.

En 1798 Gauss deja Göttingen y se instala en Brunswick, donde con-
tinuará hasta 1807. En 1799 presenta su Tesis Doctoral en la Universi-
dad de Helmsted, que le concede el grado de Doctor in absentia, bajo
la supervisión (nominal?) de J.F. Pfaff. En 1801 publica, sufragado de
nuevo por el Duque, una de sus obras fundamentales, las Disquisitiones
Aritmeticae.

En el aspecto personal, en 1805 Gauss se casa con Johanna Osthoff,
con la que tiene dos hijos, Joseph y Wilhelmine. Desgraciadamente en
1809 Johanna muere, así como su tercer hijo Louis poco después. Se
casa de nuevo en 1810 con Friderica Wilhelmine (Minna) Waldeck, con
la que tendrá otros tres hijos: Eugen, Wilhelm y Theresa.

En el aspecto científico, entre 1796 y 1801 la atención de Gauss parece
haberse centrado en la Matemática pura. En breve las cosas iban a
cambiar. En esa época Gauss inicia correspondencia con, entre otros,
Wilhelm Olbers, H.C. Schumacher y Friedrich Wilhelm Bessel, y su
campo de intereses se amplía incluyendo la Astronomía, área a la que
hará impresionantes contribuciones. En 1807 se traslada a Göttingen,
en donde su dedicación principal, entre 1807 y 1820, es la Astronomía.
La mayor parte de la siguiente década, entre 1821 y 1831, Gauss se
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aplica con impresionante dedicación al trabajo de levantamiento to-
pográfico del reino de Hannover, que se extendió entre 1822 y 1844.

En aquel momento la fama de Gauss ya era considerable, y para de-
sánimo de casi todos sus contemporáneos, Gauss considera y rechaza
(en torno a 1825) una invitación para trasladarse a Berlín y encabezar
desde allí una reforma de la educación superior a la francesa. Gauss
decide continuar en Göttingen, y a pesar de no trasladarse a Berlín,
parece que su influencia siguió siendo muy grande en términos reales.

Su segunda esposa, Minna, muere en 1831, y hay constancia de unas
relaciones muy tensas con los dos hijos varones de su segundo matri-
monio, que finalmente emigraron a Estados Unidos.

El final de la dedicación de Gauss a la Topografía y a la Geodesia (y, en
paralelo, a la fundación de la Geometría diferencial moderna), marca
unos nuevos derroteros, ahora hacia la Física. Gauss, que siempre había
estado interesado en esa ciencia, conoce a Wilhelm Weber en 1828 y
se implica, junto con Weber, en nuevos proyectos experimentales. En
la misma época tuvo también contacto con Alexander von Humboldt,
concibiendo ambos un proyecto de estudio del campo magnético terres-
tre a escala mundial.

En 1837 ocurre un suceso conocido como el asunto de los siete de Göt-
tingen. Ese año muere Guillermo IV de Inglaterra, y le sucede la reina
Victoria; sin embargo la ley sálica impide que Victoria reine en Han-
nover, hasta entonces parte de la corona inglesa. Se produce una rup-
tura y un tío de Victoria, Ernesto Augusto, Duque de Cumberland,
pasa a reinar en Hannover. Un año después, el nuevo Rey declara
abolida la Constitución, lo que origina una reacción en la que siete
profesores, entre ellos Weber y Ewald, orientalista y yerno de Gauss,
firman una protesta formal. Ernesto Augusto reacciona afirmando que
puede encontrar nuevos profesores con la misma facilidad que bailari-
nas de ballet, y los siete firmantes pierden su empleo. Gauss no hizo
nada públicamente a favor de los firmantes, aunque parece que inter-
vino privadamente para encontrarse con que el nuevo rey supeditaba
la eventual permanencia de Weber y Ewald a unas condiciones humi-
llantes e inaceptables. Para Gauss, la marcha de Weber marca el final
de la etapa de colaboración intensa, aunque hasta 1840 se mantuvieron
los proyectos comunes: la Revista y el Atlas de Geomagnetismo.
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Hay bastantes datos de los últimos quince años de la vida de Gauss, bien
resumidos y presentados en la concisa pero completa obra deW.K. Büh-
ler, Gauss: A Biographical Study (Springer, 1981), que sigue siendo una
excelente fuente. Mencionaré unos pocos, que dan cierta idea de la per-
sonalidad del Gauss maduro. Sobre 1838 comienza a estudiar ruso para
leer directamente a Lobachewski, lo que ya puede hacer en 1841, leyen-
do también a Pushkin. En esos años trabaja en el diseño de un sistema
de pensiones para las viudas de los profesores de la Universidad de
Göttingen y durante cinco años elabora análisis de viabilidad y man-
tenibilidad, usando datos actuariales sobre índices de mortalidad, y
concluye que el sistema existente podría mantenerse incluso con un au-
mento en las pensiones. Según W. Sartorius, un geólogo por medio del
cual nos ha llegado mucha información sobre el último Gauss, habría
sido un inmejorable Ministro de Finanzas, y de hecho el capital que
Gauss dejó al morir era del orden de 150 veces su sueldo anual, lo que
consiguió a base de inversiones en los mercados de valores.

En 1849 se celebra en Göttingen el semicentenario de su tesis doctoral,
y entre 1850 y 1855, Gauss se dedicó esencialmente a la lectura, tanto
de periódicos como de literatura. Asistió a la lección de habilitación de
Riemann en 1854, de la que se conserva, a través de Weber, el registro de
la opinion de Gauss, exaltado y elogioso hacia las ideas de Riemann;
seguramente Gauss era el único entre la audiencia en disposición de
apreciar realmente el contenido de la visionaria lección de Riemann.

Gauss murió el 23 de Febrero de 1855 y fue enterrado en Göttingen, sin
que en su tumba se grabara la construcción del polígono de 17 lados,
como había sido su deseo.

1.1. La Obra de Gauss. Las Obras completas de Gauss, bajo el tí-
tulo Carl Friedrich Gauss’ Werke fueron publicadas en doce volúmenes
entre 1862 y 1929. El plan inicial, establecido por F. Schering, se com-
pletó, casi setenta años después, bajo la dirección de F. Klein, quien
incluyó además el material nuevo que había salido a la luz durante el
tiempo que ocupó la edición. Con vistas a tener una radiografía rápida
del volumen relativo de las contribuciones de Gauss a los diferentes
campos, es interesante listar los títulos de los doce volúmenes: Teoría
de Números: Vols I y II; Análisis: Vol III; Probabilidad y Geometría:
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Vol IV; Física Matemática: Vol V; Astronomía: Vols VI y VII; Adden-
da: Vol VIII; Geodesia: Vol IX; Varia y ensayos sobre la obra de Gauss:
Vols X y XI y Varia y Magnetismo Terrestre: Vol XII.

En una primera evaluación superficial, vemos que la contribución de
Gauss a la Matemática pura ocupa cuatro volúmenes, los mismos que
sus contribuciones a la Física. Quizás es necesario decir que el actual
y desafortunado divorcio entre las Matemáticas y la Física, que hoy
es evidente sin ir más lejos en nuestros planes de estudio, en la época
de Gauss no sólo no existía sino que tampoco hubiera resultado inte-
ligible: los grandes de todas las épocas han contribuido con brillantez,
sin preocuparse demasiado de si su contribución era a la Física o a las
Matemáticas. Y Gauss se movió con gran soltura desde la Matemática
pura, pasando por la Física matemática, hasta el campo más aplicado
de la Física, la instrumentación.

Las muchas contribuciones propiamente matemáticas de Gauss caen
fuera del tema que quiero presentar aquí, por lo que omitiré men-
cionarlas, excepto cuando tengan alguna vertiente física destacada, y
me centraré en sus contribuciones a la Física. Aun así, las aportaciones
de Gauss son tan amplias que lo que se esbozará será apenas un breve
panorama.

2. Gauss en Astronomía Teórica

Sabemos que Gauss tuvo interés en Astronomía desde su época del
Carolinum, donde descubrió por su cuenta la ley de Bode. En Göt-
tingen se debió familiarizar con el problema básico de la Astronomía
matemática: el cálculo de órbitas de los cuerpos celestes a partir de
observaciones posiblemente escasas y probablemente inexactas, reali-
zadas además quizás por diferentes observadores. También se sabe que
trabajó en el movimiento de la Luna, un tema que para Newton había
sido una pesadilla.

Hacia 1800, el avance de la tecnología en los instrumentos ópticos y
la acumulación de observaciones había producido los primeros mapas
fiables de estrellas. Y el descubrimiento de Urano en 1781 por Herschel
había establecido a la Astronomía como el paradigma del triunfo de
la ciencia newtoniana. Se iniciaba así el siglo xix con las perspectivas
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abiertas por la Ilustración apoyadas en un triunfo incontrovertible de
la Revolución científica.

La noche del 1 de enero de 1801, Giuseppe Piazzi había descubierto
un nuevo astro, que observó hasta el 11 de febrero, cuando dejó de ser
visible al acercarse demasiado al Sol. En junio de 1801 Zach, director
del observatorio de Seeberg, el centro de la investigación astronómica
en Alemania, publicó sus datos orbitales, que lo calificaban como un
nuevo planeta. Recibió el nombre de Ceres. La reaparición de Ceres se
esperaba a finales de 1801 o principios de 1802. Gauss, animado por
Zach, se embarcó, recién publicadas sus Disquisitiones, en el cálculo
de la órbita, lo que completó en un par de meses. En septiembre Zach
publicó varias previsiones, entre otras la de Gauss, que difería bastante
de la suya propia. El 7 de diciembre de 1801 Zach, y el 1 de enero de
1802 Olbers, reencontraron a Ceres en posiciones muy cercanas a las
previstas por Gauss. La publicación de la noticia, en febrero de 1802,
confirió casi inmediatamente fama a Gauss en toda Europa: recibió
una invitación para ser Director del Observatorio de San Petesburgo y
comenzó su contacto con astrónomos como Olbers, Zach y Bessel, que
se mantendría toda su carrera.

La determinación de una órbita a partir de observaciones era por en-
tonces un ya viejo problema para el que se habían desarrollado técnicas
basadas directamente en las leyes de Kepler. Esencialmente, las técnicas
previas a Gauss tenían en común partir de una estimación inicial de la
órbita, como aproximación de orden 0, cuyos elementos orbitales se iban
afinando sucesivamente con las nuevas observaciones. Cualquier órbita
está determinada (teóricamente) por tres observaciones de la posición
del astro sobre la esfera celeste y del instante de la observación, los
únicos datos accesibles, pero la no linealidad intrínseca presente en la
ecuación de Kepler hace que una solución cerrada y explícita no sea
posible. Se requiere pues una buena elección de una órbita de prueba,
seguida de una serie de modificaciones de esta órbita por ensayo y error
para mejorar el ajuste al conjunto completo de observaciones. Esta es
la parte realmente difícil, y además en ella el éxito depende, de ma-
nera incontrolada, del acierto en la etapa anterior. Por ejemplo, en la
predicción de la existencia de Neptuno, aparte del indiscutible mérito
de LeVerrier y de Adams, hubo también mucha suerte. La excentricidad
de la órbita real de Neptuno es muy pequeña, con lo que una órbita
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circular, que fue la suposición inicial de los cálculos de LeVerrier y de
Adams —hecha en parte por motivos pragmáticos, ya que facilitaba
el cálculo subsiguiente hasta hacerlo factible—, resultó ser a la postre
una muy buena elección para la órbita de prueba.

¿Qué era nuevo en el enfoque de Gauss? Básicamente, dos ideas. Una,
la técnica para obtener una estimación inicial de la órbita, a partir de
un número mínimo de observaciones (tres) y sin introducir ninguna
condición ni hipótesis adicional, esto es, sin presuponer si la órbita es
una elipse, una hipérbola, etc. El método, basado en la comparación
de áreas de sectores de cónicas versus sus triángulos cordales, conduce
a una ecuación de octavo grado, cuyo uso exige también sofisticación
y habilidad de cálculo. La otra idea es el uso del método de mínimos
cuadrados, del que hablaré después, para ajustar óptimamente la órbita
modificada al conjunto completo de observaciones. Hasta 1809, en un
artículo y en Theoria Motus. . . Gauss no publicó los detalles del cálcu-
lo, que había ido puliendo entre 1801 y 1809 con los nuevos asteroides
Pallas, Vesta, Juno así como con algunos cometas.

El redescubrimiento de Ceres puso a Gauss en contacto con los mejores
observadores, especialmente Olbers, quien ahora es más recordado por
haber puesto el dedo en un problema básico de la Cosmología: la llama-
da ‘paradoja de Olbers’, una pregunta aparentemente estúpida, pero
que contiene una auténtica carga de profundidad: ¿Porqué es oscuro
el cielo nocturno? Volviendo a Gauss, es obligado mencionar otra ca-
racterística persistente en toda su obra: incluso en sus contribuciones
más aparentemente aplicadas, se tiene la impresión de que para Gauss
la distancia entre los cálculos tediosos y los aspectos de investigación
de Matemática pura es casi inexistente. El cálculo original de la órbita
de Ceres era básicamente heurístico e incluía, como casi todos los cál-
culos de Gauss, un uso habilísimo de interpolaciones y aproximaciones
sucesivas, usando series de Taylor y trigonométricas con un virtuosis-
mo extremado. Y la evolución y afinamiento de los cálculos de órbitas
estaban muy estrechamente conectadas con su trabajo en paralelo so-
bre funciones elípticas y sobre la función hipergeométrica. Es notable
el pragmatismo de Gauss; usaba cualquier herramienta a mano, como
desarrollos en serie (y truncación) de los elementos de la perturbación,
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integración numérica cuando los desarrollos eran complicados o lenta-
mente convergentes, e incluso anticipó las series de Fourier, introducien-
do muchas ideas cuya justificación completa dista de ser trivial, pero
que aplicó sin embargo de manera maestra. Comentemos, por ejemplo,
la idea del anillo: las perturbaciones que produce un planeta sobre otros
planetas o cometas resultan ser esencialmente equivalentes a las de un
anillo de la misma masa total que el planeta, situado sobre la órbita y
con la masa distribuida según el tiempo que invierte el planeta en cada
segmento de su propia órbita. Usando este modelo, Gauss determinó
la masa de Júpiter, vía sus perturbaciones sobre Pallas.

Gauss marca el inicio de la Astronomía moderna también en el plante-
amiento de un nuevo estándar de exigencia, precisión y fidelidad en las
observaciones astronómicas y en su reducción. El método de mínimos
cuadrados resultó ser una herramienta básica en este programa: ini-
cialmente sólo una técnica, conforme su justificación probabilista fue
siendo más clara, se transformó en uno de los pilares de la filosofía
natural de Gauss.

Durante este periodo, Gauss realiza también experimentos sobre la
modificación de la gravedad por la rotación terrestre, la determinación
de la longitud geográfica, la identificación de cometas y el análisis de
dificultades en la óptica del telescopio de Brunswick. Este último as-
pecto está seguramente en el origen de su interés en la óptica. El ciclo
de Brunswick en la vida de Gauss se cierra en 1809, con la publicación
de su Theoria Motus . . . y la muerte de Johanna y de su tercer hijo,
un golpe del que Gauss nunca se recuperó totalmente.

2.1. El Observatorio de Göttingen. En los primeros años del
siglo xix, F. Olbers promueve en el gobierno de Hannover la construc-
ción de un Observatorio Astronómico en Göttingen. Inicialmente no
tiene éxito, pero en un segundo intento consigue su objetivo y propone
que se ofrezca a Gauss su dirección. Gauss acepta, declinando la oferta
de San Petesburgo y se traslada a Göttingen en 1808; permanecerá alli
el resto de su vida. En el ínterin se encuadra la guerra franco-prusiana
(en la que murió el Duque Ferdinand) y la dominación napoleónica del
reino de Hannover, que duró hasta 1814. A esta turbulenta situación
atribuyen los biógrafos de Gauss su postura posterior básicamente muy
conservadora. De aquellos años data una curiosa historia. Gauss había
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mantenido correspondencia con un francés, Monsieur LeBlanc, sobre
tópicos avanzados de teoría de números y geometría de superficies.
M. LeBlanc era realmente el seudónimo empleado por una mujer, So-
phie Germain, para asegurar la atención que deseaba para sus ideas.
Ante la invasión de Hannover por las tropas francesas y preocupada
ante la eventualidad de que Gauss sufriera algún daño, encargó a un
oficial del ejército francés conocido suyo que se ocupara personalmente
de evitarlo. Sólo cuando el oficial visitó a Gauss, éste descubrió que su
corresponsal francés no había sido realmente un hombre.

Gauss permaneció como Director del Observatorio realizando observa-
ciones personalmente hasta su muerte, y la instrumentación del obser-
vatorio fue adquirida y su fabricación supervisada por Gauss, quien así
estuvo en contacto directo con los mejores fabricantes de instrumentos
del mundo. Desde el Observatorio, Gauss continuó con sus aportaciones
teóricas: En 1818 obtiene y publica el método del anillo para el estu-
dio de las perturbaciones en las órbitas planetarias, y en 1827, tras las
primeras determinaciones de paralajes de estrellas por Bessel, Gauss se
ocupó del movimiento propio del Sistema solar.

3. Geodesia y Topografía con la Geometría como fondo

Entre 1818 y 1832, Gauss dirigió un vasto proyecto para topografiar el
reino de Hannover. Se trata de un problema práctico con implicaciones
políticas y militares, además de las propiamente científicas. La inicia-
tiva había sido de Schumacher en 1818: enlazar con la triangulación
danesa. Enseguida se convirtió en un proyecto completo y ambicioso,
que ocupó a Gauss durante diez años. Gauss intervino directamente en
casi todos los aspectos de diseño, de toma de medidas y de su reducción
y control.

La historiografía ha prestado gran atención a las medidas realizadas
por Gauss en un Gran Triángulo dentro de la triangulación de Han-
nover. Se trata del triangulo determinado por tres cumbres, Brocken,
Hohenhagen e Inselberg, con lados BH 69 km, HI 85 km y BI 105 km.
Era la primera vez que se realizaban medidas topográficas a tan gran
distancia y con tan gran precisión. La suma de los ángulos del triángulo
se midió con un error del orden de 0,2 a 0,6 segundos de arco, lo que des-
de cualquier punto de vista es una auténtica proeza observacional. La
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pregunta natural en este contexto es si Gauss pretendía hacer, a través
de esas medidas, una comprobación experimental sobre la validez de
la Geometría euclidiana. Gauss siempre fue bastante circunspecto so-
bre este punto, sobre el que no existe actualmente consenso inambiguo.
Lo más probable es que Gauss pretendiera que este triángulo jugara
un papel de control en varios aspectos de la triangulación y que por
ello pusiera especial cuidado en su medida; consta que esos datos ‘ex-
perimentales’ le proporcionaron un espléndido banco de pruebas para
usar la técnica de mínimos cuadrados en la reducción y análisis de los
datos. Pero parece difícil de aceptar que Gauss no considerara (siquiera
para él mismo) los resultados como una buena prueba empírica de la
adecuación de la Geometría euclidiana al espacio físico.

3.1. Gauss en Geodesia y Geometría. Como consecuencia de su
dedicación a la topografía del reino de Hannover, Gauss produce dos
obras importantes en Geodesia: Bestimmung . . . (1828) y . . .Höheren
Geodäsie I (1843) y II (1846), y un ensayo para el Premio de Copen-
hague sobre las matemáticas implicadas en la cartografía (1822). Se
introducen allí las bases de lo que luego se ha llamado la proyección
de Gauss-Krüger, basada en la aplicación inteligente de las transforma-
ciones conformes a la cartografía. Esta proyección es una variante de
la proyección de Mercator transversa, que en la actualidad se ha im-
puesto como el sistema de referencia global que cubre la mayor parte de
la superficie de la Tierra, la red UTM (Universal Transverse Mercator).

Pero la contribución fundamental para la evolución posterior de la mo-
derna Geometría diferencial es la famosísima Disquisitiones generales
circa superficies curvas (1827), auténtico documento fundacional, cuyas
fuentes de inspiración se encuentran sin duda mezcladas con considera-
ciones de geodesia y de astronomía. Gauss crea en ese trabajo la Ge-
ometría diferencial de superficies, iniciando un programa contemplado
en gran medida de manera visionaria por Riemann, y completado por
el trabajo de muchos matemáticos en las siguientes décadas. En los ca-
sos más sencillos (los de curvatura constante) aparecen las geometrías
homogéneas: euclidiana, esférica e hiperbólica (Bolyai-Lobachewski),
que también pueden estudiarse de la manera sintética tradicional a la
Euclides. El mero descubrimiento de que la Geometría euclidiana no
es la única posible resultó ser una de las aventuras intelectuales más



GAUSS Y LA FÍSICA 61

largas de la historia; Gauss va mucho mas allá de estos espacios ho-
mogéneos: introduce y reconoce a la cantidad que hoy se denomina
curvatura (gaussiana) de una superficie como el invariante básico de la
Geometría, y considera de una tacada tanto la Geometría euclidiana
como la muchísimo más general en la que la curvatura no es constante,
haciendo aparecer las tres geometrías de curvatura constante como in-
termedias entre la geometría plana euclidiana y las más generales, de
curvatura variable.

Curiosamente, este trabajo, que mira directamente hacia el futuro,
aparece casi al mismo tiempo que el descubrimiento de la geometría
(hiperbólica) de Bolyai y Lobachewski, que quizás puede verse como la
culminación de un problema del pasado, la aventura de las paralelas.
La identificación entre la geometría de curvatura constante negativa y
la geometría de Bolyai–Lobachewski requirió aún otros treinta años,
y fue completada por Beltrami, aunque los elementos básicos de tal
conexión estaban disponibles para Gauss, quien se interesaba tanto en
problemas de tipo empírico (la adecuación de la Geometría euclidiana a
la realidad física, una de las motivaciones de Lobachewski) como en los
aspectos axiomáticos (la independencia del postulado de las paralelas,
lo que interesaba más a Bolyai Janos, el hijo de Farkas).

Parece también que Gauss había meditado muy extensamente sobre es-
tas cuestiones —desde sus estudios universitarios y quizás antes. Sophie
Germain, quien mantuvo correspondencia con Gauss, había propuesto,
motivada por la física de las membranas elásticas, la curvatura media
como medida de la curvatura de una superficie y Gauss la tenía en alta
estima. Hoy sabemos que la curvatura media mide aspectos extrínsecos
de la geometría de una superficie, mientras que la curvatura gaussiana
describe su geometría intrínseca. Al enfatizar el interés de los aspectos
intrínsecos y permitir su distinción de los extrínsecos, Gauss abre el
camino primero a la extensión a un espacio curvo n-dimensional de-
bida a Riemann y, tras otro medio siglo, a la teoría de Einstein de la
gravedad (Relatividad general). Pero discutir esto nos llevaría dema-
siado lejos.

3.2. Gauss y la Instrumentación: el heliotropo. Una contribu-
ción importante de Gauss a la instrumentación, básica para el éxito del
proyecto cartográfico, fue la invención del heliotropo (1821). Se trata
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de un instrumento para facilitar la visibilidad de y desde estaciones
lejanas. La idea es muy simple: se trata de reflejar la luz solar hacia
la estación que se observa, de manera que una observación más precisa
sea posible y fácil incluso con condiciones atmosféricas no completa-
mente favorables y sobre distancias en las que antes la observación era
inimaginable. En diversas formas el heliotropo subsistió hasta el adve-
nimiento de la aerofotogrametría, que en la actualidad ha reemplazado,
junto con la fotografía desde satélites, a los levantamientos topográficos
a gran escala como el que dirigió Gauss en Hannover.

4. Gauss en Mecánica: más principios de mínimo

Por razones físicas, matemáticas y filosóficas, el cálculo variacional fue
uno de los temas centrales en el siglo xviii, y Gauss no se resistió
a su hechizo. En 1829 aparece otra publicación corta de Gauss so-
bre Mecánica, en la que propone un nuevo principio extremal de la
Mecánica, el principio de mínima ligadura. Gauss introduce, para un
sistema mecánico de partículas, una cantidad que da una medida de
la ligadura del sistema,

∑
mi(δxi)

2, y enuncia como principio básico
que el movimiento real del sistema mecánico minimiza esta cantidad.
Este principio contiene y es más general que el de los desplazamientos
virtuales de D’Alembert. Posteriormente Jacobi introdujo otro princi-
pio variacional pertinente en el movimiento de un sistema mecánico, a
través de lo que hoy se conoce como métrica de Jacobi. En palabras
del propio Gauss:

Es muy notable que los movimientos libres, cuando no pueden coe-
xistir con las condiciones necesarias, resultan ser modificados por la
Naturaleza exactamente de la misma manera que el matemático, según
el método de los mínimos cuadrados, reconcilia observaciones ligadas
entre sí por dependencias necesarias. Podría proseguirse más allá con
esta analogía, pero no pretendo hacerlo ahora. . .

Esta cita registra una constante en el pensamiento de Gauss: las ideas
matemáticas son realizadas en la Naturaleza a través de una serie
de principios básicos, que muestran profundas analogías en campos
aparentemente diversos. Ingredientes esenciales en esta Filosofía natu-
ral son en Gauss la ley de fuerzas de Kepler/Coulomb, la teoría del
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potencial, los principios extremales y el principio de mínimos cuadra-
dos. Gauss hizo mucho por la idea de la inteligibilidad matemática de
la Naturaleza.

En su Principia Generalia . . . fluidorum in statu aequilibri (1829), in-
troduce un problema variacional asociado a la determinación de la
figura de equilibrio de la superficie de un fluido, teniendo en cuenta
la gravedad y las fuerzas de capilaridad y de adhesión al recipiente
(hoy diríamos intermoleculares). Previamente Laplace había estudia-
do este problema, partiendo de ciertos hechos tomados como hipótesis
(por ejemplo, el ángulo de contacto en la interfase). En contraste, Gauss
deriva esas condiciones de su principio de mínima ligadura y en el curso
de la derivación aparece por vez primera el teorema de la divergencia
de Gauss. Las leyes de la capilaridad siguen como consecuencias, y
también aparece un fenómeno hoy bien conocido: la competición entre
efectos en los sistemas no lineales, que Gauss describe concisamente:

. . . Lo que obtenemos como resultado de una investigación delicada y
difícil, es una condición de equilibrio que es accesible al sentido común,
y que muestra el ajuste que ocurre cuando hay varias fuerzas preva-
lentes en conflicto.

Dentro del mismo orden de ideas, Gauss trabaja en la formalización
y propiedades matemáticas de la atracción newtoniana, originando la
llamada teoría del potencial. Es en ese contexto en el que aparece la
famosa Ley de Gauss: El flujo del campo gravitatorio a través de una su-
perficie cerrada arbitraria es proporcional a la masa total contenida en
el interior. Este resultado reduce a cálculos elementales desarrollos que
antes requerían técnicas elaboradas, la marca de fábrica de los avances
importantes. No quiero dejar de mencionar los trabajos de Gauss so-
bre la atraccion newtoniana de elipsoides y sobre la llamada forma
de Gauss de las ecuaciones de Lagrange, conveniente para estudiar los
cambios en los elementos orbitales bajo perturbaciones conocidas y que
aún continúa en uso en ciertas aplicaciones de Mecánica celeste.

5. Gauss en Probabilidad aplicada

Una de las contribuciones más conocidas de Gauss, especialmente en-
tre los no matemáticos, es sin duda el método de mínimos cuadrados.
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La primera versión madura del método aparece publicada en Theoria
combinationis . . . erroribus minimis . . . I (1821) y II (1823), aunque
sus raíces en Gauss datan de mucho antes. Es importante entender
que el método no es simplemente una receta conveniente para ajus-
tar de manera óptima datos experimentales, impresion errónea que
puede derivarse de algunas exposiciones demasiado pragmáticas. Por
el contrario, la significación profunda del método depende de la ley de
distribución de probabilidad de los errores en las observaciones. Gauss
propone la distribución normal, conocida como campana de Gauss, y
es sólo a través de esa relación cuando el método de mínimos cuadra-
dos adquiere todo su significado. En varios lugares Gauss insiste en la
importancia de emplear datos reales, y usa como ejemplos datos de
sus observaciones en astronomía y en el levantamiento topográfico de
Hannover (especialmente el Gran Triángulo).

Históricamente, la primera publicación de la idea parece ser la de Le-
gendre (1806). Se sabe sin embargo que Gauss ya lo había usado varios
años antes, ya que lo menciona en cartas a Olbers que datan de 1802.
La conexión del metodo de Legendre con consideraciones probabilistas
la hizo Laplace, pero Gauss entendió también esta relación de manera
independiente. Es muy notable, y relativamente poco conocido, que el
método de mínimos cuadrados tuvo un tercer descubridor independien-
te en Estados Unidos: Robert Adrain, matemático de origen irlandés
emigrado a USA, propuso el método y descubrió su conexión con la ley
de distribución de errores, publicando estos resultados en 1807, también
en relación con la compensación de las redes topográficas.

6. Gauss en Óptica

La Dióptrica, que estudia la forma, disposición, diseño y defectos de
las lentes y sistemas de lentes y sus limitaciones intrínsecas, es segura-
mente el campo más especializado de investigación empírica que Gauss
abordó. Su interés proviene de las necesidades y dificultades de la ob-
servación astronómica: en 1807, Repsold, un reputado fabricante de
instrumentos, le consulta sobre un objetivo doble acromático, inician-
do así una larga colaboración. Gauss se interesó, entre otras cosas, en
disminuir la aberración cromática de un sistema de lentes. La línea
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iniciada por esta colaboración propició, andando el tiempo, el impor-
tantísimo desarrollo industrial de la óptica en Alemania: Reichenbach,
Fraunhoffer y Steinheil fueron los antecesores de Carl Zeiss en Jena,
fábrica cuyo director científico fue E. Abbe, conocido en óptica por el
establecimiento del límite efectivo de ampliación de un microscopio óp-
tico, y que había estudiado con Riemann. La línea común, prolongada
hacia atrás, lleva a Gauss.

La publicacion más importante de Gauss en este campo es la Diop-
trische . . . (1840), que estudia la trayectoria de la luz a través de un
sistema de lentes en la aproximación llamada paraxial, en la que las
lentes se suponen infinitamente delgadas y los rayos infinitamente cer-
canos al eje óptico. En esta aproximación todo sistema es equivalente
a una sola lente efectiva. Este trabajo trata desde luego de las etapas
básicas en el diseño de sistemas ópticos, pero su interés actual es con-
ceptualmente reducido, y matemáticamente es bastante elemental: de
hecho, Gauss vaciló sobre su publicación.

7. Gauss en Electricidad

Las investigaciones de Gauss en Electricidad se enmarcan dentro de su
colaboración con Wilhelm Weber, que fue la más extensa y duradera
que tuvo Gauss en su vida científica. Se inició a través de Alexander
von Humboldt, que en 1828 persuadió a Gauss para que asistiera a
una Convención en Berlín. Allí conoce a Weber, quien en 1831 y a
propuesta de Gauss, se incorpora al claustro de Göttingen. En 1838,
tras el asunto de los siete, Weber abandona Göttingen. Volverá en 1848,
cuando Gauss ya había abandonado la investigación en electricidad.

El interés de Gauss por la electricidad mantuvo consistentemente una
doble cara: al lado de aspectos empíricos, prácticos, hasta de ingeniería,
aparecen penetrantes investigaciones teóricas, con bastantes relaciones
con su trabajo anterior en Astronomía. Estas relaciones proceden de
una sorprendente analogía: El potencial Newtoniano V (r) = −GM/r
responsable del movimiento en el Sistema solar es formalmente idén-
tico al potencial de Coulomb V (r) = kQ/r que describe los efectos
electrostáticos. Todas las herramientas matemáticas desarrolladas en
la teoría del potencial newtoniano son aplicables, mutatis mutandis,
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a la electricidad. Pero adicionalmente, la maestría de Gauss en diver-
sas técnicas matemáticas (incluyendo los resultados básicos del análisis
complejo) significó la posibilidad de plantear y responder correctamente
cuestiones importantes. Por ejemplo, Gauss hace un uso extensivo de
las funciones esféricas, introducidas por Legendre, y establece el papel
esencial de la ley de Coulomb como base de la electrostática, anali-
zando también las modificaciones que deberían llevar a una auténtica
electrodinámica. Una gran parte del contenido del capítulo sobre elec-
tricidad de cualquier texto de Física general, en la forma en que se
presenta, se debe a Gauss. Propició el uso de medidas absolutas en
Electromagnetismo y el establecimiento sistemático del sistema métri-
co (ampliado) que derivó en el actual sistema Internacional de Unidades
(Gauss lo usaba con unidades mm s g). Descubrió, en 1833, las leyes
hoy conocidas como Leyes de Kirchoff para los circuitos, y desarrolló
una electrodinámica basada en una acción a distancia. Se sabe que un
Riemann muy joven participó en algunos experimentos, y que uno de
los temas en los que trabajó Riemann y de los que no han quedado
datos era el desarrollo de una teoría matemática de la electrodinámica,
continuando el esquema de Gauss-Weber.

7.1. Gauss y la Instrumentación: el telégrafo. Como otra con-
secuencia práctica de sus investigaciones en Electricidad, Gauss y We-
ber desarrollaron dos modelos de telégrafo entre 1833 y 1838. Las
señales se observaban en el receptor mediante la desviación de una
aguja magnética (una brújula) a derecha o izquierda, según el voltaje
aplicado en el extremo emisor. Desarrollaron un código e instalaron el
telégrafo entre el laboratorio de Weber y el Observatorio Astronómi-
co, separados unos 1500 m. El telégrafo funcionó (con reparaciones en
el hilo que se rompía frecuentemente) hasta que un rayo alcanzó al
sistema y lo destruyó.

Gauss parece haber sido consciente de las posibilidades que abrían las
comunicaciones eléctricas: sugirió que en las líneas de ferrocarril (en-
tonces comenzando una rápida expansión) un raíl se usara como con-
ductor para facilitar las comunicaciones a larga distancia. El invento
de Gauss y Weber no era el primer intento de comunicación eléctrica
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a distancia, ni fue el que sobrevivió, privilegio que correspondió al sis-
tema de Morse. Se sabe que algunos colegas lo consideraban como una
aberración frívola y acientífica. Pero Weber profetizaba en 1835:

. . .Cuando el globo terráqueo esté cubierto con una red de ferrocarriles
y de alambres telegráficos, esta red prestará servicios comparables a los
del sistema nervioso en el cuerpo humano, en parte como un medio de
transporte, en parte como un medio para la propagación de ideas y
sensaciones, con la velocidad de la luz, . . .

Ciento setenta años después tenemos Internet.

En su correspondencia tardía con Olbers, Gauss menciona la posibili-
dad de un motor eléctrico, pero Gauss parece pensar que la potencia
que tal motor podría proporcionar era bajísima.

7.2. La electrodinámica gaussiana. La electrodinámica gaussia-
na es relativamente poco conocida. Es una teoría modelada en la gra-
vitación de Newton, basada en una acción a distancia, y con fuerzas
dependientes no sólo de la posición, sino también de la velocidad y de
la aceleración. La razón de este desconocimiento es, quizás, que en la
época en que Gauss construía esta teoría, el consenso científico sobre
el electromagnetismo ya había tomado partido, decididamente, por el
camino seguido por Faraday y Maxwell, que aparte de sus impresionan-
tes éxitos predictivos es también conceptualmente más satisfactorio, al
evitar la acción a distancia.

Este desconocimiento no ayuda a una evaluación realista. K. Schwarz-
schild mostró, a comienzos del siglo xx, que las ideas de Gauss podían
conducir a una teoría viable, y recientemente se ha sugerido que tam-
bién la teoría de Gauss-Weber de acción a distancia podría haber
conducido, eventualmente, a la relatividad. Desde luego en esa teoría
aparece una cantidad con dimensiones de velocidad, llamada constante
de Weber, que debido a la presencia de coeficientes espúreos desafor-
tunadamente no coincidía numéricamente con la velocidad de la luz,
aunque sí en su orden de magnitud. Sea ello como fuere, lo que es
cierto es que en este campo la línea de trabajo de Gauss se apartaba
directamente de la filosofía contraria a la acción a distancia, mandato
conceptual que tantos buenos frutos brindó posteriormente.
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8. Gauss en Magnetismo y Geomagnetismo

En 1832, y en paralelo con su interés en electricidad, Gauss inicia tam-
bién investigaciones en magnetismo terrestre. Conviene advertir que la
unidad esencial de electricidad y magnetismo, hoy completamente in-
tegrada en nuestro conocimiento colectivo, distaba entonces de estar
establecida: el análisis de Ampère sobre la descripción de las fuerzas
producidas por el magnetismo data de unos pocos años antes. La ini-
ciativa fue de Alexander von Humboldt, buscando la cooperación de
Gauss para establecer una red de puntos de observación del campo
magnético terrestre en todo el mundo.

Se trata del primer intento en la historia de plantear una observación a
escala global, con sus nuevas exigencias: establecimiento de estándares
comunes, de técnicas de medición, de requerimientos de precisión y fia-
bilidad. Los objetivos del programa eran el estudio de la distribución del
magnetismo terrestre, de sus inhomogeneidades locales, de sus cambios
temporales en intensidad, declinación e inclinación, y ambiciosamente,
de la elucidación del origen del campo magnético terrestre.

Ya en 1832 Gauss publica un trabajo importante sobre la medición
absoluta del campo magnético terrestre. Siguen otros dos trabajos fun-
damentales en 1839 y 1840, y un Atlas de Geomagnetismo publicado
en 1840 por Gauss, Weber y Goldschmidt. El análisis del contenido de
estas obras es interesante. Gauss define por vez primera el campo mag-
nético, esencialmente de la manera hoy familiar, mediante la fuerza que
causa en un imán, pero aún habla de un fluido magnético, sin entrar en
demasiadas consideraciones sobre la naturaleza del magnetismo. Y sin
embargo, a continuación introduce un potencial magnético, prueba que
en la Tierra sólo puede haber dos polos magnéticos, y finalmente intro-
duce una serie de relaciones nuevas entre las componentes horizontal y
vertical del campo magnético en diferentes puntos, relaciones correctas
que Humboldt se negó a aceptar durante bastante tiempo.

Gauss usa implícitamente la hipótesis de que la distribución de masa
(carga, fluido magnético) en una región determina de manera única el
potencial en todos los puntos de la región. Riemann denominó principio
de Dirichlet a esta hipótesis, que como se sabe fue objeto de un encen-
dido debate. Usando desarrollos en términos de funciones esféricas y
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de la coordenada radial, Gauss encuentra la dependencia radial de la
componente vertical del potencial magnético y usa su teoría junto con
datos observacionales para calcular los primeros veinte y cuatro coefi-
cientes de este desarrollo, y a partir de ellos poder predecir la posición
del Polo Sur magnético, que está cercano al Polo Norte geográfico. Es-
ta predicción fue confirmada muy precisamente por la expedición del
explorador capitán Wilkes en 1841.

El programa de Humboldt-Gauss condujo a varios resultados notables
sobre el magnetismo terrestre, que eran totalmente desconocidos ante-
riormente. Por ejemplo, que el campo magnético varía con el tiempo. Y
que ocasionalmente hay variaciones temporales bruscas (hasta del 10%
en términos relativos) que además ocurren simultáneamente en toda la
Tierra (tormentas magnéticas). El mecanismo último tras ambos fenó-
menos aún no está bien explicado.

El trabajo de 1840 es la culminación de estas investigaciones. Gauss
discute la determinación absoluta del campo magnético, mediante el
magnetómetro, un aparato inventado por Gauss y Weber para deter-
minar la componente horizontal de la fuerza magnética. Se trata de la
primera medida absoluta de la fuerza que ejerce el campo magnético
de la Tierra sobre una brújula, fuerza muy débil cuya medida requirió
precauciones extremas. El ambiente de experimentación debía estar to-
talmente libre de perturbaciones magnéticas, lo que obligó a construir
un laboratorio exento de hierro y de cualquier otro material magnético:
se hizo de madera, con clavos de cobre; no debía haber en él la más mí-
nima corriente de aire, etc. Gauss tomó el modelo del observatorio y de
los procedimientos previamente desarrollados por Humboldt, reducien-
do el tiempo de observación necesario e incrementando su exactitud, lo
que dio lugar a una polémica entre ambos.

8.1. El número de enlace. Aunque se trata de un resultado con-
creto, no me resisto a mencionar el número de enlace. En 1833 Gauss
publica una corta nota con valor fundacional. Lo hace en el contexto
de sus investigaciones en magnetismo, por lo que lo he colocado dentro
del apartado dedicado al magnetismo, aunque algunos autores afirman
que también pensaba en órbitas de asteroides y planetas. Consideremos
dos curvas cerradas en el espacio tridimensional Γ1 ≡ r1(s), Γ2 ≡ r2(s),
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que no se corten. Gauss introduce la integral
∮

Γ1

∮

Γ2

(dr1 × dr2) · (r1 − r2)

|r1 − r2|3
e indica, sin prueba, que el valor de esta integral no cambia cuando
las curvas se deforman arbitrariamente (respetando la condición de
no cortarse), y que además ese valor es un número entero, llamado
número de enlace de las dos curvas. Hoy vemos claro que el origen de
estas propiedades es topológico. Pero en 1833 ni siquiera el nombre
topología existía: Gauss propuso a Listing, uno de sus estudiantes, una
exploración sistemática de este tipo de propiedades y Listing inventó,
entre otros, el término Topología. Dentro del mismo orden de ideas está
la relación ∫ ∫

S

Kdσ = 4π

para la curvatura K de una superficie cerrada convexa, que es también
un invariante topológico.

9. La herencia de Gauss en la Física

Durante casi toda su vida, Gauss se ocupó de diversos aspectos de
Física teórica y experimental. En su época universitaria efectuó expe-
rimentos sobre la gravedad, y un problema en el que trabajó sus últimos
años era una modificación del péndulo de Foucault. En ambos casos,
problemas físicos, prácticos y concretos, alejados de la imagen tópica
de un matemático puro.

Su herencia se percibe tanto en sus aportaciones concretas a la Física
o a la Instrumentación, como en la fertilidad a largo plazo de sus ideas
matemáticas, sobre todo en campos que Gauss no pudo ni siquiera
imaginar. Mencionaré unos pocos ejemplos.

La ‘ley de Gauss’ para los campos eléctrico y magnético, ∇E ∝ ρ
y ∇B = 0, respectivamente, contiene esencialmente todo el electro-
magnetismo maxwelliano. Las otras dos ecuaciones de Maxwell pueden
verse como consecuencias necesarias e inevitables, una vez se acepta la
relatividad especial. Por supuesto, el camino histórico fue el opuesto:
se llegó a la relatividad especial asumiendo que las cuatro ecuaciones
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de Maxwell eran invariantes bajo cambios de sistemas de referencia
inerciales.

La Geometría diferencial se considera actualmente como el lenguaje
natural de la Física. Según Einstein, sin Gauss no hubiera sido posible la
Relatividad general. Es curioso, y hasta cierto punto paradójico, que el
paradigma de la eliminación de la acción a distancia en Física, la teoría
de la gravitación de Einstein, se base en unas matemáticas que originó
Gauss, quien por su parte persistió en el uso de la acción a distancia
en sus teorías electrodinámicas. En cualquier caso, lo que se podría
llamar ‘forma gaussiana’ de las ecuaciones del campo gravitatorio de
Einstein, es iluminadora: la curvatura gaussiana (escalar) del 3-espacio
es proporcional a la densidad espacial de energía, entendiendo que todas
las cantidades son las propias de cualquier observador, en movimiento
arbitrario. Y, sin salir de este campo, indiquemos que la ‘ley de Gauss’
es también esencialmente valida en la Relatividad general, y conduce a
una derivación sencilla de la solución de Schwarzschild.

Gauss trianguló Hannover y como consecuencia alumbró la Geometría
diferencial de superficies. Uno desearía que las triangulaciones del espa-
cio-tiempo que se usan en diversos modelos de Teoría cuántica de cam-
pos acaben iluminándonos en relación con una tentativa teoría cuántica
de la gravedad.

La función gaussiana e−λx2 es de una increíble ubicuidad en Física,
Mecánica cuántica, Óptica, Teoría cuántica de campos, . . . por muy
buenas razones. Gauss, de nuevo, fue el primero en entrever el papel
protagonista de esta función.

En metrología, el sistema métrico internacional de unidades debe mu-
cho a Gauss. Intervino en la Comisión de Pesas y Medidas de Hannover,
y fue el mayor defensor de la necesidad de adoptar un tal sistema en
la primera mitad del siglo xix.

Existe también un reverso. Gauss parece haber tenido una actitud que
podríamos calificar de ortogonal a muchos avances importantes que se
estaban produciendo en su tiempo, incluso a aquellos que habían sido
anticipados, aunque no publicados, por él mismo. Un ejemplo extremo
es su papel en relación con la Geometría no euclidiana. En su madurez
Gauss tendía a cortar a sus interlocutores sobre matemáticas con la
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afirmación de haber obtenido (pero no publicado) tales o cuales re-
sultados; consta por ejemplo la perplejidad de Jacobi cuando Gauss
le mostró un viejo cuaderno que guardaba en su escritorio, en el que
figuraban muchos de los resultados que Jacobi creía haber descubierto
sobre funciones elípticas. Las Obras completas, que incluyen los traba-
jos no publicados de Gauss resultarían, en líneas generales, confirmar
a posteriori las afirmaciones de Gauss, aunque en algunos casos hay
fechas ligeramente forzadas. Algunos de los que hoy consideramos co-
mo grandes parecen no haber despertado ningún interés en Gauss, por
ejemplo Moebius, Hamilton o Grassmann. En particular, las leyes de
producto de los cuaternios, con su no-conmutatividad intrínseca, que
tanto esfuerzo costó encontrar a Hamilton en 1843, aparecen en uno de
los cuadernos de Gauss en 1819.

Algo semejante acontece en relación con la Física. En 1800 la naturaleza
ondulatoria de la luz se habia establecido ya de manera incuestionable
a través del experimento crucial de T. Young. Se sabe que Gauss trató
personalmente con Fraunhoffer en su vertiente de constructor de ins-
trumentos, pero eludió por completo interesarse por la nueva teoría
ondulatoria de la luz a la que Fraunhoffer mismo contribuyó de mane-
ra importante con su estudio de la difracción. Y algo semejante parece
haber ocurrido en relación con el principio de mínima acción enunciado
por Hamilton, un principio de una elegancia, claridad y amplitud de
aplicación que ha dejado a la sombra a muchas otras formulaciones que
hoy tienden a verse como algo arcaicas, como el principio de mínima li-
gadura de Gauss. No parece que Gauss tuviera gran interés en la formu-
lación hamiltoniana de la Mecánica, a pesar de que sus raíces históricas
se imbrican en el principio de Fermat y la aproximación paraxial de la
óptica geométrica, un campo al que Gauss había hecho aportaciones
básicas. En este caso, la visión a largo plazo estuvo claramente del la-
do de Hamilton, el primero en desvelar lo que resultaría ser la sombra
de la Mecánica cuántica. En éste, como en otros campos, es chocante
encontrar a un Gauss refractario a cambios que ya se habían impuesto
o estaban imponiéndose en la comunidad científica.

9.1. La firma de Gauss en Física: algunos comentarios finales.
Entre los matemáticos es común la impresión de que la implicación de
Gauss en problemas aplicados le restó tiempo y energías que podría
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haber empleado de otra manera, comenzando por la lamentación de
Jacobi, quien se preguntaba qué no hubiera hecho aquel gigante si la
Astronomía no le hubiera desviado de su camino. ¿Se trata realmente de
una lástima? Desde luego no para los astrónomos, ni para los geodestas
ni para los físicos: en esos campos Gauss marcó estándares para los
esfuerzos posteriores. Por ejemplo, la precisión de las medidas del Gran
Triángulo no se volvió a alcanzar hasta la década de 1960, con una
tecnología completamente nueva, el uso del laser.

Gauss tuvo implicación en proyectos experimentales, algunos a muy
gran escala, y en este sentido está casi más cercano a un científico del
siglo xx que a uno del xviii. Cuando pedía al gobierno financiación
para instrumentación y desarrollo de costosos experimentos, general-
mente lo hacía de tal modo que el gobierno tenía casi como única opción
aceptar su solicitud. Gauss tuvo desde luego un interés genuino en el
progreso tecnológico y sus aspectos de ingeniería y en una de sus últi-
mas salidas de Göttingen acudió a conocer las obras del ferrocarril que
se estaba construyendo.

Esta combinación de genio matematico con habilidad experimental y
amor por el puro cálculo no es frecuente. Gauss fue un observador
cuidadoso y muy exacto, que realizó observaciones toda su vida, y que
contribuyó al perfeccionamiento de los métodos: cálculos largos reduci-
dos a etapas en una escala que puede examinarse, optimización del
proceso de observación y reducción de las medidas en bruto, preocu-
pación por las bases numéricas, organización formal y diseño de tablas
y datos, etc.

Puede reconocerse un patrón heurístico común subyacente en muchos
trabajos de Gauss: investigaciones empíricas extensivas, que conducen
a conjeturas y nuevas vistas. Y todo ello en un auténtico cruce multi-
dimensional de intereses y enfoques, semejante en algunos aspectos al
que en relación con el origen de la Relatividad, con Einstein y Poincaré
como protagonistas, describe P. Galison. Gauss fue un defensor a ul-
tranza del empirismo en Ciencia. En palabras de Clemens Schäffer, en
un artículo publicado en Nature, 128 (1931):

. . .No fue realmente un físico, en el sentido de buscar nuevos fenó-
menos, sino un matemático que formuló en términos matemáticos ex-
actos los resultados experimentales obtenidos por otros . . .
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1. Brunswick 1777-1795

Gauss was born in Brunswick (Braunschweig), which was then a resi-
dential town. It was the largest town in the princedom Braunschweig-
Wolfenbüttel. There were about 30 thousand inhabitants, a court, a
theater and high schools such as the Collegium Carolinum, which was
founded in 1745.

There is only one source for Gauss as a child, that is Gauss himself
together with Wolfgang Sartorius of Waltershausen (1809-1876). Sar-
torius had studied science under Gauss since 1830 and became a scien-
tist in geophysics. In 1847 Sartorius was promoted professor of geology
at the university of Göttingen, where he also was director of the min-
eralogical and palaeontological collections. During Gauss’ late years,
Sartorius became a close friend to him. One year after Gauss’ death,
in 1855, Sartorius published a memorial.1

1Wolfgang Sartorius von Waltershausen: Gauss zum Gedächtniss. Leipzig 1856;
Wiesbaden 1965, Vaduz 1980. English translation by Helen W. Gauss: A Memorial.
Colorado, 1966.
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One finds there all those the nice stories about the wonder boy who
was able to calculate before learning how to speak. Sartorius is also
the source for the best known story about Gauss: the teacher in the
elementary school wanted to keep a special group of pupils busy for a
while; so he asked them to add up the numbers from 1 to 100. Shortly
afterwards Gauss presented the result, 5050.

It is nearly unknown that this problem is a very old one. It belongs
to the problem collection attributed to Alkuin (about 735 to 804),
that is, to the time of Charlemagne (742-814; king of the Francs 768-
814, and emperor of the West since 800). This problem collection,
Propositiones ad acuendos iuvenes, is the oldest problem collection in
the Latin language. The problem no. 42, “Propositio de scala habente
gradus centum”, is the same as the one asked by Gauss’ teacher, and
it has a similar solution:

There was a ladder with 100 steps. On the first step one pigeon sat,
on the second two pigeons; on the third three, on the fourth four, on
the fifth five and so on, up to the hundredth step. Tell me, if you can,
how many pigeons there were.

Solution: Calculate in the following way. Take the one pigeon that sat
on the first step on the 99th step, then there are 100 pigeons. Then
put the two pigeons sitting on the second step together with the 98
pigeons sitting on the 98th step, you find 100 once again. All you have
to do, is to put the pigeons from the highest step together with the
pigeons from the lowest step and you will always have 100 pigeons.
The 50th step, however, stays alone, there is no corresponding step.
The same happens to the 100th step. If you add altogether you’ll find
49 · 100 + 50 + 100 = 5050 pigeons.2

And there is a further source for Gauss as a schoolboy, especially for
the period 1788-1792, when he was at the gymnasium. This source is
Gauss’ library. It has survived nearly complete and is kept safe in the
manuscript department of the Göttingen university library. It contains
about 1400 titles. Especially in younger years, Gauss wrote notes in his
books, like the year when he bought or got the book. He also used the
spare pages as rough paper. The oldest book I know, namely Cornelius

2Paul Leo Butzer; Dietrich Lohrmann (ed.): Science in Western and Eastern
Civilization in Carolingian Times. Basel, Boston, Berlin 1993, p. 348f.
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Nepos De vita excellentium imperatorum (Königsberg 1742),3 dates
from the year 1789. Incidentally, Gauss kept most or all of his Latin
and Greek schoolbooks.

After the gymnasium Gauss changed to the Collegium Carolinum. In
1791 Gauss was presented to his patron, who had repeatedly payed in
the past for his education and living expenses, as Gauss’ parents were
not rich enough. The patron was the duke of Brunswick, Carl Wilhelm
Ferdinand (1735-1806), who reigned since 1780. On occasion of this
event, Gauss got a book as a present: Johann Carl Schulze’s Samm-
lung logarithmischer, trigonometrischer und anderer zum Gebrauch der
Mathemathik unentbehrlichen Tafeln (2 vol., Berlin 1778).4 This was
the first logarithmic table that Gauss owned. Later he bought several
others, so that he owned a whole collection.5

This present of the duke was much more than a logarithmic table would
be today. It was so to speak the computer of the nineteenth century.
Gauss used to write notes on the spare pages. Schulze’s logarithmic
table is full of notes from Gauss, and some of them concern the regular
heptadecagon.

And mathematics? Gauss learnt mathematics primarily on his own.
He was an autodidact. His library allows to follow the traces of his
learning. He began with easy books, like the reckoning masters. For ex-
ample, Gauss’ library contains books of Johann Hemeling and Valentin
Heins.6 Mathematical textbooks came after. One of Gauss’ favorite au-
thors was Christian Wolff7 and afterwards he turned to scientific math-
ematical literature, such as Jakob Bernoulli’s Ars conjectandi (Basel
1713).8 Gauss bought the Ars conjectandi in 1792, when he was only
14 or 15 years old.

Gauss learnt mostly by himself, and not so much from his teachers.

3Gauss library no. 557.
4Gauss library no. 31.
5Karin Reich: Logarithmentafeln - Gauß “tägliches Arbeitsgerät”. In E. Mittler

(ed.): Wie der Blitz einschlägt, hat sich das Räthsel gelöst—Carl Friedrich Gauß
in Göttingen. Göttingen 2005, p. 73-89.

6Gauss library no. 1061 and no. 429.
7Gauss library nos. 55, 262, 263, 264, 266.
8Gauss library no. 282.
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2. Göttingen 1795-1798

The duke of Brunswick kept paying Gauss a scholarship, so Gauss was
able to visit the university. He chose Göttingen, which belonged to an-
other country, namely the electorate, and later Kingdom, of Hannover.
The Göttingen university was founded in 1737, as a reform university,
by the British king George II (he reigned from 1723-1760), who had
also been the electorate of Hannover.

The Göttingen university library was very famous for its quality and for
the fact, which was a novelty at that time, that students were allowed
to borrow books. The first book that Gauss had borrowed was not
a mathematical work, but a novel: Clarissa, by Samuel Richardson
(1689-1761). A bestseller at Gauss’ time, it is a triangular love story
in which the young lady dies of a broken heart after being forced to
marry the wrong man.

Of course Gauss also borrowed mathematical literature. He read books
and articles from many authors. The number one among these was no
doubt Leonhard Euler (1707-1783). Later Gauss owned many text-
books of Euler. In one of them, as it has been found only recently, he
drew a sketch of Euler.9

On March 29, 1796, Gauss had an eureka experience. He woke up early
in the morning and had the vision that the regular heptadecagon can
be constructed with ruler and compass. The next day he began his
diary,10 and he had no further doubts that he would study mathemat-
ics. At that time, however, the main mathematician in Göttingen was
Abraham Gotthelf Kästner (1719-1800), the author of many mathe-
matical textbooks, and Gauss could not learn much from him as he did
not rank among the best mathematicians.

9Gauss library no. 826. Karin Reich: Gauss’ geistige Väter: nicht nur summus
Newton, sondern auch summus Euler. In: E.Mittler: Wie der Blitz einschlägt,
hat sich das Räthsel gelöst—Carl Friedrich Gauß in Göttingen. Göttingen 2005, p.
105-117.

10Gauss’s Mathematical Diary, in: G. Waldo Dunnington: Carl Friedrich Gauss.
Titan of Science, ed. by J. Gray and F. E. Dohse, The Association of America 2004,
p. 469-484. See also Carl Friedrich Gauss: Mathematisches Tagebuch 1796-1814.
Ostwalds Klassiker 256, Frankfurt am Main 2005.
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In 1798, Gauss finished his thesis on the fundamental theorem in al-
gebra,11 and he was promoted at the university of Helmstedt, where
Johann Friedrich Pfaff (1765-1825) was a well-respected mathemati-
cian. While Pfaff wrote an eulogium about Gauss’ thesis,12 Kästners
announcement13 was more or less a disaster. Shortly afterwards Gauss
returned to Brunswick again, where the duke kept paying him a salary.

3. Brunswick 1798-1807

There followed the most fruitful years in Gauss’ life. In 1801 he pub-
lished at last his Disquisitiones arithmeticae, his arithmetical master-
piece concerning number theory.14 His sources had mostly been French
mathematicians and Euler.

During the 18th-century intellectual life, Germany had produced a
Goethe and a Schiller, but no mathematicians comparable with those
in France. French mathematics was on the top and French mathemati-
cians played a dominant role.

In his Disquisitiones arithmeticae Gauss quoted 29 articles of Euler, 8
of Joseph-Louis Lagrange (1736-1813) and 2 of Adrien-Marie Legendre
(1752-1833).

It is thus natural that French was the first language into which the
Disquisitiones arithmeticae was translated: Recherches arithmétiques
(Paris 1807). This translation was due to Antoine-Charles Marcel
Poullet-Delisle (1778-1849), a mathematics teacher at the Lycée d’Orléans.
However, the translation had been initiated by Pierre-Simon de Laplace
(1749-1827). In the same year 1807, Louis Poinsot (1777-1859) pub-
lished an extensive review.15

11Carl Friedrich Gauss: Demonstratio nova theorematis: Omnem functionem al-
gebraicam, rationalem, integram, unius variabilis in factores reales primi vel secundi
gradus resolvi posse. Helmstedt 1799. In: Gauss Werke 3, p. 1-30.

12Paul Zimmermann: Zum Gedächtniß Karl Friedrich Gauß. 1. Die Promotion
in Helmstedt. Braunschweigisches Magazin 5, 1899, p. 113-117.

13Göttingische Gelehrte Anzeigen 1800, p. 129-133 (January 25, 14.Stück).
14Carl Friedrich Gauss: Disquisitiones arithemticae. Leipzig 1801. In: Gauss

Werke 1, p. 1-474.
15Le Moniteur 36, 1807, p. 312 (March 21).
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It was mainly this French translation that made Gauss popular among
French mathematicians. And Poinsot’s review proves Gauss’ popular-
ity in France. In Germany there were nearly no mathematicians who
were able to appreciate Gauss’ difficult work.

In the same year 1801 Gauss became interested in astronomy, even
though there was no observatory in Brunswick. So Gauss could only
contribute to theoretical astronomy, as observations were out of ques-
tions. In February 1801 the Italian astronomer Giuseppe Piazzi (1746-
1826) found a new planet, but lost it after some days. It was Gauss who
made the rediscovery possible. Indeed, in November 1801 he presented
a new way of calculation and soon afterwards, on December 7 and
31, 1801, his friends Xaver von Zach (1754-1832) and Wilhelm Olbers
(1758-1840) were able to find the planetoid again. After the discovery
of the second small planet, Pallas, in the year 1802, the name Gauss
was also mentioned in a German newspaper.16

This second period in Brunswick was perhaps the most happiest and the
most fruitful period in Gauss’ life. But it was in November 1806 when
this good time finished abruptly. His patron died, mortally wounded,
some days after the battle of Jena and Auerstedt. Now Gauss had
a money problem. But he was lucky, as the university of Göttingen
offered him a position as professor of astronomy and as director of the
observatory, which he accepted.

4. Göttingen 1807-1855

In autumn 1807 Gauss moved, together with his family, to Göttingen.
For the first time in his life, he had his own observatory, though it was
still the old observatory of Tobias Mayer (1723-1762). But there was
war between the German countries and Napoleon. In 1808 Göttingen
was occupied and all people with a position had to pay a war contri-
bution. Gauss asked Laplace and Lagrange for help and both offered
him the money. So also Gauss astronomical colleague, Ludwig Harding

16Vossische Zeitung, June 24, 1802.
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(1765-1834), was able to benefit from the generous attitude of Laplace
and Lagrange.17

The year 1809 was a disaster for Gauss.

The beginning was promising, despite the war, Gauss’ astronomical
main work Theoria motus corporum coelestium in sectionibus conicis
solem ambientium (Theory of the motion of the heavenly bodies moving
about the sun in conic sections) appeared in Hamburg in the early
summer of 1809. But in October, Gauss’ wife Johanna (1780-1809)
gave birth to her third child and died. The only solution for a man
with small children at this time was to get married again. And this
happened in summer 1810, Gauss’ second wife was Minna Waldeck
(1788-1831).

4.1. Colleagues at the university of Göttingen. When Gauss went
to Göttingen, Ludwig Harding was professor of astronomy at the uni-
versity (he was appointed after his discovery of the third little planet,
Juno, in 1805). So when Gauss arrived, there were two astronomers
in Göttingen. On the other hand, there was only one mathematician,
his name was Bernhard Thibaut (1775-1832). He had written several
small articles and had published two textbooks, which were successful:

1) Grundriß der reinen Mathematik (Outline of pure mathemat-
ics). Göttingen 1801, with a fith edition in 1831.

2) Grundriß der allgemeinen Arithmetik oder Analysis (Outline
of the general arithmetic or analysis). Göttingen 1809, second
edition in 1830.

Thibaut was an extremely successful teacher. Students reported that he
spoke like Goethe. At a time when the whole university had about 200
students, Thibaut’s lectures were attended by one-hundred twenty stu-
dents or more. Most of the students did not even study mathematics,
but they just wanted to hear Thibaut. He really was an extraordinary
teacher, with an outstanding teaching ability.18

17Karin Reich: Im Umfeld der Theoria motus: Gauß’ briefwechsel mit Perthes,
Laplace, Delambre und Legendre. Göttingen 2001, p. 80 and 134.

18Karin Reich: Bernhard Friedrich Thibaut, der Mathematiker an Gauß’ Seite.
Mitteilungen der Gauß-Gesellschaft 34, 1997, p. 45-62.
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4.2. Astronomy and mathematics. Although Gauss was now pro-
fessor of astronomy, he never forgot mathematics, on the contrary,
mathematics played the most important role, even when he worked
in other fields. Let us have a closer look at his astronomical investiga-
tions, mainly his determination of the orbits of planets.

As Gauss himself and his colleagues had often pointed out, the main
chapters of his Theoria motus were paragraphs 99 and 100. Here he
determined the orbit by means of a transcendental equation. That was
not new at this time, this result was also achieved by other astronomers.
But Gauss solved this transcendental equation by means of continuous
fractions, and these converge very fast. So Gauss was able to achieve
a very good result by means of a small amount of terms.

Some time later he picked up this theory once again and in 1812 he
published a very important article about the so-called hypergeometric
series: Allgemeine Untersuchungen über die unendliche Reihe

1+
αβ

1 · γ x+
α(α + 1)β(β + 1)

1 · 2 · γ(γ + 1)
xx+

α(α + 1)(α + 2)β(β + 1)(β + 2)
1 · 2 · 3 · γ(γ + 1)(γ + 2)

x3 +etc.

(General investigations about infinite series).19 In this paper Gauss also
advanced the investigation of the so-called Gamma-function, which had
been introduced and studied by Euler.

4.3. Surveying and mathematics. In 1820 the King of Hannover
and Great Britain, George IV (he reigned from 1820-1830) gave the
order to survey the kingdom of Hannover. Gauss started immediately
and presented the first results in 1823.20 But while surveying he also
published theoretical or purely mathematical papers which arose from
his practical work.

In 1825 he published a first mathematical result: Allgemeine Auflösung
der Aufgabe die Theile einer gegebnen Fläche so abzubilden, dass die
Abbildung dem Abgebildeten in den kleinsten Theilen ähnlich wird (Gen-
eral solution of the problem of how to represent the parts of a given

19In: Gauss Werke 3, p. 123-162.
20Astronomische Nachrichten 1, 1823, Beylage zu no. 24.
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surface on another given surface, so that the smallest parts of the rep-
resentation are similar to the corresponding parts of the surface rep-
resented).21 Here Gauss introduced for the first time the term “con-
formal” and developed a theory of the “conformal mapping”. For this
work he was awarded a medal from the Danish Academy in Copen-
hagen.

Three years later, in 1828, he presented his main contribution to differ-
ential geometry Disquisitiones generales circa superficies curvas (Gen-
eral investigations of curved surfaces),22 where he introduced a new
definition of the measure of curvature and a new definition of a surface
which was equivalent to a two-dimensional manifold:

When a surface is regarded, not as the boundary of a solid, but as a
flexible, though not extensible solid, one dimension of which is sup-
posed to vanish, then the properties of the surface depend in part
upon the form to which we can suppose it reduced, and in part are
absolute and remain invariable, whatever may be the form into which
the surface is bent. To these latter properties, the study of which
opens to geometry a new and fertile field, belong the measure of cur-
vature and the integral curvature, in the sense which we have given
to these expressions. To these also belong the theory of shortest lines,
and a great part of what we reserve to be treated later. From this
point of view, a plane surface and a surface developable on a plane,
e.g., cylindrical surfaces, conical surfaces, etc., are to be regarded as
essentially identical; and the generic method of defining in a general
manner the nature of the surfaces thus considered is always based
upon the formula

√
Edp2 + 2Fdpdq + Gdq2,

which connects the linear element with the two indeterminates p, q (§
13).

4.4. Physics and mathematics. When Wilhelm Weber (1804-1891)
became professor of physics at the university of Göttingen in 1831, a

21Astronomische Abhandlungen, Heft 3, 1825, p. 1-30. In: Gauss Werke 4, p.
189-216.

22Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores 6, p.
99-146. In: Gauss Werke 4, p. 217-258.
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new period began in Gauss’ life. He had had interests for physics, espe-
cially electricity and magnetism, for a long time, but he needed help in
creating experiments. The duo Gauss and Weber was exceptional, as
Gauss’ interest was a more theoretical one and Weber was able to add
the practical know-how. In 1833 Gauss finished his Intensitas vis mag-
neticae terrestris ad mensuram absolutam revocata (The intensity of the
terrestrial magnetic force reduced to absolute measurement).23 Earth
magnetism became a worldwide international investigation whose heart
was located in Göttingen. Gauss introduced the term “potential” and
made successful use of the spherical functions within his physical in-
vestigations.

5. Gauss as a teacher

As professor of astronomy Gauss normally gave lectures only in astron-
omy; his most common lectures were:

75 times “Practical astronomy”
19 times “Methods of least-squares”
18 times “Instruments, measurements and calculations in sur-
veying”
18 times “Theory of the motion of comets”
11 times “The theory of magnetical phenomena”.

He gave lectures in mathematical disciplines only in rare occasions, like:

WS 1809: Selected chapters in number theory
SS 1819, WS 1823/4, WS 1826/7: Theory of probability and
its applications
SS 1827, WS 1827/8, WS 1829/30, WS 1931/2: Surface theory
SS 1833 and WS 1833/4: Theory of numerical equations

However, it is rather astonishing that many of the large number of
Gauss’ students became well-known mathematicians. In alphabetical
order:

23Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores 8, 1841,
p. 3-44. In: Gauss Werke 5, p. 79-118.
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Moritz Cantor Heinrich Lübsen Moritz Abraham Stern
Richard Dedekind Michel Reiss Johann Tellkampf
Julius Deicke Bernhard Riemann Rasmus Thune
Enno Dirksen Ernst Schering Friedrich Toennies
Alfred Enneper Heinrich Scherk Georg Ulrich
Johann Gebauer Ludwig Schnürlein Ludwig Wachter
Carl Graeffe Christian Schnuse Johann Heinrich Westphal
Johann August Grunert Friedrich Spehr Theodor Wittstein
Heinrich Eduard Heine Karl von Staudt

When Gauss died, his chair at the university of Göttingen was divided:
Ernst Friedrich Wilhelm Klinkerfues (1827-1884) succeeded Gauss in
astronomy and Peter Lejeune-Dirichlet (1805-1859) succeeded Gauss
in mathematics.

Dirichlet was followed by Bernhard Riemann (1860-1866), Alfred Cleb-
sch (1833-1872), Lazarus Fuchs (1874-1875), Hermann Amandus Schwarz
(1875-1892), Heinrich Weber (1892-1895), David Hilbert (1895-1930),
Hermann Weyl (1930-1933). This is in some way a list of excellency.

One should stop here, because with the Third Reich a new time arrived,
especially for the University of Göttingen.





LES DISQUISICIONS ARITMÈTIQUES DE GAUSS

PILAR BAYER

Resum. Aquest article presenta un apropament a l’obra Disquisi-
cions aritmètiques, que C. F.Gauss publicà l’any 1801, quan comp-
tava 24 anys. En una primera part, de caire històric, s’exposen les
circumstàncies que van concórrer en la seva elaboració. En una
segona part s’ofereix una visió del seu contingut, acompanyada
d’algunes reflexions sobre la seva influència posterior.

Les Disquisitiones Arithmeticæ són una obra de joventut. Gauss ens
diu que el seu contingut pertany a l’aritmètica superior, entesa com
l’estudi dels nombres enters i, per extensió, dels nombres fraccionaris.
Així, doncs, Gauss diferencia el seu llibre dels tractats d’aritmètica
que, en un sentit tradicional, comprenien els coneixements de càlcul
necessaris per a l’activitat mercantil.

La primera edició de l’obra aparegué l’any 1801, quan Gauss comptava
24 anys. Es féu en llatí, sota el títol Disquisitiones Arithmeticæ. És un
llibre dens que conté prop de 700 pàgines plenes de fórmules. El seu
format és l’usual avui: teoremes, demostracions, corol·laris, etc.; tot
això il·lustrat amb nombrosos exemples.

L’obra fou editada a Leipzig, ciutat situada a la Saxònia. A l’època de
Gauss, Leipzig era un centre intel·lectual i musical que ja comptava amb
una llarga tradició en l’edició de llibres; la Universitat de Leipzig havia
estat fundada l’any 1409 i la ciutat posseïa una població estudiantil
important. Però, tot i l’experiència dels editors de Leipzig, el procés

Em plau agrair a la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universi-
tat Politècnica de Catalunya la invitació a participar en la Jornada Gauss, cele-
brada amb motiu de la commemoració dels 150 anys de la mort d’aquest insigne
matemàtic, i per haver-me facilitat una transcripció de la conferència impartida,
que ha estat la base d’aquest text.

Amb el suport parcial de MCYT, MTM2006-04895.
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d’edició fou complex. Segons ens diu Gauss, el temps d’edició s’allargà
durant quatre anys.

Les Disquisitiones han estat traduïdes al francès, l’any 1807; a l’ale-
many, l’any 1889; al rus, l’any 1959; a l’anglès, l’any 1965; al castellà,
l’any 1995; i al català, l’any 1996. La traducció castellana fou publicada
per l’Acadèmia Colombiana de Ciències Exactes, Físiques i Naturals.
La traducció catalana és deguda a Griselda Pascual i Xufré i fou pu-
blicada per la Societat Catalana de Matemàtiques.1

En la primera part d’aquest escrit, parlaré de les circumstàncies que
envoltaren la creació d’aquesta obra singular. En la segona part, faré
una presentació sinòptica del seu contingut, acompanyada d’algunes
reflexions sobre la seva significació en termes actuals. Per a les cites
textuals i per als nombres de pàgines, empraré la traducció catalana.

1. Context històric

A la fi del segle XVIII, l’actual Alemanya estava constituïda per petits
estats, els uns catòlics i els altres protestants, que estaven regits per
governs absoluts. En els estats catòlics, l’ensenyament estava en mans
de l’església; en els estats protestants, l’ensenyament era públic. La
vida de Gauss transcorregué entre dues ciutats pertanyents a dos estats
protestants: Brunsvic, que era la capital del ducat de Brunsvic-Lüne-
burg, i Gotinga, a l’estat de Hannover.

Gauss s’educà en el si d’una família humil. El seu pare s’ocupava en
tota mena d’oficis. La seva mare havia treballat de soltera al servei
d’una família benestant.

L’educació de Gauss fou finançada per un protector: Carles Guillem
Ferran (1735-1806), duc de Brunsvic-Lüneburg, i príncep de Brunsvic-
Lüneburg-Bevern des de l’any 1780. Es tractava d’un mariscal prussià
que s’havia distingit a la Guerra dels Set Anys (1756-1763). Era nebot
de Frederic II, El Gran, (1712-1786), rei de Prússia des de l’any 1740.
Les corts germàniques no tenien la pompa de les corts franceses de

1Griselda Pascual treballà molts anys en la traducció de les Disquisicions arit-
mètiques. Per a la revisió de la traducció, comptà amb un equip assessor for-
mat per M.Otero-Vidal, llatinista; M.T. Sucarrats, filòloga catalana; A. Travesa i
A.Violant, ambdós matemàtics.
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Figura 1. Els estats on visqué Gauss

la mateixa època; en canvi, s’esmerçaven a protegir filòsofs, músics i
científics. El príncep intentava traslladar a la seva cort l’ambient culte
que havia aconseguit el seu oncle.

La família dels Brunsvic es remunta a l’any 1235 i formà diverses bran-
ques a Europa. Una d’elles és la dels electors de Hannover, d’on pro-
cedeix la família reial anglesa actual. Aquesta família està vinculada
amb Barcelona a través de la figura d’Elisabet-Cristina de Brunsvic-
Wolfenbüttel (1691-1750). Elisabet-Cristina es casà a Barcelona amb
l’arxiduc Carles, el qual després esdevindria l’emperador Carles VI, en
la numeració dels Àustries. Fou així emperadriu d’Àustria i reina de
Catalunya i Aragó a partir del 1708. Fou la mare de Maria Teresa
d’Àustria (1717-1780) i l’àvia, per tant, de Maria Antonieta (1755-
1793).

Elisabet-Cristina i Carles són els Àustries que es retiren de Barcelona,
l’any 1714, quan Catalunya passa a mans dels Borbó. No solament
l’expulsió dels àrabs i dels jueus fou una ocasió perjudicial per al de-
senvolupament de la ciència en el nostre país, sinó també aquest altre
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moment, en el qual persones interessades en les arts i les ciències aban-
donen Catalunya. (L’any 1717, Felip V clausurà les vuit universitats
catalanes existents aleshores, concentrant els estudis universitaris en la
Reial i Pontifícia Universitat de Cervera. La Universitat de Barcelona
romangué tancada 120 anys, fins a la seva restauració, l’any 1837.)

A l’època de Gauss, l’ambient intel·lectual respirava una barreja de
racionalisme i romanticisme. D’una banda, es tenia la mirada posada
en els cànons clàssics; de l’altra, es parlava de l’alliberament de l’esperit
i del seu retorn a la natura.

És el temps del moviment literari Sturm und Drang (1765-1785), que
preconitzava la glorificació del geni (Geniezeit). Segons aquest cor-
rent de pensament, les persones extraordinàriament dotades només han
d’obeir els impulsos que els permeten la seva realització plena.

La Revolució Francesa, en el 1789, i les guerres napoleòniques, que
s’estengueren entre els anys 1799 i 1815, són esdeveniments que reper-
cutiren en la vida de Gauss.

Entre els coetanis de Gauss, destaquem: J.W. Goethe (1749-1832) i
F. von Schiller (1759-1805), en literatura; I. Kant (1724-1804) i G.W.F.
Hegel (1770-1831), en filosofia; W.A.Mozart (1756-1791) i L. van Bee-
thoven (1770-1827), en música.

Pel que fa a les matemàtiques, L. Euler (1707-1783) morí quan Gauss
comptava 6 anys. A.M. Legendre (1752-1833) i E.Galois (1811-1832)
són contemporanis seus, a França; C. G. J. Jacobi (1804-1851) i P.G. L.
Dirichlet (1805-1859) ho són a Alemanya; i N.H.Abel (1802-1829) ho
és a Noruega.

Anys d’aprenentatge del jove Gauss

Atès que Gauss escriví les Disquisicions quan encara era estudiant,
farem un repàs a la formació que va rebre. Si bé en cap moment no
s’ha d’interpretar que l’obra fos producte d’aquella formació, val la pena
remarcar que l’educació de Gauss fou prou liberal per no ofegar-ne el
desenvolupament.
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Gauss assistí a l’escola elemental als 7 anys. Allí tingué de mestre
J.G.Büttner, qui, en captar el talent d’aquell nen per a les matemà-
tiques, encarregà a Hamburg la compra d’un Tractat d’aritmètica per
tal que el pogués estudiar pel seu compte.

Als 11 anys, Gauss inicià els estudis a l’escola secundària o Gymnasium,
institució en la qual es formà en matemàtiques, llatí i alemany culte.
L’aprenentatge del llatí era un requisit indispensable per a poder seguir
més endavant una carrera acadèmica.

Als 14 anys, Gauss fou presentat al príncep Carles Guillem Ferran i en
rebé una beca de 10 tàlers l’any. Aquest tipus d’ajuts eren freqüents
en aquells temps i són un precedent de les beques de l’actualitat.

Als 15 anys, Gauss ingressà en el Collegium Carolinum, una institu-
ció acadèmica estatal, moderna, orientada cap als estudis científics.
El centre comptava amb una biblioteca excel·lent, on Gauss pogué
familiaritzar-se amb obres de Newton, d’Euler i de Lagrange. Gauss
inicià una amistat amb J.H. Meyerhoff, important en relació amb el lli-
bre que ens ocupa. Meyerhoff, que estudià llengües clàssiques, ajudaria
Gauss en la correcció i la millora del llatí de les Disquisicions.

Als 18 anys, Gauss es traslladà a la Universitat de Gotinga. Per a
Gauss, anar a estudiar a Gotinga implicava anar-se’n a l’estranger,
car aquesta ciutat pertanyia a l’estat de Hannover, diferent doncs de
Lüneburg. El príncep hauria preferit que Gauss estudiés a la Univer-
sitat de Helmsted, fundada l’any 1569 i situada en el seu propi estat,
però Gauss no ho va voler adduint l’excel·lència de la Biblioteca de la
Universitat de Gotinga.

La Universitat de Gotinga havia estat fundada l’any 1737 pel rei Jor-
di II (1683-1760) d’Anglaterra, que era també príncep de Hannover.
Seguia el model de les universitats angleses d’Oxford i de Cambridge, i
tenia fama per la seva independència respecte de l’església i del govern.

En el decurs dels seus anys d’estudiant a la Universitat de Gotinga,
tingué lloc l’eclosió del talent matemàtic de Gauss. Valdrà la pena que
donem un cop d’ull al pla d’estudis que ho féu possible: a la Universitat
de Gotinga, Gauss gaudí de llibertat acadèmica; és a dir, no va tenir
cap tutor; tampoc no hagué de sotmetre’s ni a cap examen ni a cap
tipus de control curricular. A Gotinga, Gauss estudià astronomia i
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Figura 2. Església de Sant Pau de Gotinga

Figura 3. Museu d’Arts i de Ciències de Hannover
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Figura 4. Auditori de la Universitat de Gotinga (1865)

física. Pel que sembla, amb A.G.Kästner (1719-1800), professor de
matemàtiques d’aquella institució, no s’entengueren del tot.

Quan comptava 19 anys, aquell jove estudiant descobrí que el polígon
regular de 17 costats és construïble amb regle i compàs i, segons ell
mateix explica, s’adonà dels principis generals que permeten la carac-
terització dels polígons regulars construïbles amb aquests instruments.
Exposà els seus resultats a Kästner, que no se’n féu ressò. Però el
goig d’aquella descoberta decantà Gauss definitivament pels estudis de
ciències, per davant dels de llengües clàssiques.

A la seva època d’estudiant a Gotinga, Gauss féu amistat amb W. Bol-
yai (1775-1856), un noble de Transilvània, aleshores estudiant de filo-
sofia. En aquells anys, els estudis de filosofia comprenien una part
dedicada a les matemàtiques. En el paràgraf següent, Bolyai explica
quina era la seva relació amb Gauss i com era Gauss d’estudiant:

Vaig conèixer Gauss, que aleshores era un estudiant a Gotinga, i amb
qui encara mantinc un contacte amical, malgrat que mai no podré
comparar-me amb ell. Era molt modest i no es feia valer gaire. No
solament durant tres dies, com Plató, sinó també durant anys, hauria
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pogut estar al seu costat i no adonar-me de la seva grandesa. Dissor-
tadament, no vaig saber obrir aquell llibre innominat, silent, i llegir-lo.
Ignorava que sabés tantes coses. Ell, en veure com era jo, em tenia
una gran consideració, passant per alt les meves limitacions. Com-
partíem la passió (invisible) per les matemàtiques i per les nostres
conviccions morals; sovint caminàvem plegats, cadascú lliurat als seus
propis pensaments, sense intercanviar cap paraula, durant hores.

Amb els anys, W.Bolyai esdevingué professor de matemàtiques, física
i química a la ciutat de Marosvásárhely. S’interessà pels fonaments de
la geometria, la filosofia, la música i les arts dramàtiques. Fou el pare
de J. Bolyai (1802-1860), un dels primers matemàtics que es dedicà a
l’estudi de les geometries no euclidianes.

La il·lustració 2 correspon a l’Església de Sant Pau de Gotinga, en la
qual estava ubicada la biblioteca de la universitat quan Gauss hi estu-
diava. Avui, l’edifici és seu d’una biblioteca i és una sala d’exposicions.

La il·lustració 4 correspon a una vista actual de l’Auditori de la Uni-
versitat de Gotinga. L’edifici fou construït l’any 1865 i és obra de
l’arquitecte Friedrich Doeltz. Té com a precedent l’edifici del Museu
d’Arts i Ciències de Hannover (il·lustració 3). És remarcable l’analogia
d’aquestes dues construccions amb l’edifici històric de la Universitat de
Barcelona, obra d’Elias Rogent (1821-1897) construïda entre els anys
1863 i 1889.

En finalitzar els seus estudis a Gotinga, Gauss presentà les Disquisi-
cions al príncep Carles Guillem Ferran. Aquest, però, considerà que
les Disquisicions no eren suficients per a justificar la beca que li havia
proporcionat durant tots aquells anys. Aquesta pot semblar una de-
cisió una mica estranya, però, de totes maneres, ignorem quina era la
longitud del text en aquell moment. Recordem que Gauss ens ha dit
que l’obra fou completada en el decurs del llarg període de la seva im-
pressió. Gauss hagué de presentar una tesi doctoral a la Universitat de
Helmsted, a l’estat del Príncep.

El tema de la tesi de Gauss fou la demostració del teorema fonamental
de l’àlgebra. El seu director fou J. F. Pfaff (1765-1825), professor a
Helmstedt i deixeble de Kästner. Gauss presentà la tesi l’any 1799. El
grau de doctor li fou concedit in absentia, i se’l lliurà de l’examen oral
habitual, o defensa de la tesi.
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Pfaff dirigí únicament dos alumnes al llarg de la seva vida: Gauss i
A. F.Möbius però, això no obstant, compta avui amb 39115 (37707 +
1408) descendents.

L’any 1804, Gauss retornà a Brunsvic. Poc després, comentà satisfet
en una carta a Wilhelm Olbers que un jove de París estava estudiant
les Disquisicions :

Fa poc he tingut el gust de rebre una carta de LeBlanc, un jove geòme-
tre de París molt familiaritzat amb la matemàtica d’alt nivell, que
m’ha fet palès el profund coneixement que té de les meves Disquisi-
cions Aritmètiques.

El 14 d’octubre de 1806 tingueren lloc les batalles de Jena i d’Auer-
städt contra les tropes napoleòniques. En aquesta última, el príncep
protector de Gauss, que comandava les tropes, fou ferit de mort.

Gauss s’assabentà que ell, en el decurs dels enfrontaments amb Napoleó,
havia estat protegit per la intercessió d’una dama francesa: Sophie Ger-
main (1776-1831). Germain no era altra que el jove M.LeBlanc. La
correspondència entre Gauss i Germain s’estengué entre els anys 1806
i 1809, sense que s’arribessin a conèixer personalment. Gauss proposà
que Germain rebés un doctorat honoris causa per la Universitat de
Gotinga, però ella morí abans que la universitat s’hagués pronunciat
sobre aquest afer.

L’any 1807, Gauss retornà a Gotinga, però ara desproveït de la protec-
ció del príncep.

Després de la primera edició de les Disquisicions Aritmètiques, l’edi-
tor que suposadament havia de distribuir l’obra es declarà en fallida.
Moltes còpies es perderen. Com a resultat, els deixebles de Gauss
havien de copiar a mà els seus passatges. A Alemanya, la situació
començà a canviar només a partir del 1840, quan Dirichlet n’emprengué
l’estudi i començà a impartir classes sobre el text. A partir d’aleshores,
la influència del seu contingut ja no s’aturaria.

2. Disquisicions Aritmètiques

En el pròleg de l’obra, Gauss agraeix la liberalitat del Príncep sere-
níssim, el seu benefactor, amb aquestes paraules:
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Penso que ningú no ignora que és habitual en Tu una tan insigne libe-
ralitat vers tots els que sembla que es dediquen a cultivar les millors
disciplines, i que no són excloses del Teu patrocini aquelles ciències
que són considerades per la gent més abstruses i més allunyades de la
utilitat de la vida comuna, perquè Tu mateix t’adones fins a l’arrel de
l’íntim i necessari vincle de totes les ciències entre elles, amb una ment
molt sàvia i molt coneixedora de totes les coses que interessen per tal
d’augmentar la prosperitat de la societat humana.

En el fragment següent del prefaci de les Disquisicions, Gauss dóna la
seva visió de l’aritmètica superior:

Pertany a l’Aritmètica Superior allò que Euclides va transmetre en
els Elements, L. VII i s., amb l’elegància i el rigor habituals en les
obres dels antics; no obstant això es limita als primers inicis d’aquesta
ciència. La cèlebre obra de Diofant [...] conté moltes qüestions que
susciten una no gens mediocre estimació pel que fa a l’enginy i agudesa
de l’autor [...]. Sembla que aquest llibre fa època en la història de
les Matemàtiques, més perquè posa els primers fonaments d’un art
característic i de l’Àlgebra, que perquè faci progressar l’Aritmètica
Superior amb nous descobriments. [...] Molt més es deu als moderns
[...] com P. de Fermat, L. Euler, L. La Grange, A. M. Le Gendre
[...]. Aquí m’abstinc d’enumerar, però, quines coses descobertes per
cadascun d’aquests geòmetres són útils [...]; la majoria seran lloades
en el seu lloc d’aquestes Disquisicions Aritmètiques.

Quan Gauss inicià la redacció de les Disquisicions Aritmètiques, era
coneixedor de bona part de les contribucions aritmètiques degudes a
Fermat, Euler, Lagrange i Legendre. Si algun d’aquests autors havia
tractat prèviament un dels temes que ell considera, té cura de fer-ho
constar. Amb tot, però, hi va haver conflictes.

L’any 1798, quan l’obra de Gauss era ja a l’impremta (però tres anys
abans de sortir publicada) aparegué l’edició de l’obra de Legendre Essai
d’une théorie des nombres. No sabem exactament fins a quin punt
l’assaig de Legendre influí en la redacció final de les Disquisicions. Si
bé la presentació i el contingut de les dues obres és diferent, ambdues
tenen, certament, punts importants en comú. Gauss ens ho explica en
les paraules següents:
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S’ha de tenir present que jo, quan al començament del 1795 vaig
dedicar la meva ment a aquest tipus de disquisicions, desconeixia totes
les que havien estat elaborades pels més moderns en aquest camp i
estava privat de tots els recursos mitjançant els quals hauria pogut
assabentar-me una mica d’aquestes qüestions. Sens dubte, ocupat
aleshores per casualitat en una altra feina, vaig anar a parar a una
extraordinària veritat aritmètica (fou, efectivament, si no m’equivoco,
el teorema de l’article 108).

Mentrestant, va sortir l’obra egrègia d’un home, anteriorment digne
de gran mèrit en el camp de l’Aritmètica Superior, Le Gendre, Essai
d’une théorie des nombres en què no només va recollir escrupolosament
i va resumir per ordre el que s’havia elaborat fins aleshores en aquesta
ciència, sinó que també va afegir-hi, a més a més, moltes coses de la
seva pròpia collita. Com que aquest llibre seriós em va arribar a les
mans després que la major part de l’obra ja estigués transcrita a la
impremta, no fou possible mencionar-lo en cap lloc on l’analogia dels
plantejaments podia donar-hi peu; només, respecte a uns quants punts,
semblava necessari incorporar als Apèndixs algunes observacions que
l’autor, molt culte i molt brillant, interpretarà, confio, benèvolament.

El punt comú més important entre els dos textos de Legendre i de Gauss
és la llei de reciprocitat quadràtica, l’extraordinària veritat matemàtica
a la qual Gauss ha fet referència. Per les paraules de Gauss, aquest
hi arribaria abans de la lectura de Legendre. Però el fet que Gauss
s’atribuís la descoberta de la llei de reciprocitat disgustà Legendre.
Gauss, però, fou el primer a donar-ne una demostració completa. L’any
1808, Legendre publicà una segona edició de l’Essai d’une théorie des
nombres en la qual introduí alguns resultats de les Disquisicions.

En la història de les matemàtiques es repeteix sovint que persones de
països i cultures diferents arriben simultàniament als mateixos resul-
tats. Aquest fet, que és font permanent de conflictes i de disgustos,
sembla inevitable. En el cas de la llei de reciprocitat quadràtica, el
mèrit de la seva descoberta caldria repartir-lo entre Euler, Legendre i
Gauss.
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Contingut

El contingut de les Disquisitions aritmètiques està dividit en set sec-
cions (o capítols) diferents:

Secció primera: De les congruències numèriques en general

Secció segona: De les congruències de primer grau

Secció tercera: Dels residus de potències

Secció quarta: De les congruències de segon grau

Secció cinquena: De les formes i equacions indeterminades de segon grau

Secció sisena: Aplicacions diverses de les disquisicions precedents

Secció setena: De les equacions que defineixen les seccions del cercle

Per a llegir les Disquisicions no calen coneixements previs. És una obra
de joventut, autocontinguda, que pot ser llegida pel jovent. Però per a
assimilar-ne el contingut calen, a banda de llapis i paper, moltes hores
d’estudi.

Gauss deriva d’una manera natural i coherent propietats dels nom-
bres, que demostra rigorosament. Gauss il·lustra qualsevol definició o
raonament, per senzills que siguin, mitjançant exemples numèrics (un
costum que avui es practica molt poques vegades i que, de mantenir-
se, representaria per als lectors un estalvi considerable de temps). A
continuació, comentarem alguns resultats de cada secció.

Secció primera. De les congruències numèriques en general

La secció té 7 pàgines. Gauss comença per exposar un recull de resul-
tats sobre congruències, la majoria dels quals eren ben coneguts per
Euler.

Per a designar que dos nombres són congrus, introdueix el símbol que
ha esdevingut habitual: la notació

a ≡ b (mod m)

equival a dir que el nombre m, que anomena mòdul, divideix la difer-
ència a− b. Considera els exemples

−16 ≡ 9 (mod 5), −7 ≡ 15 (mod 11)
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i ens diu que

hem adoptat aquest signe per la gran analogia que es troba entre la
igualtat i la congruència.

Després de fer un estudi general de les congruències i de les seves propie-
tats més bàsiques, demostra els criteris clàssics de divisibilitat:

a + 10b + 100c + · · · ≡ a + b + c + . . . (mod 3),

a + 10b + 100c + · · · ≡ a + b + c + . . . (mod 9),

a + 10b + 100c + · · · ≡ a− b + c− · · · (mod 11).

Tot seguit explica la prova del 9, basada en el criteri de divisibilitat
per 9 i en el fet que si a = bq + r, aleshores a ≡ bq + r (mod 9).

Secció segona. De les congruències de primer grau

La secció té 35 pàgines. Gauss hi estudia les congruències de primer
grau

ax + b ≡ c (mod p),

on p és un nombre primer, així com també els sistemes lineals de con-
gruència i les equacions polinòmiques de congruència en una indeter-
minada de grau superior.

Gauss demostra la propietat següent:

Si ni a ni b es poden dividir per un nombre primer p, el producte ab
tampoc no es podrà dividir per p.

La propietat anterior intervé en la prova de la unicitat de la descom-
posició dels nombres enters en factors primers. Avui és coneguda amb
el nom de condició de Gauss. La propietat en qüestió, però, es troba
ja en Euclides, Elements, VII, 24, tal com ho observa Gauss:

Una demostració d’aquest teorema ja fou transmesa per Euclides.

De totes maneres, Euclides no esmenta la unicitat de la factorització
d’un enter en producte de primers. La unicitat és un teorema de les
Disquisicions :

Un nombre compost qualsevol només es pot descompondre en factors
primers d’una sola manera.
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Tot seguit Gauss estudia el màxim comú divisor i el mínim comú múlti-
ple de dos nombres, l’algoritme d’Euclides, proporciona un algoritme
per a resoldre les congruències de primer grau i exposa el que avui
s’anomena teorema xinès dels residus:

De la recerca d’un nombre congru a residus donats segons mòduls
donats.

En aquesta mateixa secció desenvolupa la teoria general per a la reso-
lució de sistemes de congruències lineals. Per exemple, el sistema

3x + 5y + z ≡ 4

2x + 3y + 2z ≡ 7

5x + y + 3z ≡ 6

(mod 12)

admet per solucions

{(2, 11, 3), (5, 11, 6), (8, 11, 9), (11, 11, 0)}.

Observem que el sistema anterior és un sistema d’equacions lineals de
coeficients en l’anell de classes de residus Z/12Z, que té divisors de
zero. El discriminat del sistema no és primer amb el mòdul, per la qual
cosa la matriu no és invertible, però Gauss en dóna la solució completa.

En exemples com l’anterior, s’aprecien les tècniques de Gauss per a la
resolució de sistemes lineals. Entre d’altres, les Disquisicions són un
precedent de l’àlgebra lineal. Cal tenir present que a l’època l’àlgebra
lineal no estava desenvolupada, ni tampoc ho estava el càlcul matri-
cial. Quan Gauss necessita compondre matrius, per exemple, realitza
les substitucions a mà.

En aquesta secció, Gauss recupera també resultats d’Euler relatius al
seu indicador, la funció ϕ(A):

Trobar quants nombres positius hi ha no més grans que un nombre
positiu donat A i simultàniament primers amb ell. [...] La primera
solució d’aquest problema apareix en els comentaris de l’il·lm. Euler.

A les Disquisicions, Gauss atorga gairebé sempre el tractament d’il-
lustríssims a Euler i a Lagrange; i de preclar a Legendre. No així a
Fermat, a qui sol qualificar de sagaç.
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El resultat següent fa referència al nombre d’arrels que pot tenir un
polinomi de grau m en un cos de p elements.

La congruència de m-èsim grau

Axm + Bxm−1 + Cxm−2 + · · ·+ Mx + n ≡ 0,

el mòdul de la qual és un nombre primer p que no divideix A, no pot
ser resolta de més de m maneres diferents; o sigui, no té més de m
arrels incòngrues segons p.

Aquest teorema va ser proposat i demostrat per primera vegada per
l’il·lm. La Grange. Apareix també en la dissertació de l’il·lm. Le
Gendre. L’il·lm. Euler demostrà que la congruència xn − 1 ≡ 0, el
mòdul de la qual és un nombre primer p, no pot tenir més de n arrels
diferents.

És difícil precisar si aquest teorema fou conegut per Gauss abans de
la seva demostració del teorema fonamental de l’àlgebra. Quan Gauss
lliurà les Disquisicions a la impremta, encara no havia llegit la tesi, però
no sabem si el teorema anterior fou afegit durant el període d’edició de
l’obra.

Secció tercera. Dels residus de potències

La secció té 50 pàgines. Gauss hi demostra el petit teorema de Fermat,
el teorema de Wilson i l’existència d’arrels primitives. La secció conté,
també, uns apartats sobre el càlcul amb índexs.

Donat un nombre primer p, Gauss demostra que la congruència

ap−1 ≡ 1 (mod p)

és satisfeta per tots els nombres enters a tals que p - a. Atribueix la
descoberta d’aquest resultat a Fermat:

Aquest teorema, que, tant per causa de la seva elegància com per
causa de la seva extraordinària utilitat, és digne de tota l’atenció, se
sol anomenar teorema de Fermat, pel seu descobridor.

Dóna dues demostracions del petit teorema de Fermat, la segona de les
quals empra la fórmula del binomi:

(a + b + c + · · · )p ≡ ap + bp + cp + · · · (mod p).
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Si bé Gauss no féu explícita la definició de grup, aquest concepte és im-
plícit en molts passatges de les Disquisicions. Per exemple, en l’estudi
que realitza de les arrels primitives. En termes actuals, una arrel primi-
tiva mòdul un nombre primer p és un generador del grup multiplicatiu
de les classes de residus mòdul p. En considerar les arrels primitives
segons un mòdul, Gauss posa de manifest el seu coneixement dels re-
sultats d’Euler.

Anomenarem arrels primitives, com l’il·lm. Euler, els nombres que
pertanyen a l’exponent p. Elegirem com plagui una arrel primitiva a
com a base.

Tot seguit, Gauss caracteritza els mòduls per als quals existeixen arrels
primitives. Aquests són

2, 4, pn, 2pn, on n ≥ 1, p primer.

Observa que el càlcul amb arrels primitives és semblant al càlcul amb
logaritmes. Si a és una arrel primitiva mòdul p, i ae ≡ b (mod p),
Gauss escriurà

Ind b = e.

Els teoremes que pertanyen als índexs són completament anàlegs als
dels logaritmes.

En prendre p = 19 i a = 2, proporciona l’exemple següent de taula
d’índexs.

p = 19, a = 2

b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
e 0 1 13 2 16 14 6 3 8 17 12 15 5 7 11 4 10 9

A partir de l’estudi previ de les equacions lineals de congruència i de
la taula anterior, obté totes les arrels quinzenes de 11 mòdul 19:
15
√

11 (mod 19); x15 ≡ 11 (mod 19).

15 Ind x ≡ Ind 11 ≡ 12 (mod 18); Ind x ∈ {2, 8, 14}, x ∈ {4, 9, 6}.
Veiem, doncs, que el contingut de les tres primeres seccions és bàsica-
ment una recopilació de resultats coneguts però dispersos en treballs
d’autors diferents.
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Secció quarta. De les congruències de segon grau

La secció quarta té 69 pàgines. Es tracta d’estudiar les equacions de
congruència de segon grau

ax2 + bx + c ≡ 0 (mod p),

en les quals a, b, c, p són nombres enters i p és primer. Per a tal fi, Gauss
estudia primerament l’existència d’arrels quadrades mòdul un nombre
primer p. Si un enter a és un quadrat mòdul p, escriu aRp; altrament,
aNp.

Per a distingir els residus quadràtics cal dir que és més còmode la
notació de Legendre, que és la que avui s’utilitza en els textos:

(
a

p

)
= 1 si p - a, aRp;

(
a

p

)
= −1 si p - a, aNp;

(
a

p

)
= 0 si p | a.

Els càlculs condueixen Gauss a comparar, donats dos primers senars
diferents p i q, l’existència d’arrels quadrades de q mòdul p amb l’exis-
tència d’arrels quadrades de p mòdul q; és a dir, a l’estudi simultani de
les equacions

x2 ≡ q (mod p); y2 ≡ p (mod q).

S’adona que l’existència d’arrels en un cas està condicionada per l’exis-
tència o no d’arrels en l’altre. L’enunciat precís d’aquest fet constitueix
la llei de reciprocitat quadràtica. Gauss designa aquesta llei amb el nom
de teorema fonamental i considera que és el resultat més rellevant de
l’obra.

Escrita la llei de reciprocitat en funció del símbol de Legendre, el seu
enunciat és el següent:
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Donats p, q, primers senars, se satisfà que(
p

q

)
= (−1)

p−1
2

q−1
2

(
q

p

)
,(

−1

p

)
= (−1)

p−1
2 ,(

2

p

)
= (−1)

p2−1
8 .

Al llarg de la seva vida, Gauss donà 6 demostracions diferents de la llei
de reciprocitat. Recordem, però, que ni el nom de llei de reciprocitat
ni el símbol de Legendre figuren en les Disquisicions.

La primera demostració de la llei donada a les Disquisicions és per
inducció:

Direm que el teorema fonamental és veritat fins a algun nombre M , si
val per a dos nombres primers qualssevol cap dels quals no supera M .

Per a portar a terme la inducció, distingeix casos diferents. La metodolo-
gia emprada en la demostració és la següent: primerament estudia
molts exemples particulars dins d’una mateixa situació, després de-
dueix quin ha de ser el comportament general en aquell cas i finalment
demostra per inducció el resultat que ha intuït, segons ens diu, per
indici.

Per començar a veure quin és el funcionament general, parteix de la
taula següent:

−1 2 3 5 7 11 · · · 97
3 − − · · · −
5 − − − · · ·
7 − − − · · ·
11 − − − · · · −
13 − − · · ·
17 − − · · ·
...

...
...

...
...

...
...

...
...

97 − − − − · · · −

A la taula, el signe − indica que l’entrada de la columna que el conté és
un residu quadràtic mòdul l’entrada de la fila corresponent. Altrament,
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no escriu cap signe. Aleshores passa a veure per a quins parells hi ha
simetria i per a quins no n’hi ha. Així, ens diu:

−1 és residu dels nombres 5, 13, 17, 29, 37, originat pels quadrats dels
nombres 2, 5, 4, 12, 6.
−1 no és residu dels nombres 3, 7, 11, 19, 23.

Vist això, dedueix un teorema per indici:

quan els nombres primers són congrus amb 1 mòdul 4, −1 és residu i,
quan són congrus amb 3 mòdul 4, aleshores −1 no és residu.

Copsat l’indici, procedirà a la demostració del teorema. Vegem els
diferents casos que considera i alguns dels seus comentaris.

• El residu −1

−1 és residu quadràtic de tots els nombres primers de la forma 4n+1,
però no-residu de tots els nombres primers de la forma 4n + 3.

Aquesta demostració també es deu a l’il·lm. Euler.

• Els residus ±2:

+2 és no-residu de tots els nombres primers de la forma 8n + 3; però
−2, residu.
Tant −2 com +2 són no-residus de tots els nombres primers de la
forma 8n + 5.
−2 és no-residu de tots els nombres primers de la forma 8n + 7; però
+2, residu.
Tant −2 com +2 són residus de tots els nombres primers de la forma
8n + 1.

En aquest cas comenta:

Aquests teoremes elegants ja foren coneguts pel sagaç Fermat. Però
no va comunicar mai la demostració que va declarar que tenia. Pos-
teriorment va ser investigada, sempre en va, per l’il·lm. Euler; l’il·lm.
La Grange va trobar el primer una demostració rigorosa.

• Els residus ±3, ±5, ±7, ... En el cas ±3, diu:

Les proposicions que pertanyen als residus +3 i −3 ja foren conegudes
per Fermat. Però l’il·lm. Euler va transmetre el primer les demostra-
cions. Per això és més sorprenent que les demostracions que pertanyen
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als residus +2, −2, basades en artificis completament similars, sempre
haguessin fugit de la seva sagacitat.

Analitzats aquests casos, estableix per indici el teorema general:

Si p és un nombre primer de la forma 4n + 1, +p serà residu o bé no-
residu de qualsevol nombre primer que, pres positivament, és residu o
bé no-residu de p; però si p és de la forma 4n + 3, ho serà −p.

La demostració rigorosa del cas general, o de la llei de reciprocitat
pròpiament dita, ocupa 30 pàgines. Gauss cita Legendre com segueix:

El preclar Le Gendre també va intentar la demostració, de la qual,
com que és extremament enginyosa, en parlarem més extensament a la
secció següent. Però com que en ella va suposar molt sense demostració
[...], la nostra demostració s’haurà de tenir per la primera.

En una pretesa demostració de la llei de reciprocitat, Legendre havia
utilitzat el fet que tota progressió aritmètica, en la qual el primer terme
i la diferència són enters relativament primers, conté infinits nombres
primers. A Gauss, amb raó, aquesta suposició no li semblà evident.
L’afirmació de Legendre esdevingué anys després el teorema de la pro-
gressió aritmètica, provat per Dirichlet. El teorema de Dirichlet de-
mostra, al mateix temps, que els primers es distribueixen equitativa-
ment en les classes de residus relativament primeres amb el mòdul. La
demostració que donà Dirichlet no ha estat millorada; es basa en l’es-
tudi de sèries L associades a caràcters de grups finits i en propietats de
funcions analítiques que Gauss encara no tenia a l’abast.

Després de demostrar el teorema fonamental, Gauss determina, per
mitjà de factoritzacions, donats dos enters P , Q quan Q és un residu
mòdul P . La secció conclou amb la reducció de l’estudi de les con-
gruències ax2 + bx+ c ≡ 0 (mod p) a l’estudi de les congruències, dites
pures,

x2 ≡ Q (mod P ).

En l’actualitat, la llei de reciprocitat quadràtica s’explica en els cursos
de teoria de nombres en una hora de classe. Una de les proves més
habitual empra cossos finits i propietats elementals de sumes de Gauss.
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Lleis de reciprocitat

La llei de reciprocitat quadràtica és la primera d’un conjunt de lleis
aritmètiques, dites també de reciprocitat, que serveixen per a enten-
dre el comportament dels nombres enters a partir dels nombres enters
algebraics que en resulten per extensions finites. En tots els casos, les
lleis de reciprocitat tenen cura del comportament dels ideals primers en
extensions finites de cossos de nombres. Aquestes lleis són importants
en la mesura que repercuteixen en l’estudi de les equacions diofantines.

La recerca de lleis de reciprocitat fou empresa per moltes altres per-
sones. Gauss mateix intentà generalitzar la llei de reciprocitat del cas
quadràtic a residus de potències més altes.

En l’estudi de les lleis de reciprocitat, podem distingir etapes diferents.
La primera etapa s’inicià amb Fermat i finalitzà amb les recerques de
Gauss. Formulada en termes d’extensions i de divisibilitat d’ideals, la
llei de reciprocitat quadràtica té cura de les descomposicions dels ideals
primers de Z en els anells dels enters dels cossos quadràtics.

Una segona etapa s’inicià amb Kummer i Eisenstein, amb l’estudi de
les lleis de reciprocitat lligades als cossos ciclotòmics i a cossos cúbics.
Kummer n’emprengué l’estudi arran de les seves investigacions sobre
el teorema de Fermat. En aquest context, són remarcables els treballs
del propi Kummer, així com també els de Kronecker i de Weber, que
caracteritzen les extensions abelianes del cos dels nombres racionals
com a subcossos dels cossos ciclotòmics. A aquests resultats cal afegir
els proporcionats per la teoria de la multiplicació complexa, que de-
termina les extensions abelianes dels cossos quadràtics imaginaris i en
proporciona les lleis de reciprocitat.

Una tercera etapa es desenvolupà arran de la teoria de cossos de classes.
Tracta l’estudi de les extensions abelianes d’un cos de nombres qual-
sevol i de les lleis de reciprocitat que li són associades. La demostració
dels resultats coneix presentacions diferents: cohomològica, analítica,
local-global, etc.

La quarta etapa s’inicià amb l’estudi aritmètic d’algunes extensions
no abelianes de cossos de nombres i de l’obtenció de les seves lleis
de reciprocitat. La manera d’abordar aquest estudi és per mitjà del
concepte de representació galoisiana. La dificultat augmenta amb la
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dimensió de la representació. La teoria de cossos de classes es pot
reformular en termes de representacions galoisianes de dimensió 1. Avui
ja es compta amb resultats en dimensió 2. Hi ha treballs profunds per
a les lleis de reciprocitat associades a representacions galoisianes de
dimensió 2 de determinant senar. El marc general d’aquest estudi, en
qualsevol dimensió, constitueix el programa de Langlands.

En la relació cronològica que segueix, figuren alguns autors que s’han
ocupat d’aquestes qüestions.

P. Fermat, 1607-1665
L. Euler, 1707-1783
A. M. Legendre 1752-1833
C. F. Gauss 1777-1855

E. Kummer 1810-1893
F. Eisenstein 1823-1852
L. Kronecker 1823-1891
H. Weber 1842-1913

T. Takagi 1875-1960
E. Artin 1898-1962
H. Hasse 1898-1979
A. Weil 1906-1998
C. Chevalley 1909-1984
J. Tate 1925-

M. Eichler 1912-1992
J-P. Serre 1926-
G. Shimura 1928-
R. Langlands 1936-

Secció cinquena. De les formes i equacions indeterminades de segon
grau

És la secció més extensa, car conté 363 pàgines. En aquesta secció,
la força creativa de Gauss es manifesta en tota la seva potència. Si
bé la secció també conté resultats en comú amb Fermat, Lagrange i
Legendre, els resultats obtinguts per Gauss ultrapassen les recerques
que els precediren.
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L’objectiu de la secció és l’estudi de les formes quadràtiques binàries i
dels enters que representen; és a dir, l’estudi de les equacions

ax2 + 2bxy + cy2 = d,

en les quals a, b, c, d són enters. El nombre b2− ac = D és anomenat el
determinant de la forma.

En relació amb aquest problema, Gauss coneixia els resultats d’Euler
i de Fermat relatius a l’estudi de les sumes de dos quadrats (a = c =
1, b = 0), i alguns casos particulars més tractats per Legendre.

Gauss comença la secció classificant les formes quadràtiques binàries
per mitjà de canvis lineals invertibles. En el llenguatge actual, es trac-
ta de canvis de base definits per matrius del grup especial modular
SL(2, Z), o bé del grup modular GL(2, Z). En el primer cas, Gauss
parla d’equivalència pròpia. A continuació, Gauss dóna un criteri per
a escollir el representant més senzill dins de cada classe de formes.
D’aquesta manera obté les anomenades formes reduïdes.

El procés de reducció de formes és diferent segons que el determinant
D sigui positiu o negatiu. En el cas D < 0, cada classe dóna lloc a un
únic representant reduït. En el cas D > 0, no quadrat, hi pot haver
formes reduïdes equivalents, que s’agrupen en cicles. Per completesa,
Gauss també estudia els casos en què D és un quadrat no nul i el cas
en què D = 0. En aquestes situacions, les formes descomponen en
producte de formes lineals i Gauss remet la representació d’enters al
seu estudi previ de les equacions diofantines lineals en dues incògnites.
Per mitjà de la consideració de les formes reduïdes, Gauss demostra
que el nombre de classes de formes d’un determinant donat és finit.

Tot seguit resol el problema de la representabilitat dels enters per
formes d’un determinant donat. És a dir, donats un enter i un de-
terminant, Gauss pot dir si l’enter serà representat o no per una de
les classes de formes d’aquell determinant. En particular, recupera els
teoremes clàssics sobre els enters que són expressables com a suma de
dos quadrats; aquest és un cas que correspon a un nombre de classes
igual a 1.



110 PILAR BAYER

Gauss agrupa les classes de formes en ordres i en gèneres. 2 Els ordres
consten de classes de formes del mateix discriminant i amb el mateix
màxim comú divisor dels coeficients de la forma. Quan aquest màxim
comú divisor és igual a 1, l’ordre s’anomena primitiu.

El concepte de gènere sorgeix en Gauss arran del fet següent. En tenir
present que la classificació de les formes es fa per mitjà de matrius
invertibles de coeficients enters, és evident que formes equivalents repre-
senten els mateixos nombres. Però Gauss s’adona que formes del mateix
determinant que representin els mateixos nombres no tenen perquè
ser equivalents. Aleshores les seves classes formaran part d’un mateix
gènere.

Tot seguit considera una composició de formes, que fa extensiva a una
composició de classes, d’ordres i de gèneres de formes. Arriba per
composició de clases de formes de determinant donat a l’estructura
algebraica d’un grup abelià finit. Especialment important és el grup
abelià que sorgeix de les classes de formes pròpiament primitives.

Inicia en la mateixa secció un estudi de les formes quadràtiques ter-
nàries, però només en aquells aspectes que li proporcionen informació
addicional sobre les formes quadràtiques binàries.

En representar formes binàries per la ternària especial x1 − 2x2 x3,
Gauss demostra l’existència de gèneres per a exactament la meitat dels
caràcters totals associats a un discriminant. Aquests es calculen per
mitjà de la llei de reciprocitat quadràtica aplicada a les expressions(

a

p

)
, p | D, p - a.

Els diferents gèneres es caracteritzen per la igualtat dels símbols an-
teriors, calculats sobre els nombres representats per la forma. Gauss
demostra que tots els gèneres d’un mateix ordre contenen el mateix
nombre de classes. Calcula el nombre de classes ambigües de determi-
nant donat, que són els elements d’ordre dos del grup de classes.

2Aquesta classificació tan ben organitzada evoca la de Carl von Linné (1707-
1778), naturalista suec de l’època que havia aplicat les categories aristotèliques a la
classificació dels éssers vius. Segons Linné, aquests es divideixen en classes, ordres,
gèneres i espècies.
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Il·lustrarem alguns d’aquests resultats amb exemples de les Disquisi-
cions.

• D = −85. Tenim vuit classes de formes quadràtiques binàries amb
aquest discriminant. Els seus representants reduïts són:

(1, 0, 85), (2, 1, 43), (5, 0, 17), (10, 5, 11),

(−1, 0,−85), (−2, 1,−43), (−5, 0,−17), (−10, 5,−11).

• D = 79. Les formes reduïdes indefinides d’aquest discriminant es
distribueixen en sis períodes:

I. (1, 8,−15), (−15, 7, 2), (2, 7,−15), (−15, 8, 1),

II. (−1, 8, 15), (15, 7,−2), (−2, 7, 15), (15, 8,−1),

III. (3, 8,−5), (−5, 7, 6), (6, 5,−9), (−9, 4, 7), (7, 3,−10), (−10, 7, 3),

IV. (−3, 8, 5), (5, 7,−6), (−6, 5, 9), (9, 4,−7), (−7, 3, 10), (10, 7,−3),

V. (5, 8,−3), (−3, 7, 10), (10, 3,−7), (−7, 4, 9), (9, 5,−6), (−6, 7, 5),

VI. (−5, 8, 3), (3, 7,−10), (−10, 3, 7), (7, 4,−9), (−9, 5, 6), (6, 7,−5).

• D = 79. Totes les representacions del nombre 585 per la forma

42x2 + 62xy + 21y2

estan contingudes en les quatre fórmules paramètriques:

x = 6t− 123u, y = −3t + 159u,
x = 66t− 597u, y = −69t + 633u,
x = 3t− 114u, y = t + 157u,
x = 83t− 746u, y = −87t + 789u,

on t, u, denoten formalment tots els nombres enters que satisfan l’e-
quació

t2 − 79u2 = 1,

anomenada de Pell–Fermat. Les solucions d’aquesta equació s’expressen
per les fórmules

±t = 1
2

(
(80 + 9

√
79)e + (80− 9

√
79)e

)
,

±u = 1
2

√
79

(
(80 + 9

√
79)e − (80− 9

√
79)e

)
, e ≥ 1.
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• D = −161. Les classes de formes definides es distribueixen en quatre
gèneres, cadascun dels quals conté quatre classes:

G V
1, 4; R7; R23 3, 4; N7; R23

(1, 0, 161) = K (3, 1, 54) = E
(9, 1, 18) = 2E (6,−1, 27) = 3E
(2, 1, 81) = 4E (6, 1, 27) = 5E

(9,−1, 18) = 6E (3,−1, 54) = 7E

V ′ V ′′

3, 4; R7; N23 1, 4; N7; N23
(7, 0, 23) = A (10, 3, 17) = A + E

(11,−2, 15) = A + 2E (5, 2, 33) = A + 3E
(14, 7, 15) = A + 4E (5,−2, 33) = A + 5E
(11, 2, 15) = A + 6E (10,−3, 17) = A + 7E

Donada una classe de formes, Gauss considera el seu grup d’isotropia
que, en el cas binari, només depèn del discriminant. Veu que la solu-
ció general per a representar un nombre representable per una classe
prové d’una solució particular modificada amb les representacions que
en resulten per l’acció del grup d’isotropia. Alhora, el grup d’isotropia
de la forma es calcula resolent una equació de Pell-Fermat. Calcula la
solució particular més petita de l’equació de Pell-Fermat i, en tenir en
compte l’estructura general de les solucions d’aquesta equació, n’obté
la solució general.

En el cas binari considerat per Gauss, cada gènere de formes conté
el mateix nombre de classes. Les lleis de composició no només estan
definides per a les classes, sinó que es poden definir també per als
gèneres. La composició es fa de manera que si una forma representa
un nombre i una altra un altre, la composició representa el producte.

La distinció dels diferents gèneres per mitjà de caràcters originà més
endavant la definició de l’anomenat caràcter de Kronecker. Com que
Gauss no pot donar fórmules generals per al nombre de classes, es
dedica a estudiar molts exemples. A les Disquisicions ens diu que
quan el llibre es va imprimir havia calculat el nombre de classes fins
a D = −3000. Aleshores es dedicà a estudiar quins discriminants
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proporcionen un determinat nombre de classes i a formular conjectures
sobre el seu comportaments asimptòtic. Les conjectures de Gauss sobre
els nombres de classes han estat fonts de treball fins avui.

El primer nombre, romà, indica la quantitat de gèneres pròpiament
primitius i positius; el següent, la quantitat de classes contingudes en
cada gènere; després la sèrie de determinants a què correspon aquella
classificació i dels quals s’omet, per a abreujar, el signe negatiu.

I. 1 . . . , 1, 2, 3, 4, 7.
I. 3 . . . , 11, 19, 23, 27, 31, 43, 67, 163.
I. 5 . . . , 47, 79, 103, 127.
I. 7 . . . , 71, 151, 223, 343, 463, 487.
II. 1 . . . , 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 25, 28, 37, 58.
II. 2 . . . , 14, 17, 20, 32, 34, 36, 39, 46, 49, 52, 55, 63, 64,

73, 82, 97, 100, 142, 148, 193.
. . .
XV I. 1 . . . , 840, 1320, 1365, 1848.

Denotem per H(D) el grup de classes de formes quadràtiques binàries
de discriminant D. L’estudi de Gauss dels ordres equival a l’estudi
dels subanells O(D0f

2) continguts en el cos quadràtic Q(
√

D0), on
D0 denota un discriminant fonamental. L’estudi del grup de classes
H(D0f

2) equival al del grup de classes d’ideals invertibles d’aquests
anells. El grup dels gèneres es remet a l’estudi dels grups quocient
H(D)/H(D)2. Els caràcters defineixen el grup dual d’aquests grups.

En aquesta secció, l’estudi dels gèneres de les formes quadràtiques per-
met a Gauss donar una segona demostració del teorema fonamental.

Anys després, Gauss empraria de nou les formes quadràtiques binàries,
però en el seu estudi de la curvatura de les superfícies.

Secció sisena. Aplicacions diverses de les disquisicions precedents

Aquesta és una secció força breu. Té 49 pàgines.

Gauss aplica alguns resultats de les seccions anteriors a l’estudi de les
qüestions següents:

• Descomposició de fraccions en fraccions més simples. Per exemple,
391

924
=

1

4
+

2

3
+

1

7
+

4

11
− 1.
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• Conversió de fraccions en fraccions decimals.

• Aplicacions dels mètodes precedents i de les formes quadràtiques
binàries a l’estudi de problemes de divisibitat en els enters.

Aquesta darrera aplicació és per a Gauss especialment important:

El problema de distingir nombres primers de compostos i descompon-
dre aquests en els seus factors primers, que pertany als més importants
i més útils de tota l’aritmètica [...].

No deixa de sorprendre que Gauss digui, l’any 1801, que descompon-
dre un nombre en factors primers i distingir els nombres primers dels
compostos sigui un dels problemes més útils de tota l’aritmètica. No
sé quina podia ser l’aplicació pràctica d’aquestes tècniques a l’època
de Gauss. En la nostra, en canvi, la utilitat d’aquests coneixements és
palesa en els mètodes criptogràfics de clau pública. Com és sabut, la se-
guretat d’aquests mètodes es basa en la complexitat de la factorització
dels nombres enters en producte de primers o en la complexitat del lo-
garitme discret. No cal dir que recursos continguts a les Disquisicions
han estat utilitzats en innombrables algoritmes criptogràfics. Així, les
propietats de l’indicador d’Euler són emprades en el popular protocol
RSA, el logaritme discret és emprat en el protocol ElGamal i les formes
ambigües són emprades en alguns mètodes de factorització.

Secció setena. De les equacions que defineixen les seccions del cercle

La darrera secció té 71 pàgines. Torna a ser una secció absolutament
brillant.

Gauss tracta aquí el problema de la divisió de la circumferència en parts
iguals; equivalentment, estudia el problema de la caracterització dels
polígons regulars que són construïbles amb regla i compàs, un problema
heretat de l’Antiguitat grega.

Tota la secció constitueix un precedent de la teoria de Galois. Si ex-
pressem els resultats de Gauss en el llenguatge d’aquesta, podem dir
que Gauss determina, donat un nombre primer p, tots els subgrups
del grup de Galois del cos de les arrels p-èsimes de la unitat i tots els
subcossos fixos per a aquests subgrups. Dels subcossos en proporciona
elements primitius explícits per mitjà dels períodes de les equacions
ciclotòmiques.
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Atès que les Disquisicions foren traduïdes al francès quatre anys abans
que Galois naixés, és evident que l’obra de Gauss pogué influir en les
idees de Galois. Els treballs de Galois per a la caracterització de les
equacions resolubles per radicals esdevenen la continuació natural de
l’anàlisi que porta a terme Gauss en aquesta secció sobre les arrels de
les equacions que defineixen les seccions del cercle. Aquesta influència
de Gauss en Galois, però, no se sol esmentar. Només n’he trobat una
breu referència en Klein [Kl1925].

La principal diferència tècnica entre la teoria de Galois i el contingut
d’aquesta secció es troba en el fet que en l’estudi de les equacions
ciclotòmiques només intervenen grups abelians. Així, si bé a l’obra
de Gauss ja s’hi troben implícits conceptes com el de grup, subgrup,
quocients, etc., Gauss no necessita el concepte de subgrup normal.

Per a demostrar els resultats esmentats sobre les seccions del cercle,
Gauss utilitzarà resultats de les primeres seccions. Trobem així, per
primera vegada, connexions entre la teoria de Galois i l’aritmètica.

Parlo de la teoria de les funcions trigonomètriques corresponents a arcs
commensurables amb la perifèria, o sigui, de la teoria dels polígons
regulars, [...] el mateix tractament mostrarà suficientment que entre
aquesta qüestió i l’aritmètica superior hi ha inherent un nexe íntim.

Gauss dóna la llista dels primers polígons que són construïbles amb
regle i compàs. No es limita únicament a aquells que tenen un nombre
primer de costats (i que, per tant, són de la forma p = 2m + 1, és a
dir, 2, 3, 5, 17, 257, 65537,...), sinó que els hi inclou tots (és a dir, els
nombres que són producte de primers diferents de la forma anterior per
potències de 2):

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 24, 30, 32,

34, 40, 48, 51, 60, 64, 68, 80, 85, 96, 102, 128,

136, 160, 170, 192, 204, 240, 255, 256, 257, 272, . . .

En la secció XIII dels Elements, Euclides havia deduït fórmules equiva-
lents a les següents, on `n denota la longitud del costat del polígon
regular de n costats inscrit en la circumferència de radi unitat i Ln

denota la longitud de l’aresta del políedre regular de n cares inscrit a
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l’esfera de radi unitat:

`3 =
√

3,

`4 =
√

2,

`5 = 1
2

√
10− 2

√
5,

`6 = 1,

`10 = 1
2
(
√

5− 1);

L4 = 2
3

√
6,

L6 = 2
3

√
3,

L8 =
√

2,

L12 =
√

3
3

(
√

5− 1),

L20 = 1
5

√
10(5−

√
5).

Com que en les magnituds anteriors només hi intervenen arrels qua-
drades, deduïm que totes elles són construïbles fent ús únicament del
regle i del compàs.

La fórmula que segueix, deguda a Gauss, proporciona cos(2π/17) com
una expressió en la qual intervenen únicament radicals quadràtics. Per
tant, la fórmula mostra que el polígon de 17 costats és construïble amb
regle i compàs i, alhora, proporciona un mètode per a realitzar-ne la
construcció.

Per a n = 17, dels articles 354, 361, es deriva fàcilment l’expressió

cos
2π

17
= − 1

16
+

1

16

√
17 +

1

16

√
34− 2

√
17

+
1

8

√
17 + 3

√
17−

√
34− 2

√
17− 2

√
34 + 2

√
17.

És realment sorprenent en gran manera que, encara que la divisibilitat
geomètrica del cercle en tres i cinc parts ja fos coneguda des del temps
d’Euclides, no s’hagi afegit res a aquests descobriments en l’interval
de 2000 anys.

En el que segueix, explicarem la deducció de Gauss de la fórmula an-
terior, però traduïda en termes i notació actuals.
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Donat un nombre primer p, considerem l’arrel primitiva p-èsima de la
unitat

ζp := e2πi/p.

Sigui n := ϕ(p) = p−1 el valor de l’indicador d’Euler en p. Per al grup
de Galois de l’extensió Q(ζp)/Q, es té que

Gal(Q(ζp)/Q) ' (Z/pZ)∗.

Atesa l’existència d’arrels primitives mòdul p, Q(ζp)/Q és una extensió
cíclica. Sigui g una arrel primitiva mòdul p; és a dir,

(Z/pZ)∗ = (g).

Escrivim G(Q(ζp)/Q) = (σ), on σ és l’automorfisme definit segons

σ(ζp) := ζg
p .

Aleshores, se satisfà la proposició següent:

Proposició.

(i) Per a cada divisor f de n, el grup (g) admet un únic subgrup
d’ordre f , també cíclic:

(ge) = {ge, g2e, ..., gfe},

on fe = n.
(ii) Per a cada divisor f de p − 1, existeix un subcòs K ⊆ Q(ζp),

únic, tal que [Q(ζp) : K] = f i, a més,

G(Q(ζp)/K) = (σe).

Passem ara al càlcul del cos K = Q(ζp)
(σe), és a dir, del cos fix per

(σe). Les ϕ(p) = n arrels primitives p-èsimes de 1 són

ζg
p , ζg2

p , ..., ζgn

p = ζp.

Definim, d’acord amb Gauss, un símbol

[m] := ζgm

.

Amb aquests símbols s’opera com a Z/nZ, atès que

[m + n] = ζgm+n

= ζgm

= [m].
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De manera natural, el grup G(Q(ζp)/Q) opera en els símbols per transla-
cions, d’acord amb:

σ[m] = σ(ζgm

p ) = σ(ζp)
gm

= (ζg)gm
= [m + 1],

σj[m] = [m + j].

Fixat un divisor f de n, considerem els elements

ηk := [k] + [k + e] + [k + 2e] + [k + 3e] + ... + [k + (f − 1)e].

Per definició, els elements ηk són els períodes f -èsims del cos ciclotòmic
Q(ζp).

Teorema. Sigui ef = p− 1. Aleshores,

Q(η0) = ... = Q(ηe−1), G(Q(ζp)/Q(ηk)) = (σe).

Demostració. Els elements 1, ζ, ..., ζp−2 són Q-linealment independents.
Alhora, els elements

[1], [2], ..., [n] = [p− 1]

són Q-linealment independents. De

σj[ηk] = [k + j] + [k + e + j] + ... + [k + (f − 1)e + j]

se segueix que σj[ηk] = [ηk] si, i només si, j = λe + µ(p− 1) si, i només
si, e divideix j o bé, equivalentment, σj ∈ (σe). 2

Per a arribar a la fórmula del cos(2π/17), prenem p = 17 i particularit-
zem els càlculs anteriors en els divisors de 16.

• Càlcul dels períodes per a p = 17

Siguin ϑ :=
2π

17
, ζ = ζ17. Es té que

G(Q(ζ17)/Q) ' (Z/17 Z)∗ = (3);

més precisament,

m 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3m 1 3 9 10 13 5 15 11 16 14 8 7 4 12 2 6

(i) Cas f = 8 i e = 2

Tenim dos 8-períodes a Q(ζ17) :
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η0 = [0] + [2] + [4] + [6] + [8] + [10] + [12] + [14]

= ζ + ζ9 + ζ13 + ζ15 + ζ16 + ζ8 + ζ4 + ζ2

= 2(cos α + cos 8α + cos 4α + cos 2α),

η1 = [1] + [3] + [5] + [7] + [9] + [11] + [13] + [15]

= ζ3 + ζ10 + ζ5 + ζ11 + ζ14 + ζ7 + ζ12 + ζ6

= 2(cos 3α + cos 7α + cos 5α + cos 6α).

La suma de totes les arrels d’ordre 17 de la unitat és −1. Per tant,
η0 + η1 = −1.

Tenint present la fórmula
2 cos(kα) cos(lα) = cos((k + l)α) + cos((k − l)α),

obtenim que
η0 η1 = 4(η0 + η1) = −4.

Així, els 8-períodes coincideixen amb les arrels de l’equació
X2 + X − 4 = 0;

és a dir,

η0 =
−1 +

√
17

2
, η1 =

−1−
√

17

2
,

tal com es dedueix un cop feta la identificació de les arrels. Per tal de
distingir les arrels, notem que totes dues són reals; una és positiva i
l’altra, negativa. Però

cos α + cos 2α > 2 cos
π

4
=
√

2 > − cos 8α

cos 4α > 0, per tant η0 > 0. Així η0 > η1, d’acord amb l’elecció feta.

(ii) Cas f = 4, e = 4

Tenim quatre 4-períodes a Q(ζ17) :

λ0 = [0] + [4] + [8] + [12], λ1 = [1] + [5] + [9] + [13],

λ2 = [2] + [6] + [10] + [14], λ3 = [3] + [7] + [11] + [15].
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λ0, λ2 són les arrels de l’equació

X2 − η0X − 1 = 0,

λ1, λ3 són les arrels de l’equació

X2 − η1X − 1 = 0.

(iii) Cas f = 2, e = 8

Tenim vuit 2-períodes a Q(ζ17). Escrivim-ne dos:

µ0 = [0] + [8], µ1 = [4] + [12].

µ0, µ1 són les arrels de l’equació X2 − λ0X + λ1 = 0.

(iv) Cas f = 1, e = 16

Arribem a ζ, atès que se satisfà

ζ + ζ−1 = µ0 = 2 cos α, ζζ−1 = 1.

D’aquesta manera, obtenim la cadena descendent de subcossos:

Q(ζ17) ⊇ Q(µ0) ⊇ Q(λ0) ⊇ Q(η0) ⊇ Q.

La fórmula cercada,

cos
2π

17
= − 1

16
+

1

16

√
17 +

1

16

√
34− 2

√
17

+
1

8

√
17 + 3

√
17−

√
34− 2

√
17− 2

√
34 + 2

√
17,

s’obté per substitucions successives de tots els períodes calculats.

Gauss suggereix que la teoria exposada en aquesta secció s’estén més
enllà de l’estudi de les seccions del cercle.

Els principis de la teoria [...] no només es poden aplicar a les funcions
circulars, sinó, amb èxit semblant, a moltes altres funcions transcen-
dents, per exemple, a les que depenen de la integral∫

dx√
1− x4

.
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Figura 5. Monument a C. F.Gauss i a W.Weber, a Gotinga

La indicació de Gauss fou treballada per Abel. Abel amplià el mètode
de Gauss exposat en aquesta secció a la determinació de les seccions de
la lemniscata construïbles amb regle i compàs. Les recerques d’Abel
proporcionaren extensions galoisianes de cossos quadràtics amb grup
de Galois també commutatiu, és a dir abelià. Els resultats d’Abel en
aquest context donaren lloc a la teoria de la multiplicació complexa.
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Resum de les Disquisicions

Poden resumir el contingut de les Disquisicions de la manera següent.

Seccions 1, 2, 3, 6: Destinades a recopilar coneixements de l’època,
donaren lloc a estudis posteriors relatius a grups abelians, cossos finits,
àlgebra lineal, nombres primers, factorització, etc.

S’hi tracten les equacions de congruència

ax + b ≡ c (mod m), xm ≡ a (mod p).

Secció 4: Conté la llei de reciprocitat quadràtica. Aquest capítol motivà
l’estudi posterior de les lleis de reciprocitat associades a extensions
abelianes de cossos de nombres.

S’hi tracten les equacions de congruència quadràtiques

ax2 + bx + c ≡ 0 (mod p).

Secció 5: Conté l’estudi de les formes quadràtiques binàries i de les
formes quadràtiques ternàries de coeficients enters. Més endavant, mo-
tivà l’estudi aritmètic dels cossos de nombres, la creació de la teoria
d’ideals, l’estudi dels anells de Dedekind, l’estudi de formes de grau
superior, dels comportaments asimptòtics dels nombres de classes, etc.
Alhora, el capítol motivà estudis posteriors de geometria hiperbòlica,
lligats a accions de grups discrets de transformacions del pla.

S’hi tracten les equacions

ax2 + 2bxy + cy2 = d.

Secció 7: El seu contingut equival a l’estudi de les equacions ciclo-
tòmiques. Constitueix un precedent de la teoria de Galois. Donà peu a
l’estudi de les funcions el·líptiques, teoria de la multiplicació complexa,
etc.

S’hi tracten les equacions

xp − 1 = 0.

Per acabar, esmentem algunes entrades extretes del Diari de Gauss
[1796-1814] per la seva relació amb el contingut de les Disquisicions.
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[1, 1796] Principis en què es basa la divisió del cercle, i divisió geo-
mètrica d’aquest en 17 parts, etc.

[62, 1797] La lemniscata és divisible geomètricament en cinc parts.

[84, 1798] En un ordre qualsevol s’hi troben classes, i d’ací es redueix a
una teoria sòlida la representabilitat dels nombres com a tres quadrats.

[96, 1799] Hem començat a considerar formes d’ordre més gran.

[103, 1800] Èxit en la determinació de les formes reduïdes en la teoria
de les formes ternàries.

[140, 1809] Hem acabat la divisió per cinc fent servir la mitjana arit-
mètico-geomètrica.

[144, 1813] La fonamentació de la teoria general dels residus biqua-
dràtics, que havíem estat cercant amb el màxim esforç durant gairebé
set anys, endebades, ha estat descoberta, a la fi, el mateix dia que
naixia el nostre fill.
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GAUSS Y LA ESTADÍSTICA

PILAR IBARROLA

Resumen. Este artículo, de carácter histórico, es un resumen de
las principales aportaciones de Gauss a la Estadística: El método
de los Mínimos Cuadrados y como consecuencia el llamado Modelo
Lineal de Gauss.

Depués de considerar brevemente la polémica de Gauss con Le-
gendre a propósito de la autoría del método de los mínimos cuadra-
dos, se hace una exposición de dicho método, insistiendo en las
aportaciones estadísticas de Gauss al mismo, distinguiendo entre
la “Primera Aproximación de Gauss” (1809), en que supone la nor-
malidad de los errores de observación y la “Segunda Aproximación
de Gauss” (1821), en que restringe la clase de estimadores a las fun-
ciones lineales de las observaciones y suprime la normalidad de los
errores. En la primera aproximación, el tratamiento es inferencial,
en la segunda es un tratamiento de Teoría de la Decisión.

Se hablará también de Gauss como precursor de los Métodos
Secuenciales, y finalmente se aludirá al posterior desarrollo del Mo-
delo Gaussiano.

Carl Friedrich Gauss nació el 30 de Abril de 1777 en Brunswick (Ale-
mania) en el seno de una familia humilde.

Su padre tuvo diferentes empleos, desde jardinero a maestro de obras
hidráulicas, ayudante de un comerciante y tesorero de una pequeña
aseguradora. El propio Gauss lo describió como digno de estima pero
dominante, inculto y no refinado. Su madre fue el soporte de su devo-
ción filial y murió con 97 años, después de vivir 22 años en casa de su
hijo.

Gauss fue un niño precoz y autodidacta; sin ayuda aprendió a calcular
antes que a hablar. Con tres años según una anécdota bien contrastada,
corrigió un error en las cuentas de su padre. Aprendió a leer solo y en
su primera clase de aritmética, a la edad de 8 años, dejó perplejo al
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profesor al resolver el problema de hallar la suma de los cien primeros
números enteros.

En 1792 recibió una beca del Duque de Brunswick e ingresó en el
Brunswick Collegium Carolinum. Estando en el Collegium, con 17 años,
ya formuló, según afirmación propia, el principio de los mínimos cuadra-
dos, autoría que fue objeto de posterior controversia según veremos.
Estudió después en las Universidades de Göttingen y Helmstedt donde
se doctoró en 1799.

A partir de 1807 se trasladó a Göttingen donde fue nombrado director
del observatorio y permaneció hasta su muerte (el 23 de Febrero de
1855).

En 1856 su amigo Sartorius publicó una biografía que ha sido una
importante fuente de información para el resto de sus biógrafos.

Gauss puede ser considerado uno de los mejores científicos de todos los
tiempos; su profunda investigación y sus prolíficos resultados lo ates-
tiguan. No obstante a veces sus resultados fueron producidos más rápi-
damente que publicados. Un ejemplo de ellos fue su acurada predicción,
en 1801, de la localización en el firmamento de un supuesto planeta que
G. Piazzi había brevemente observado y perdido en Enero de ese año.
En Diciembre fue localizado el planeta Ceres, en la posición predicha
por Gauss.

Como Gauss no hizo públicos hasta 1809 los procedimientos que había
utilizado para dicha predicción (refinamiento de la teoría de la órbita
y método de los mínimos cuadrados), su descubrimiento tomó un cariz
sobrehumano y el personaje adquirió una fama de genio matemático y
científico de primer orden.

Las principales aportaciones de Gauss a la Estadística fueron en la
teoría de la Estimación: el método de los mínimos cuadrados y como
consecuencia el llamado modelo lineal de Gauss.

El método de los mínimos cuadrados fue desarrollado independiente-
mente por Gauss en Alemania, Legendre en Francia y Adrain en Améri-
ca. Legendre, aunque pudo no ser el primero en utilizar el método, sí
que fue el primero en publicarlo (Nouvelles méthodes pour la determi-
nation des orbites des comètes, 1805) y fue el que le puso el nombre.
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Gauss reclamó en 1806 (Monatl. Corresp. Beförd. Erd Himmelskd14,
181-186), su prioridad en el uso del método de los mínimos cuadrados
(aunque no en su publicación) asegurando que hacía 12 años que venía
utilizándolo y prometió publicar sus resultados más tarde. Lo hizo en
1809 en su Theoria Motus Corporum Coelestium in Sectionibus Conicis
Solem Ambientium, donde discute el método, menciona el trabajo de
Legendre y asegura que él lo había utilizado en 1795. Legendre, a raíz
de la publicación de este libro, dirigió una carta a Gauss de enhorabue-
na, reivindicando no obstante la autoría del método de los mínimos
cuadrados. En 1820 Legendre publicó un suplemento a su memoria
de 1805, atacando de nuevo a Gauss por la prioridad de los mínimos
cuadrados.

Desconociendo aparentemente el trabajo de Legendre y el de Gauss
(no publicado aún), Adrain desarrolló independientemente en 1808 el
método de los mínimos cuadrados y lo utilizó para resolver distintos
problemas.

D

P

E

C

B

La polémica entre Gauss y Legendre ac-
erca de la prioridad sobre el método de
los mínimos cuadrados es famosísima en
la historia de la Estadística y son muchos
los científicos posteriores (Plackett 1972,
Stigler 1981, Celmins 1998, etc.) que han
tratado de dilucidarla, sin llegar a una
conclusión definitiva.

Sin pretender entrar en profundidad en
esta polémica, daremos algunas pince-
ladas sobre ella: En efecto, tras el ataque
de Legendre, Gauss trató de probar su
aplicación del método de los mínimos
cuadrados anteriormente a 1805, pero no
tuvo demasiado éxito, pues sus propias
notas de cálculo se habían perdido y sus
colegas o no recordaban discusiones con Gauss sobre el tema o no
quisieron involucrarse en la disputa. Tan solo el astrónomo Olbers in-
cluyó, en un artículo de 1816, una nota a pie de página asegurando que
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Gauss le había enseñado el método de los mínimos cuadrados en 1802.
Bessel publicó una nota similar en un trabajo en 1832.

d

S

L

N

E

En 1799 Gauss, a propósito de un trabajo
sobre la medición del arco de meridiano ter-
restre publicado en Allgemeine Geographische
Ephemeriden, escribe que ha utilizado “meine
Methode”. Surgió este trabajo a raíz de que
la Academia de Ciencias Francesa decidiera en
1793 basar el nuevo sistema métrico en una
unidad, el metro, igual a una 10.000.000 ési-
ma parte del cuadrante de meridiano, distancia
del polo norte al ecuador. Para ello decidieron
medir el arco de meridiano que va de Dunkerque a Barcelona, pasan-
do por París. Dividieron el arco en 4 segmentos y para cada segmento
recogieron los siguientes datos: la longitud de arco S, la diferencia de
latitud d y la latitud L del punto medio del arco. Los datos recogidos,
de los cuales dispuso Gauss para sus cálculos, y los resultados de ajuste
a los que llegó Gauss, figuran en la citada publicación.

En 1831 Shumacher escribió a Gauss, a propósito de este trabajo, su-
giriéndole que repitiera los cálculos y probase que era el método de
los mínimos cuadrados el empleado. Gauss se negó, alegando que su
palabra era suficiente. La sugerencia de Shumacher fue recogida siglo y
medio más tarde por Stigler (1981), y Aivars Celmins (1998), quienes a
partir de los datos en cuestión, hicieron el ajuste por mínimos cuadra-
dos, no llegando a los mismos resultados que Gauss.

Queda la pregunta ¿Qué método empleó Gauss? Stigler se inclina por
la posibilidad de que utilizara el método de los mínimos cuadrados pero
utilizando desarrollos de 2o orden. Celmins por la posibilidad de que
los resultados publicados por Gauss contuvieran errores aritméticos y
concluye “como dijo Gauss debemos confiar en su palabra”.

Gauss y los mínimos cuadrados

Resaltemos la importancia que el propio Gauss atribuyó a este método:
La primera exposición por Gauss del método de los mínimos cuadrados
aparece en el libro segundo, sección 3 de su Theoria Motus Corporum
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Coelestium (1809); se trata de la determinación de órbitas planetarias,
discute la estimación de las 6 constantes o parámetros que determi-
nan la órbita elíptica, en base a un número de observaciones n > 6.
Comienza en el artículo 175 con “A este fin aparquemos nuestro prob-
lema particular y entremos en una discusión muy general y en una de
las más fructíferas aplicaciones del cálculo a la filosofía natural”.

La segunda exposición (Gauss 1821, 1823, 1826: Theoria Combinationes
Erroribus Mínimis Obnoxiae) fue presentada en una serie de tres largos
artículos a la “Royal Society of Góttingen”. Aquí introduce el asunto co-
mo sigue: “El problema es ciertamente el más importante que presenta
la aplicación de las matemáticas a la filosofía natural”.

En 1809 Gauss plantea la estimación de las k constantes desconocidas
θ1, . . . , θk que determinan la órbita, en base a n > k observaciones
y1, . . . , yn. No es posible observar los θi; sólo es posible observar ciertas
funciones de ellos ξi = ξi(θ1, . . . , θk). Si los ξi pudieran ser observados
sin error, yi = ξi, entonces ξ1, . . . , ξn tendrían valores conocidos, y
bastaría seleccionar k de entre ellos y despejar θ1, . . . , θk; en este caso
las ecuaciones ξi = ξi(θ1, . . . , θk) deberían ser consistentes y las (n− k)
no utilizadas cumplirse idénticamente con los valores θj despejados de
las otras k. Sin embargo no es posible en la práctica observar las ξi sin
error. Las relaciones entre las yi y las ξi serán de la forma yi = ξi + εi,
siendo εi el error de observación. Con notación vectorial, Y = ξ + ε,
siendo Y, ξ, ε los vectores (columna) de componentes yi, ξi, εi.

Las ecuaciones yi = ξi serán ahora inconsistentes, cualquier subconjun-
to de k de ellas llevará a diferentes valores de θ1, . . . , θk y en cada caso
las (n− k) restantes no se satisfarán.

El problema está en utilizar la totalidad de las n observaciones para
obtener estimaciones óptimas θ̂i de los θi teniendo en cuenta la incer-
tidumbre introducida por los errores de observación. Este es el proble-
ma que Gauss califica como “el más importante de la aplicación de las
matemáticas a la Filosofía natural”.

Distinguiremos entre principio de mínimos cuadrados y teoría estadís-
tica de mínimos cuadrados.
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Principio de los mínimos cuadrados

El principio de mínimos cuadrados elige θ de forma a minimizar

(1) Q =
∑

i

(yi − ξi)
2.

Entonces θ es la solución de ∂Q/∂θj = 0, j = 1, . . . , k, con lo que las
ecuaciones de mínimos cuadrados resultan

(2)
∑

i

(yi − ξi)
∂ξi

∂θj

= 0.

En el caso de que las ξi sean lineales en las θj, ξi =
∑

j xijθj o con no-
tación matricial ξ = Xθ, siendo las xij constantes conocidas, el modelo
es

(3) Y = Xθ + ε,

conocido como modelo lineal de Gauss y discutido en los textos estadís-
ticos como regresión lineal.

Las ecuaciones de los mínimos cuadrados son

(X ′X)θ̂ = X ′Y,

donde X ′ denota la matriz traspuesta de X, y el estimador de mínimos
cuadrados es

(4) θ̂ = (X ′X)−1X ′Y.

Mientras que Legendre (1805) se limitó a la consideración del principio
de mínimos cuadrados tal como acabamos de exponer, Gauss (1809
y publicaciones posteriores) desarrolló además la teoría estadística de
mínimos cuadrados que exponemos a continuación.

Teoría Estadística de los mínimos cuadrados

Primera aproximación de Gauss (1809: Theoria Motus Corporum
Coelestum). Suponiendo que ξi = yi − εi son v.a. independientes con
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distribución f(εi), la distribución conjunta de los errores de observación
es

Ω =
∏

i

f(εi) =
∏

i

f(yi − ξi).

Suponiendo que todos los valores θ1, . . . , θk son igualmente probables, la
distribución a priori de θ se supone constante (distribución uniforme)
y la distribución a posteriori de θ dados los valores de Y es, por el
Teorema de Bayes, proporcional a Ω:

f(θ1, · · · , θk|y1, · · · , yn) = k
∏

i

f(yi − ξi) = kΩ,

siendo k una constante de normalización, que hace que las probabili-
dades integren la unidad.

Gauss elige el valor más probable θ̂ (es decir la moda de Ω) como
estimador de θ: es obtenido como raíz de

∑
i

∂ log f(yi − ξi)

∂ξi

· ∂ξi

∂θj

, j = 1, 2, . . . , k.

Esta aproximación es equivalente al método de la máxima verosimilitud
desarrollado por Fisher en 1922.

Para aplicar el método, la forma matemática de f debe ser conocida.
A tal fin, Gauss supuso que para el caso especial en que yi = θi + εi

para todo i (es decir, que hubiera un solo parámetro θ1), el estimador
de mínimos cuadrados sería la media aritmética θ̂1 = ȳ.

En este caso la ecuación de verosimilitud resulta
∑

i

f ′(yi − θ1)

f(yi − θ1)
= 0.

Para que θ̂1 = ȳ sea solución, habrá de ser
∑

i

f ′(yi − ȳ)

f(yi − ȳ)
= 0,

cuya solución es f(z) = ke−h2z2 , y que con notación moderna, tomando
h2 = 1/2σ2 y k = 1/

√
2πσ, resulta la distribución normal o gaussiana

para los errores.
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Suponiendo que los errores siguen una distribución normal, la distribu-
ción a posteriori de θ es entonces proporcional a

(
1√
2πσ

)n

e−Q/2σ2

,

con Q =
∑

i(yi − ξi)
2.

Esta probabilidad se maximiza, minimizando Q que es el principio de
los mínimos cuadrados anteriormente descrito y los estimadores de θ̂i

son los estimadores de mínimos cuadrados. Como dijo Gauss,

Este principio que es extremadamente útil en todas las aplicaciones de
las matemáticas a las ciencias naturales, debería ser considerado como
un axioma, por el mismo motivo que tomamos la media aritmética
de los valores observados de una cantidad única como el valor más
verosímil de esta cantidad.

Gauss tuvo también en cuenta posibles diferencias de precisión en los
yi, y generalizó el resultado a los mínimos cuadrados ponderados Q =∑

i

1

σ2
i

(yi − ξi)
2.

Gauss llegó igualmente a probar, por argumentos hoy día estándares
en los textos de estadística, que θ̂ tiene una distribución normal multi-
variante de media θ y de covarianza (X ′X)−1σ2.

Fue bien entrado el siglo xix cuando la Ley normal, así bautizada por
Galton, obtuvo una aceptación universal, siendo reconocida como la
ley de los errores por excelencia. Su popularidad se basó en la idea de
un gran número de errores elementales que se combinan para formar
los errores εi del modelo.

Pero cuando Gauss dió su primera aproximación (1809) en su Theoria
Motus Corporum, la ley normal era poco conocida. Gauss la descartó en
su trabajo posterior principalmente porque descubrió una desigualdad
aplicable a cualquier distribución continua, simétrica respecto a una
moda única. Esta desigualdad es:

P (|X − µ|) ≥ λσ ≤
{

1− λ/
√

3 (λ ≤ 2/
√

3)

4/9λ2 (λ > 2/
√

3)
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y su uso con λ = 2 prueba que hay una probabilidad al menos del 89%
de que tal variable caiga dentro de dos desviaciones típicas alrededor de
la media y moda. Con lo que si un estimador paramétrico se acompaña
de su desviación típica, el uso de un argumento inverso permitirá sacar
conclusiones sobre el rango probable de los valores del parámetro.

Laplace (1810) dio una versión rudimentaria del Teorema Central del
Límite (en Mem. Cl. Sc. Math. Phys. Inst. Fr.) y la utilizó para de-
mostrar que no sólo la media aritmética es ventajosa cuando la ley de
los errores es normal sino también cuando el número de observaciones
es grande o cuando se toma la media de resultados, basados cada uno
en un número grande de observaciones y que en tal caso se debe utilizar
el método de los mínimos cuadrados.

Gauss comparó su formulación (1809) con la de Laplace (1810) y con-
cluyó que ninguna era enteramente satisfactoria introduciendo:

Segunda Aproximación de Gauss (1821,1823,1826) (Theoria
Combinationibus Erroribus Minimis Obnoxiae, partes 1 y 2).
La principal particularidad de esta segunda aproximación es que cuan-
do θ se estima por θ̂, se comete un error θ− θ̂ que acarrea una pérdida.
El estimador θ̂ se elige entonces de forma a minimizar la pérdida es-
perada. Toma una pérdida proporcional a (θ− θ̂)2 con lo que θ̂ se elige
de forma a que minimice el error cuadrático medio E(θ − θ̂)2.

Gauss supuso los errores εi suficientemente pequeños para que sus
cuadrados y potencias superiores pudiesen ser ignorados y restringió
su atención a estimadores lineales θ̂ = CY tales que CX = I (matriz
identidad k × k).

Probó entonces que entre tales estimadores, el estimador de mínimos
cuadrados [4] minimiza el error cuadrático medio. El error cuadrático
medio mínimo es entonces (X ′X)−1σ2, llegándose entonces así a los
resultados de la 1a aproximación, con la excepción de la normalidad de
θ̂.

Gauss obtuvo también otros resultados como el siguiente:

Una observación adicional de y con x-valores correspondientes

x′ = (xn+1,1, xn+1,2, . . . , xn+1,k)
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se puede incorporar al estimador de mínimos cuadrados original θ̂ para
formar el nuevo estimador

θ∗ = θ̂ −M(x′θ̂ − Y )/(1 + W )

con M = (X ′X)−1x y W = x′(X ′X)−1x = x′M . La matriz de covari-
anzas de θ∗ es ((X ′X)−1 −MM ′/(1 + W )) σ2, y si indicamos por Qm

el antiguo mínimo de Q el nuevo mínimo es

Q∗
m = Qm + (x′θ̂ − y)2/(1 + W ).

Este procedimiento de mínimos cuadrados recursivos, permite incorpo-
rar en el procedimiento de estimación, nuevas observaciones, obtenidas
secuencialmente, sin necesidad de invertir en cada instante la nueva
matriz (X ′X).

Como E[Qm] = (n− k)σ2, Gauss estimó σ por σ̂ =
√

Qm/(n− k).

Obtuvo también el error estándar de la estimación y observó que cuan-
do las εi son normales, este error estándar es el error estándar de la
suma de (n− k) errores independientes εi.

La diferencia en cuanto a generalidad entre la 1a y la 2a aproxima-
ciones de Gauss debe ser resaltada. La 1a aproximación permite que
θ̂ sea cualquier función de las observaciones, pero requiere que los er-
rores de observación se distribuyan normalmente con media cero. La
2a aproximación restringe el estimador θ̂ a las funciones lineales de las
observaciones pero permite a los εi tener cualquier distribución con
media cero y varianza finita.

Respecto a la 1a aproximación, observemos que Gauss no dio a sus re-
sultados una interpretación bayesiana. No habló de probabilidades o de
precisión del parámetro desconocido, sino que le dio una interpretación
frecuentista al hablar de la precisión del estimador θ̂.

El método de estimación al que llega es el de la máxima verosimili-
tud. Gauss obtiene el método de los mínimos cuadrados como un caso
especial de máxima verosimilitud, apropiado cuando la distribución es
normal, o de forma equivalente, cuando la media aritmética es el mejor
estimador de posición.

Si la distribución no es normal, el método de máxima verosimilitud
no tiene porqué coincidir con el método de los mínimos cuadrados, el
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caso más famoso es aquél en que los errores sigan una distribución de
Cauchy

f(e) =
1

π

1

1 + e2
, e = y − θ,

y en tal caso la media aritmética ȳ es casi el peor estimador posible de
θ, y el método de los mínimos cuadrados no produce un buen estimador
pero el de máxima verosimilitud sí.

Cabe preguntarse porqué Gauss no se planteó relajar la supremacía de
ȳ e investigar otras posibles distribuciones para los errores. La razón
puede estar en que su época la única distribución continua surgida
experimentalmente era la normal.

No obstante en su segunda aproximación dejó libre la distribución de
los errores, exigiendo sólo que tuviera media cero y desviación típica
finita.

En su segunda aproximación, Gauss abandona el tratamiento “inferen-
cial” y como comunicó en una carta a Bessel se inclina por un tratamien-
to de “Teoría de la Decisión”.

Empieza en la primera parte (1821) de su Theoria Combinationibus
Erroribus por comparar el problema de la estimación de un parámetro
desconocido con un juego en que hay temor a perder y no hay esper-
anza de ganar. El error cometido se considera como pérdida que uno
sufre. Tan indeseable es el juego que se mide por la pérdida esperada,
suma de los productos de las posibles pérdidas por sus respectivas pro-
babilidades. Toma como conveniente, aunque arbitrario, que la pérdida
sea proporcional al cuadrado del error cometido.

Fue así Gauss un precursor de la moderna teoría de la Decisión forma-
lizada por Wald a mediados del siglo xx.

Un aspecto desafortunado del tratamiento del modelo lineal de Gauss
en los textos modernos es su referencia como teoría de Gauss-Markov,
ya que la asociación con el nombre de Markov no parece justificado.
Además se suele insistir en que Gauss imponía que los estimadores
fuesen insesgados, requerimiento que puede conducir a resultados ab-
surdos; es cierto que la condición CX = I implica que θ̂ sea insesgado,
pero Gauss no insistió en considerar sólo estimadores insesgados ya que
propuso como estimador de σ, σ̂ =

√
Qm/(n− k), que es sesgado. La
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condición CX = I es de hecho un criterio de consistencia que hace que
si εi = 0, para todo i, las ecuaciones exactas Y = Xθ lleven a que el
estimador θ̂ coincida con θ.

Como dice Bertrand (1888, p 255) traductor oficial del trabajo de Gauss
al francés “Car, sans cela, toutes les mesures etant supposeés exactes,
la valeur qu’on en déduit ne le serait pas”.

También, los textos modernos no restringen el dominio de aplicación de
los estimadores lineales, como hizo Gauss, suponiendo que los errores de
observación son suficientemente pequeños para ignorar sus cuadrados
y potencias superiores.

Posterior desarrollo del modelo Gaussiano. Respecto al poste-
rior desarrollo del modelo lineal Gaussiano aparecen dos innovaciones
primordiales: los tests de hipótesis lineales y las distribuciones exactas
en el muestreo asociadas a la distribución normal de los errores.

Ya, en, 1836 Cauchy refiriéndose al modelo de Legendre, planteó la
cuestión de si uno o más términos del modelo lineal podían ser descar-
tados por no significativos, pero fue Fisher en 1922 quien introdujo en
el modelo de Gauss la idea de contrastar la nulidad de un grupo de
parámetros, es decir consideró la hipótesis lineal Aθ = 0 y propuso
la técnica de hacerlo, procedimiento conocido como F -test. Ya en esa
época las distribuciones χ2 de Pearson, t de Student, F de Snedecor,
también llamada F de Fisher, habían sido introducidas por los autores
que les dieron nombre. Fue también Fisher en 1922 quien introdujo
la utilización de variables cualitativas que dan lugar a X-vectores de
componentes nulas y la elección de ellas de forma que permitan lograr
un análisis posterior numéricamente sencillo, llegando así al Análisis de
la Varianza.

Otras contribuciones de Gauss a la Estadística. Existen también
otras contribuciones estadísticas de Gauss. Una notable (1866) es la
demostración de que para una distribución normal, el estimador más
preciso de σ2 entre los estimadores que dependen de Sk =

∑ |ei|k, con
e = (x′θ̂ − y) se obtiene cuando k = 2.

En otro artículo (1824) Gauss utiliza el método de los mínimos cuadra-
dos ponderados para determinar la longitud mediante un cronómetro.
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Presenta una discusión sobre la estructura de los errores de observación
εi obtenidos en el uso del cronómetro y toma la desviación típica σi

proporcional a la raíz cuadrada del tiempo transcurrido entre obser-
vaciones. En toda la demostración aparece un híbrido entre teoría y
aplicación bastante raro hoy en día.

Conclusión

Independientemente de la polémica entre Gauss y Legendre sobre la
paternidad del principio de los mínimos cuadrados, fue Gauss y no
Legendre quien desarrolló el método como herramienta estadística, en-
cajándolo en un marco estadístico, introduciendo un tratamiento pro-
babilístico de los errores de observación y planteando el modelo lineal.

Dejando aparte la controversia de utilizar el Teorema de Bayes, los
cálculos de Gauss son hoy en día estándares. En gran medida la teoría
de la regresión y el diseño de experimentos que forman la base de la
estadística moderna, dependen de la descomposición de Q en suma de
cuadrados.

Recogemos las siguientes afirmaciones de Fisher (Fisher 1970, 21-22):

Gauss aproximó el problema de la estimación estadística con espíritu
empírico, recalcando la cuestión de la estimación no sólo de las proba-
bilidades sino de otros parámetros cuantitativos. Descubrió que, para
este propósito, el método de la máxima verosimilitud era el apropiado,
aunque trató de justificar el método por el principio de la probabilidad
inversa [...].

Gauss además perfeccionó el ajuste sistemático de las fórmulas de
regresión simple y múltiple por el método de los mínimos cuadrados.

y (Fisher 1973, 88):

El camino recto fue trazado por Gauss hace muchos años y a su método
sólo le falta en su refinamiento el uso de la t-Student para muestras
pequeñas.

Además el trabajo de Gauss sobre “los mínimos cuadrados recursivos”
fue redescubierto en el último tercio del siglo xx y aplicado profusa-
mente al tratamiento de series temporales. Como dice Joung (1974,
210):
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En particular el método recurrente tuvo gran importancia en el proce-
samiento de datos para estimar la órbita y trayectoria de la misión
Apolo,

y sigue

Uno se pregunta si Gauss podría haberse imaginado que su sencilla
aproximación al análisis de observaciones serviría 160 años más tarde
a contribuir al éxito del primer viaje extraterrestre del hombre.

Finalmente observemos que el filtro de Kalman, de gran aplicación
actual en series temporales, no es sino un refinamiento del método
recurrente de Gauss.

Clamens Schäfer, uno de sus biógrafos, escribió en Nature (128 (1931),
p.341):

No fue realmente un físico en el sentido de buscar nuevos fenómenos,
sino un matemático que procuró formular en términos matemáticos
exactos los resultados experimentales obtenidos por otros.

Seal (1967) escribe:

Gauss aparece como el matemático ideal, ostentando en proporciones
heroicas para una persona, las capacidades atribuidas colectivamente
a la comunidad de profesionales matemáticos.
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INFERENCIA EN MODELOS LINEALES GAUSSIANOS
EN TIEMPO CONTINUO

PILAR IBARROLA Y RICARDO VÉLEZ

Resumen. Este art́ıculo, correspondiente a la segunda parte de la
conferencia impartida en la “Jornada Gauss”, está dedicado a la
exposición de algunos temas actuales sobre “Modelos Gaussianos”
estudiados por la conferenciante.

Se hace un planteamiento de los Modelos Lineales Gaussianos
multidimensionales en tiempo continuo, se considera el problema
de la estimación por regiones de confianza del vector media cuando
existen parámetros nocivos en la función de covarianza (Problema
de Stein). A continuación se considera el problema de la compara-
ción de medias de dos procesos Gaussianos, con las caracteŕısticas
anteriores (Problema de Behrens-Fisher). Se aporta una solución a
ambos problemas, desde el punto de vista de la Inferencia Secuen-
cial en tiempo continuo.

1. Introducción

Aprender de la experiencia, tomar decisiones basadas en la información
disponible y proceder paso a paso hacia una meta deseada son cuali-
dades fundamentales de la conducta humana. Sin embargo no es sino en
1940 cuando se crea una teoŕıa estad́ıstica, llamada análisis secuencial,
que permite investigar este tipo de conducta de manera precisa.

Fue durante la segunda guerra mundial, cuando el Comité de Investi-
gación de Defensa Nacional Americano encargó a los estad́ısticos Mil-
ton Freedman y Allen Wallis que estudiaran la posibilidad de construir
un test para la comparación de dos proporciones por procedimientos
secuenciales que ahorrasen costes. Tras algunos intentos de solución
Freedman y Wallis le plantearon el problema a Abraham Wald, que

141
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acertó a desarrollar la teoŕıa general del análisis secuencial y en parti-
cular propuso el test de la razón de verosimilitudes secuencial (SPRT)
que tuvo enorme influencia en el desarrollo de esta teoŕıa.

Por razones de seguridad militar los resultados del grupo de Investi-
gación Estad́ıstica tuvieron que permanecer secretos hasta 1945 en que
fueron recogidos en un informe sometido al citado comité de investi-
gación. En 1947 Wald publicó su libro de Análisis Secuencial.

El Análisis Secuencial se caracteriza porque en la recogida de datos,
el número de observaciones a tomar no está prefijado de antemano
sino que va a depender de cómo vayan presentándose estos datos. Dos
elementos van a caracterizar este método estad́ıstico.

1) Una regla de parada que dictaminará, en base a la información
disponible en cada instante de decisión si la experimentación
debe pararse o se debe tomar otra observación. Esta regla ven-
drá dada mediante un tiempo de parada τ.

2) Una regla de decisión terminal δ a adoptar una vez interrumpida
la experimentación.

El propósito del análisis secuencial será determinar el par (τ, δ) de
manera óptima respecto a un determinado objetivo prefijado.

Muchos experimentos son intŕınsecamente secuenciales pues producen
observaciones en un orden temporal o espacial. Sin embargo el grueso
de la literatura estad́ıstica se refiere a un análisis de tales datos bajo
muestreo de tamaño fijo.

Muchas veces esto es debido a que cuando el cient́ıfico experimental
acude al estad́ıstico, viene con los datos ya recogidos; en otras ocasiones
el usuario puede rechazar el muestreo secuencial por no haber cota
máxima para el número aleatorio de observaciones y también porque
puede haber mayor riesgo de manipulación de los datos por parte del
encuestador.

2. Inferencia secuencial

El teorema siguiente se debe a Lehmann (1951).
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Teorema: Dada una distribución poblacional con función de densidad
de la forma

σ−1f((x− θ)/σ), con −∞ < θ < ∞, σ > 0,

θ y σ desconocidos, se trata de estimar θ con función de pérdida de la
forma W (θ, δ(x)) = H(|δ(x)− θ|) basándose en una m.a.s. (x1, x2, ..., xn).

Se supone que H(|u|) crece con |u|. Sea M = sup H(|u|), que puede ser
infinito. Entonces ∀L < M no existe un estimador δ(x) tal que

sup
θ,σ

Eθ,σ(W (θ, δ(x )) ≤ L.

Consecuencia: Problema 1

Sea (x1, x2, ..., xn) una m.a.s. de una población N(θ, σ), con θ, σ desco-
nocidos, y

W (θ, δ(x)) = (δ(x)− θ)2.

Sea L > 0, entonces L < M = ∞: no existirá un estimador δ(x) para
θ tal que

sup
θ,σ

Eθ,σ(W (θ, δ(x))) ≤ L,

es decir no existe estimador puntual de θ con riesgo acotado.

Consecuencia: Problema 2

Sea (x1, x2, ...xn) una m.a.s. de una población N(θ, σ), con θ, σ desco-
nocidos, si suponemos 0 < α < 1, d > 0 prefijados y

W (θ, δ(x)) =

{
0 si |δ(x)− θ| ≤ d
1 si |δ(x)− θ| > d

entonces M=1 y por tanto α < M , y no existirá δ(x) tal que

ı́nf
θ,σ

Pθ,σ(|δ(x)− θ| ≤ d) ≥ 1− α;

es decir no existe un intervalo de confianza para θ cuando σ2 es des-
conocida, de longitud dada y nivel de confianza al menos (1− α), uni-
formemente en θ y σ2 (Problema de Stein).

Los dos problemas anteriores śı tienen solución mediante muestreo se-
cuencial.
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2.1. Problema de Stein. Tomando observaciones independientes
de una distribución N(µ, σ), se desea construir un intervalo de confian-
za para la media, de longitud 2l > 0 dada, a nivel de confianza (1−α)
dado.

• Si σ2 es conocida, In = [X̄n− l, X̄n + l] es un intervalo de longitud 2l
y nivel de confianza (1− α) con tal de tomar n > σ2d2

α/l2 siendo dα el
1− α-cuantil de la distribución N(0, 1).

• Si σ2 es desconocida, el propósito puede ser conseguido por el pro-
cedimiento siguiente:

Se toma una muestra inicial de tamaño n1 ≥ 2.

Sea N = máx{n1, [S
2
n1
·t2n1−1,α/2/l

2]} donde S2
n es la cuasivarianza mues-

tral y tn,γ el γ− cuantil de la distribución tn centrada.

Se toma una segunda muestra de tamaño N − n1. Entonces

[X̄N − l, X̄N + l]

es un intervalo de confianza de nivel de confianza (1− α) para µ.

Prueba:

La demostración de que el nivel de confianza es (1 − α) es sencilla, el
punto fundamental es que por la independencia de S2

n1
y X̄n1 la variable

de parada N es independiente de X̄n1 y también de Xn1+1, Xn1+2, ...
con lo cual N es independiente de X̄n, ∀n ≥ n1. Además

P (
∣∣X̄N − µ

∣∣ ≤ l) =
∞∑

n=n1

P (
∣∣X̄N − µ

∣∣ ≤ l, N = n)

=
∞∑

n=n1

P (
√

n
∣∣X̄n − µ

∣∣ ≤ √
nl,N = n)

=
∞∑

n=n1

P (
√

n1

∣∣X̄n1 − µ
∣∣ ≤ √

nl) P (N = n)

= P (
√

n1

∣∣X̄n1 − µ
∣∣ ≤

√
Nl)

≥ P (
√

n1

∣∣X̄n1 − µ
∣∣ ≤ l

√
S2

n1
· t2n1−1,α/2/l

2) = 1− α



INFERENCIA 145

2.2. Problema de Behrens-Fisher. Se consideran dos poblaciones
normales X ∼ N(µ1, σ1) e Y ∼ N(µ2, σ2) independientes con los cua-
tro parámetros desconocidos, se trata de hacer inferencia sobre la dife-
rencia de medias sin suponer relación entre las varianzas. El problema
inferencial puede ser tanto de estimación puntual como de contraste o
de estimación por intervalos. Centrándonos en la estimación por inter-
valos, se trataŕıa de hallar un intervalo de confianza para la diferencia
de medias δ = µ1−µ2 de longitud dada 2d y nivel de confianza mayor
o igual que (1− α) (0 < α < 1).

El problema basado en una muestra de tamaño fijo no admite solu-
ción. Robbins en 1967, basándose en un muestreo secuencial de ambas
poblaciones propuso un intervalo de confianza de longitud 2d, con nivel
de confianza asintóticamente 1− α cuando d → 0.

Mukhopadhyay y Abid (1986) resolvieron el problema de la construc-
ción de una región de confianza elipsoidal, de nivel de confianza dado y
de diámetro dado, para la diferencia de vectores medias de dos pobla-
ciones independientes multinormales de covarianzas σ2

1H y σ2
2H con σ2

1

y σ2
2 desconocidas, basándose en un procedimiento en dos etapas con

tamaño muestral fijo en la primera etapa y muestreo secuencial en la
segunda.

P. Ibarrola y R. Vélez en 2002 y 2004 resolvieron respectivamente los
problemas de Stein y de Behrens-Fisher para procesos gaussianos en
tiempo continuo.

3. Modelo e hipótesis

Sea {Xt = (X1
t , X2

t , . . . , Xp
t )′}t≥0 un proceso Gaussiano p-dimensional

con función de covarianza B(s, t) y función de media µθ(t) = A(t)θ,
donde A(t) es una p×k-matriz con columnas linealmente independien-
tes en [0, t] para cada t > 0, y θ ∈ Rk es un parámetro k-dimensional
desconocido.

{Xt}t≥0 está definido en un espacio medible (X ,F) y adaptado a una
filtración (Ft)t≥0 continua por la derecha. La distribución sobre (X ,F)
asociada al parámetro θ será denotada por Pθ, y entonces

Eθ[Xt] = A(t)θ, Eθ[(Xs − A(s)θ) (Xt − A(t)θ)′] = B(s, t).
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Más adelante consideraremos que B(s, t) es proporcional a un parámetro
desconocido σ2; pero inicialmente B(s, t) se supone conocido.

3.1. Método de estimación. En un art́ıculo previo (cf. [1]), la es-
timación de θ fué analizada por el procedimiento siguiente:

Se considera el espacio X ∗ = Rk × X con la σ-álgebra producto F∗ =
Bk⊗F y la medida producto ν de una distribución µ Gaussiana (0, I)
sobre (Rk,Bk) con (Pθ)θ∈Rk ; i.e.

ν(B ×M) =

∫

B

Pθ(M) µ(dθ) para B ∈ Bk y M ∈ F .

Como elementos del espacio de Hilbert L2(X ∗,F∗, ν), cada componente

θi tiene una proyección θ̂i
t sobre el subespacio linealHt generado por to-

das las variables aleatorias constantes junto con {Xj
s , j = 1, . . . , p, s ≤

t}. El vector θ̂t = (θ̂1
t , . . . , θ̂

k
t )
′ se puede considerar como un proceso en

(X ,F), adaptado a (Ft)t≥0, y se satisface el resultado siguiente:

(1) θ̂t =

∫ t

0

f̂ ′t(s)Xs ds donde f̂t es una matriz p× k con colum-

nas en L2,p[0, t] que satisfacen At = B̄tf̂t, esto es A(u) =∫ t

0
B̄(u, s)f̂t(s)ds para todo u ≤ t, siendo B̄(s, t) = B(s, t) +

A(s)A′(t) (cf. [1] Lema 3).

(2) Como proceso en (X ,F , Pθ), {θ̂t}t≥0 es un proceso Gaussiano
tal que

Eθ[θ̂t] = Σtθ y Eθ[(θ̂s − Σsθ)(θ̂t − Σtθ)
′] = Σs(I − Σt) para s ≤ t

siendo Σt =
∫ t

0
f̂ ′t(u)A(u) du (cf. [1] Lema 6).

(3) Como proceso en (X , F , Pθ), {θt = Σ−1
t θ̂t}t≥0 es un proceso

Gaussiano con

Eθ[θt] = θ y Eθ[(θs − θ)(θt − θ)′] = Σ−1
t − I = σ̄t para s ≤ t.

Además θt y θs2 − θs1 son independientes si s1 < s2 ≤ t; pero

Eθ[(θs − θ)(θt2 − θt1)
′] = σ̄t2 − σ̄t1 si s ≤ t1 < t2.
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Caso de un parámetro secundario en la varianza

Consideraremos ahora el caso de una función de covarianza B(s, t) =
σ2K(s, t) donde σ2 es un parámetro desconocido. Se prueba (cf [3]
Sección 3):

Lema: El estimador θt (introducido en (3)) no depende de σ2 y {θt}t≥0

es un proceso Gaussiano con

Eθ,σ[θt] = θ y Eθ,σ[(θs − θ)(θt − θ)′] = σ2σt para s ≤ t

donde σ−1
t =

∫ t

0

A′(s)f̄t(s) ds y f̄t es tal que At = Ktf̄t.

También, θt y θt′2 − θt′1 son independientes si t′1 < t′2 ≤ t, mientras que

Eθ[(θt′ − θ)(θt2 − θt1)
′] = σ2(σt2 − σt1) si t′ ≤ t1 < t2.

Además θt es un estimador consistente en media cuadrática de θ,
puesto que todos los autovalores de la matriz de covarianza σt convergen
a 0.

3.2. Estimación confidencial de θ.

3.2.1. Solución del problema de Stein. En el modelo anterior, nos
planteamos el problema de hallar una región de confianza para θ de
diámetro 2D y nivel de confianza (1− α).

Cuando la evolución se observa hasta el tiempo t, el estimador θt per-
mite construir la familia de conjuntos de confianza para θ:

R(θt) =
{
a ∈ Rk : (θt − a)′σ−1

t (θt − a) ≤ D2λt

}

con diámetro fijo 2D, donde λt es el mı́nimo autovalor de σ−1
t , que crece

hacia infinito cuando t crece.

Si t1 < t2 se escogen arbitrariamente de manera que σt1 − σt2 sea no
singular, se puede considerar la variable aleatoria

η = (θt2 − θt1)
′(σt1 − σt2)

−1(θt2 − θt1)

tal que η/σ2 tiene distribución χ2
k. Entonces se define el tiempo de

parada
τ = ı́nf{t ≥ t2 : λt ≥ dαη/D2}
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en el que dα es el (1− α)-percentil de la distribución de Snedecor Fk,k,
y se puede probar (cf. [3]) que la distribución de τ es independiente de
θ y por la independencia de τ con el estad́ıstico que define el conjunto
de confianza resulta:

Teorema: R(θτ ) es una región confianza de diámetro 2D con nivel de
confianza 1− α.

Prueba: Si G(s) es la función de distribución de τ , tenemos

Pθ,σ{θ ∈ R(θτ )} =

∫ ∞

t2

Pθ,σ{(θs − θ)′σ−1
s (θs − θ) ≤ D2λs} G(ds)

≥
∫ ∞

t2

Pθ,σ{(θs − θ)′σ−1
s (θs − θ) ≤ dαη} G(ds) = 1− α

puesto que, cuando τ = s, es D2λs ≥ dαη.

3.2.2. El problema de Behrens-Fisher para procesos gaussianos con-
tinuos. Se parte de la observación de dos procesos gaussianos en tiempo
continuo e independientes {Xt = (X1

t , . . . , Xp
t )′} e {Ys = (Y 1

s , . . . , Y q
s )′},

de dimensiones p y q respectivamente y con similares caracteŕısticas.

Concretamente

Eθ1 [Xt] = A1(t)θ1, Eθ1 [(Xt − A1(t)θ1)(Xt′ − A1(t
′)θ1)

′] = σ2
1K1(t, t

′)
Eθ2 [Ys] = A2(s)θ2, Eθ2 [(Ys − A2(s)θ2)(Ys′ − A2(s

′)θ2)
′] = σ2

2K2(s, s
′)

donde θ1, θ2 ∈ Rk y σ2
1, σ

2
2 son parámetros desconocidos, mientras que

A1(t), A2(s) y K1(t, t
′), K2(s, s

′) son matrices dadas de dimensiones
apropiadas.

Planteamos el problema, de tipo Behrens-Fisher, de diseñar una re-
gión confidencial para la diferencia θ1 − θ2, de nivel de confianza dado
y diámetro prefijado, basada en la observación progresiva de ambos
procesos Xt e Ys.

Aunque nuestro trabajo [4] obtiene la solución del problema para el
planteamiento genérico anterior, sólo presentaremos aqúı las soluciones
más sencillas correspondientes a dos casos menos generales.
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Solución del problema de Behrens-Fisher
para procesos idénticos

Analizamos aqúı el caso en que las estructuras de covarianza coinciden
es decir:

p = q, A1(t) = A2(t) y K1(t, t
′) = K2(t, t

′).

lo cual obliga a observar ambos procesos simultáneamente, consideran-
do un único parámetro temporal.

Los estimadores progresivos θ1
t y θ2

t de θ1 y θ2 se pueden construir como
indica ([3]), dando lugar al estimador insesgado de δ = θ1 − θ2:

Tt = θ1
t − θ2

t

que se distribuye normalmente, cumple de hecho E[Tt] = δ y, puesto
que {θ1

t } y {θ2
t } son independientes, tiene covarianza

Cov(Tt, Tt′) = Cov(θ1
t , θ

1
t′) + Cov(θ2

t , θ
2
t′) = (σ2

1 + σ2
2) σt∨t′ .

Por supuesto, para cada t, Ut = (Tt − δ)′σ−1
t (Tt − δ) es un estad́ıstico

unidimensional tal que Ut/(σ
2
1 + σ2

2) tiene distribución χ2
k. Ahora, el

conjunto

R(Tt) =
{
a ∈ Rk : (Tt − a)′σ−1

t (Tt − a) ≤ D2λt

}

siendo λt el mı́nimo autovalor de σ−1
t , siempre tiene diámetro 2D.

Si σ2
1 y σ2

2 fuesen conocidos y ambos procesos se observasen hasta el
instante

t∗ = ı́nf{t : λt ≥ cα(σ2
1 + σ2

2)/D
2}

donde cα es el 1−α percentil de la χ2
k, entonces R(Tt∗) seŕıa un conjunto

de confianza para δ con nivel de confianza 1− α, pues

P{δ ∈ R(Tt∗)} = P{Ut∗ ≤ D2λt∗}
= P{χ2

k ≤ D2λt∗/(σ
2
1 + σ2

2)} ≥ P{χ2
k ≤ cα} = 1− α.

En este caso, t∗ proporciona el mı́nimo tiempo fijo de observación nece-
sario para obtener un conjunto confidencial de nivel de confianza 1−α
y diámetro 2D.

Como, en realidad, σ2
1 y σ2

2 son desconocidos, podemos tomar

η = (Tt2 − Tt1)
′(σt1 − σt2)

−1(Tt2 − Tt1)
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con t1 < t2 elegidos de modo que σt1 − σt2 sea no singular. Según ([4]),
η/(σ2

1 + σ2
2) tiene distribución χ2

k y es independiente de Ut. Luego la
distribución de Ut/η es Fk,k.

Si dα es el percentil 1− α de la distribución Fk,k, el tiempo de parada

τ = ı́nf{t ≥ t2 : λt ≥ dαη/D2}
verifica:

Teorema R(Tτ ) es una región de confianza para δ con nivel de con-
fianza 1− α y diámetro 2D.

De hecho, si G denota la distribución de τ , se tiene

P{δ ∈ R(Tτ )} =

∫ ∞

t2

P{(Tu − δ)′σ−1
u (Tu − δ) ≤ D2λu)} G(du)

≥
∫ ∞

t2

P{Uu ≤ dαη} G(du) = 1− α.

Acerca de la distribución de τ se puede observar que, para t > t2

P{τ > t} = P{λt < dαη/D2} = P

{
χ2

k >
λtD

2

dα(σ2
1 + σ2

2)

}

no depende de θ1, θ2. Además, suponiendo que λt∗ = cα(σ2
1 + σ2

2)/D
2 y

t∗ > t2, resulta

P{τ > t} = P

{
χ2

k >
λt cα

λt∗dα

}

que depende de D, σ2
1 y σ2

2 únicamente a través de t∗. Sorprendente-
mente, el suceso {τ ≤ t∗} tiene probabilidad positiva y de hecho

P{τ > t∗} = P{χ2
k > cα/dα}

depende sólo de α y k.

Los valores de P{τ > t∗} como funciones de 1−α (para k = 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 15, 20) y como funciones de k (para 1−α = 0,9, 0,92, 0,94, 0,96, 0,98,
0,99) aparecen representados respectivamente en la figura 1, que mues-
tra que P{τ > t∗} decrece lentamente con k y crece con 1− α.
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Figura 1. P{τ > t?} = P{χ2
k > cα/dα}

Además por la desigualdad de Markov resulta

P{τ > t} ≤ k(σ2
1 + σ2

2) dα

D2λt

y, por consiguiente,

E[τ ] ≤ t2 +
k(σ2

1 + σ2
2) dα

D2

∫ ∞

t2

dt

λt

.

Solución del problema de Behrens-Fisher para procesos con
estructura de covarianzas distinta

Consideramos ahora el caso general en que ambos procesos X t e Y s

pueden tener dimensiones diferentes y parámetros temporales t y s
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diferentes. Supondremos sin embargo que los parámetros desconocidos
σ2

1 y σ2
2 tienen un mismo valor σ2.

Cuando ambos procesos han sido observados durante tiempos t y s
respectivamente, los estimadores θ1

t y θ2
s pueden ser construidos como

en (3). En orden a estimar δ, podemos considerar Tt,s = θ1
t − θ2

s que

tiene una distribución normal N(δ, σ2(σ
(1)
t + σ

(2)
s )), donde σ

(1)
t y σ

(2)
s

son las funciones de covarianza de los procesos θ1
t y θ2

s respectivamente.

Entonces, si t y s son tales que σ
(1)
t y σ

(2)
s son no singulares, el estad́ıstico

Ut,s = (Tt,s − δ)′ (σ(1)
t + σ(2)

s )−1 (Tt,s − δ)

es tal que Ut,s/σ
2 sigue una distribución χ2

k . Del mismo modo para,
t1 < t2 y s1 < s2, la variable aleatoria

Z = θ1
t2
− θ1

t1
− θ2

s2
+ θ2

s1

es una variable Gaussiana con E[Z] = 0 y matriz de covarianza

Cov(Z) = σ2(σ
(1)
t1 − σ

(1)
t2 ) + σ2(σ(2)

s1
− σ(2)

s2
).

Si t1, t2 y s1, s2 se eligen tales que σ
(1)
t1 − σ

(1)
t2 y σ

(2)
s1 − σ

(2)
s2 sean no

singulares, entonces

η = Z ′ (σ(1)
t1 − σ

(1)
t2 + σ(2)

s1
− σ(2)

s2
)−1 Z

verifica que η/σ2 se distribuye χ2
k y es independiente de Ut,s cuando

t > t2 y s > s2. Con lo cual, Ut,s/η sigue una distribución Fk,k .

Si λt,s es el menor autovalor de (σ
(1)
t + σ

(2)
s )−1, las regiones

R(Tt,s) =
{

a ∈Rk : (Tt,s − a)′(σ(1)
t + σ(2)

s )−1(Tt,s − a) ≤ D2λt,s

}

tienen siempre diámetro 2D.

En orden a lograr que λt,s ≥ dα η/D2, observemos que

1

λt,s

≤ 1

λ1
t

+
1

λ2
s

donde λ1
t y λ2

s son los menores autovalores de (σ
(1)
t )−1 y (σ

(2)
s )−1 respec-

tivamente.
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Entonces, podemos tomar

τ1 = ı́nf{t > t2 : λ1
t ≥ 2dαη/D2}

τ2 = ı́nf{s > s2 : λ2
s ≥ 2dαη/D2}

y tendremos λτ1,τ2 ≥ dαη/D2. Con lo cual:

Teorema: R(Tτ1,τ2) es una región de confianza para δ con nivel de
confianza 1− α y diámetro 2D.

Prueba: En efecto, si G indica la distribución bidimensional de (τ1, τ2),
tendremos

P{δ ∈ R(Tτ1,τ2)}

=
∫ ∞

t2

∫ ∞

s2

P{(Tu,v − δ)′(σ(1)
u + σ(2)

v )−1(Tu,v − δ) ≤ D2λu,v)} G(du, dv)

≥
∫ ∞

t2

∫ ∞

s2

P{Uu,v ≤ dαη} G(du, dv) = 1− α.

La distribución de (τ1, τ2) puede expresarse

P{τ1 > t, τ2 > s} = P

{
η >

D2

2dα

(λ1
t ∨ λ2

s)

}

= P

{
χ2

k >
D2

2dασ2
(λ1

t ∨ λ2
s)

}

o inversamente

P{τ1 ≤ t, τ2 ≤ s} = P

{
η ≤ D2

2dα

(λ1
t ∧ λ2

s)

}

= P

{
χ2

k ≤
D2

2dασ2
(λ1

t ∧ λ2
s)

}

y es independiente de (θ1, θ2).

Si σ2 fuese conocida, podŕıamos considerar para que la región R(Tt,s)
tuviese nivel de confianza 1− α, los instantes fijos de observación:

t∗ = ı́nf{t > 0 : λ1
t ≥ 2cασ2/D2} y s∗ = ı́nf{s > 0 : λ2

s ≥ 2cασ2/D2}

De nuevo P{τ1 > t∗, τ2 > s∗} = P{χ2
k > cα/dα} tiene un valor

independiente del diámetro D y corresponde a la misma figura de la
sección anterior.
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Caso general

Sin la hipótesis σ2
1 = σ2

2, el análisis se complica bastante, pero está de
nuevo basado en el estimador

Tt,s = θ1
t − θ2

s

que tiene una distribución normal N(δ, σ2
1 σ

(1)
t + σ2

2 σ
(2)
s ).

Se llega de nuevo, por métodos secuenciales a la construcción de una
región de confianza de diámetro inferior a 2D y nivel de confianza 1−α.
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1. Geometria euclidiana

Comencem1 reproduint les paraules que Gauss utilitza en una carta2 al
seu amic Gerling, el 6 de gener de 1819, per explicar-li com va descobrir
la possibilitat de construir el polígon regular de disset costats amb regle
i compàs. Es veu clarament, en aquesta redacció, la molta estima en que
Gauss tenia aquest resultat, el primer dels seus que va vuere publicat.

La història d’aquest descobriment no l’he explicat enlloc fins ara, però
puc indicar-la exactament.

Va ser el 29 de març de 1796, i la casualitat no hi va tenir res a
veure. Tot estava en dividir les arrels de l’equació

xp − 1
x− 1

= 0

en dos grups [...]
A partir d’esforçades meditacions entre les connexions de les arrels i

els fonaments de l’aritmètica, feliç per unes vacances a Braunschweig,
el matí d’aquell dia, abans de llevar-me, vaig tenir la sort de veure amb
gran claredat tota aquesta correlació, de manera que allà mateix i im-
mediatament vaig aplicar a l’heptadecàgon la corresponent confirmació
numèrica.

1Agraïm als organitzadors de la Jornada Gauss, especialment als professors
Miguel Muñoz i Sebastià Xambó, l’oportunitat que ens han donat de participar-
hi. Agraïm també a Enric Nart i Jerome Scherer l’ajuda en la traducció d’alguns
passatges de l’alemany al català.

2[Gau27], Vol. 10, pàg 125.
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El resultat va ser enunciat a la columna Neue Entdeckungen (Nous
descobriments) de Intellegenzblatt der allgemeinen Litteraturzeitung,
l’1 de Juny de 1796, per A. W. Zimmermann, professor de Gauss al
Collegium Carolinum de Braunschweig. Reproduïm l’escrit de Gauss i
la presentació de Zimmermann.3

Com tot principiant en geometria sap, hi ha diversos polígons regu-
lars, per exemple, el triangle, tetràgon, pentàgon, 15-gon, i aquells
que s’obtenen doblant el nombre de costats d’algun d’ells, que són ge-
omètricament construïbles.

Això ja se sabia des del temps d’Euclides, i sembla que s’ha dit des
de llavors que el camp de la geometria elemental no va més enllà:
almenys jo no conec cap intent exitós d’estendre els seus límits en
aquesta direcció.

Amb més raó, el descobriment mereix atenció... que a part d’aquells
polígons regulars n’hi ha d’altres, per exemple el 17-gon, que es poden
construir geomètricament. Aquest descobriment és, en realitat, només
un cas especial d’una teoria més general, encara no completada, i que
es presentarà al públic tan bon punt ho sigui.

Carl Friedrich Gauss
Estudiant de Matemàtiques a Göttingen

És important remarcar que el Sr. Gauss té ara 18 anys, i es dedi-
ca aquí a Braunschweig amb igual èxit a la filosofia i a la literatura
clàssica així com a l’alta matemàtica.

18 Abril, 1796. E. A. W. Zimmermann, Prof.

L’endemà del dia en què va veure amb gran claredat la construcció del
polígon de 17 costats, és a dir, el 30 de Març de 1796, comença el seu
famós Diari, un mes abans de complir 19 anys.

Les entrades [1],[3],[55],[65],[66],[116], fan referència a polígons.

Concretament,

[1]. 30 de Març de 1796. Els principis dels quals depèn la divisió
del cercle, i la divisibilitat geomètrica del mateix en disset parts,
etc.
[3]. 12 d’Abril de 1796. Les fórmules per als cosinus dels sub-
múltiples dels angles d’una circumferència ...

3[Dun04], pàg. 28.
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[55]. 19 de Gener de 1797. He trobat un distingit suplement a
la descripció dels polígons. Concretament, si a, b, c, d, ... són els
factors primers del nombre primer p disminuït en una unitat,
llavors per descriure un polígon de p costats no necessitem més
que
(1) dividir l’arc en parts a, b, c, d, ...
(2) descriure els polígons de a, b, c, d, ... costats.

[65]. 17 de Juliol de 1797. He perfeccionat una segona deducció
del teorema sobre els polígons.

[66]. 17 de Juliol de 1797. Es pot demostrar per ambdós mè-
todes que tan sols cal resoldre equacions pures [resolvents de
Lagrange].
[116]. 6 d’Abril de 1801. Provat que és impossible reduir la
divisió del cercle a qualsevol equació de grau menor al suggerit
per la nostra teoria.

Destaquem encara l’entrada

[81]. 16 d’Octubre de 1797. Nova demostració del teorema de
Pitàgores.

Lemniscata. Idees semblants es poden aplicar a la divisió amb regle
i compàs de la lemniscata en parts d’igual longitud. Per aprofundir
en aquesta qüestió, vegeu l’article de Joan C. Lario en aquest volum.
Senyalem només que les entrades [51],[60],[62],[63],[92],[108],[146], fan
referència a la lemniscata. Justament la [146] és la última: 9 de Juliol
de 1814.

2. Geometria no euclidiana

Segons el propi Gauss, es preoucupa abans dels fonaments de la geome-
tria que del poligon de 17 costats. En efecte, en una carta a Schumacher
(28− 11− 1846) diu:

El que Schweikart va anomenar geometria astral, Lobatchevski ano-
mena geometria imaginària. Saps que durant 54 anys he compartit
els mateixos punts de vista. No he trobat res nou per mi en el treball



GAUSS I LA GEOMETRIA 159

de Lobatchevski. Però el seu desenvolupament, en un vertader esperit
geomètric, és diferent del camí que jo vaig seguir.

Estavem, doncs, a 1792 i Gauss tenia 15 anys!

La publicació d’aquesta carta, just després de la mort de Gauss, el
1855, on pondera positivament el treball de Lobatchevski, va causar una
forta impressió a la comunitat matemàtica europea. A partir d’aquell
moment la Geometria no Euclidiana va començar a ser universalment
acceptada.

En una carta a Gerling (10− 10− 1846) comenta:

El teorema que el sr. Schweikart li menciona a vostè, que en qualsevol
geometria la suma de tots els angles exteriors d’un polígon difereix
de 360◦ per una quantitat, [....] que és proporcional a l’àrea, és el
primer teorema que es troba en el llindar d’aquesta teoria, un teorema
la necessitat del qual vaig reconèixer ja el 1794.

Tenia, doncs, 17 anys!

Les entrades del Diari que fan referència als fonaments de la geometria
són:

[72]. 28 de Juliol de 1797. He demostrat la possibilitat del pla.
[99]. Setembre de 1797. Hem fet excepcionals progressos en els
principis de la Geometria.

2.1. Teoria de les paral.leles. Probablement pel problema de la con-
sistència, no va publicar res sobre aquest tema, tot i que després de la
seva mort es varen trobar entre els seus papers uns escrits inacabats
sobre teoria de les paral.leles, probablement de 1831 (54 anys).4

En aquests escrits Gauss no arriba massa lluny, però ja s’hi entreveu
la idea d’horocicle. Concretament parla de punts corresponents que
és la relació d’equivalència que dóna lloc a l’horocicle. La redacció
s’assembla molt al treball de Bolyai.

Però coneixem el que pensava sobre aquest tema per les seves cartes
a amics i col.legues, les quals comentarem breument a la secció 3. No
obstant, tots els resultats de geometria astral que apareixen en aquestes

4Vegeu [Gau27], Volum VIII, pàg. 202− 209, o [Bon55], pàg. 67− 75.
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cartes es poden deduir directament de l’analogia de Lambert (cosa que
Gauss no diu en cap moment).

2.2. L’analogia de Lambert. Lambert (1728 − 1777) suggereix que
la geometria de l’angle agut correspon a la geometria sobre una esfera
de radi imaginari.5

Està ben establert que Gauss consulta l’obra de Lambert a la biblioteca
de Göttingen el 24 d’octubre de 1795 i el 2 de gener de 1797.6 Taurinus
(1794 − 1874) va ser el primer en desenvolupar l’analogia, seguint les
idees dels seu oncle Schweikart. Va arribar a l’angle de paral.lelisme.
Gauss, en una extensa carta, li reconeix el mèrit, però en atribuir-se
les seves conclusions va frustrar la carrera d’un matemàtic amb talent.

2.3. Esfera de radi R. Comencem recordant les fórmules de la tri-
gonometria sobre una esfera de radi R. Es compleixen les igualtats
següents.

sin
a

R
sin α

=
sin

b

R
sin β

=
sin

c

R
sin γ

cos
a

R
= cos

b

R
cos

c

R
+ sin

b

R
sin

c

R
cos α

cos α = − cos β cos γ + sin β sin γ cos
a

R
,

on a, b, c són les longituds dels costats d’un triangle esfèric d’angles
respectivament oposats α, β, γ.

Teorema de Pitàgores. En particular, per a un triangle rectangle de
catets b, c i hipotenusa a, obtenim el teorema de Pitàgores.

cos
a

R
= cos

b

R
· cos

c

R

5Vegeu [Rod05].
6Justament l’any de les entrades 72 i 99 del Diari.
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Àrea. També és ben conegut que l’àrea d’un triangle esfèric d’angles
α, β, γ està donada per la fórmula

Àrea del triangle = R2(α + β + γ − π)

= R2 · Excés.

Longitud. Finalment, la longitud d’una circumferència esfèrica de radi
r, mesurat òbviament sobre l’esfera, està donada per la fórmula

L = 2πρ = 2πR sin α = 2πR sin
r

R
,

on la relació entre ρ, r i α està donada en el dibuix següent.

Observem, en el mateix dibuix, que els punts del paral.lel de colatitud
α estan a distància r = Rα del pol nord O.

Observem que aquesta fórmula ens dóna un criteri per saber on vivim.
Si construïm una circumferència de radi r = 1 m i veiem que té longitud
L = 6 m, llavors estem en una esfera de radi R = 1.9098585 m.

O

R
X

r

a

r

2.4. Esfera de radi infinit. El teorema de Pitàgores sobre l’esfera de
radi R, quan R es fa gran, dóna lloc a l’aproximació

1− a2

2R2
∼ (1− b2

2R2
) · (1− c2

2R2
),

i, per tant, en una esfera de radi infinit el teorema de Pitàgores queda
reduït a

a2 = b2 + c2.
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Àrea. La fórmula de l’àrea del triangle en una esfera de radi R dóna
lloc, quan R tendeix a infinit, a

Àrea = R2(α + β + γ − π) = ∞ · (α + β + γ − π).

Si asumim que l’àrea del triangle és finita, tenim

α + β + γ = π.

Longitud. La fórmula de la longitud de la circumferència esdevé

L = 2πR sin
r

R
∼ 2π r.

És a dir, hem retrobat tres resultats ben coneguts de la geometria
euclidiana plana.

2.5. Esfera de radi Ri. Com que la substitució formal de R per∞ ens
ha donat bons resultats, siguem ara una mica més atrevits, i substituïm
formalment R per Ri. Recordem les relacions

cos ix = cosh x, sin ix = i sinh x.

Les fórmules de la trigonometria esfèrica es transformen en

sinh
a

R
sin α

=
sinh

b

R
sin β

=
sinh

c

R
sin γ

cosh
a

R
= cosh

b

R
cosh

c

R
− sinh

b

R
sinh

c

R
cos α

cos α = − cos β cos γ + sin β sin γ cosh
a

R
,

on a, b, c són les longituds dels costats d’un triangle hiperbòlic (trian-
gle sobre l’esfera de radi imaginari, sigui el que sigui aquest objecte)
d’angles respectivament oposats α, β, γ.

Teorema de Pitàgores. En particular, el teorema de Pitàgores ens diu
ara que en un triangle rectangle d’hipotenusa a, i catets b i c, es com-
pleix

cosh
a

R
= cosh

b

R
· cosh

c

R
.
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Àrea. L’àrea d’un triangle es transforma en7

Àrea = (Ri)2(α + β + γ − π)

= R2(π − (α + β + γ))

= R2 · Defecte.

Longitud. La longitud d’una circumferència està donada per

L = 2πRi sin
r

Ri
= 2πR sinh

r

R
.

Observem que aquesta fórmula ens dóna un criteri per saber on vivim.
En efecte, si vivim en una esfera imaginària no ens podrem trobar mai
en la situació descrita a la pàgina 161, en que suposàvem una circumfe-
rència de radi r = 1 m i longitud L = 6 m. Aquí, una circumferència de
radi r = 1 m té longitud més gran de 2π. Si amb radi r = 1 m trobés-
sim, per exemple, L = 7 m, llavors el radi seria Ri amb R = 1.22884 m.
Si amb aquest radi R féssim una circumferència de radi r = 10 m,
ens trobaríem que aquesta circumferència té més de 2 quilòmetres de
longitud!

Resumint aquests tres últims resultats tenim

R Ri

cos a
R

= cos b
R
· cos c

R
cosh a

R
= cosh b

R
· cosh c

R

A = R2(α + β + γ − π) A= R2(π − (α + β + γ))

L= 2πR sin r
R

L= 2πR sinh r
R
.

Vegem encara tres conseqüències més.

Defecte. Aplicant les fórmules de la trigonometria hiperbòlica a un
triangle equilàter de costat a i angle α obtenim

cos α =
cosh a

R

1 + cosh a
R

.

7Justament aquesta substitució formal va ser la que va conduir Lambert a la
seva Analogia.
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Per tant, α < π/3, o, equivalentment,

α + α + α < π;

és a dir, els triangles equilàters tenen defecte δ = π − 3α > 0. Però,
és ben sabut, que si hi ha un triangle amb defecte positiu, tots tenen
defecte positiu. Per tant, tots els triangles de l’esfera imaginària tenen
defecte positiu.

Angle de paral.lelisme. Si apliquem la tercera fórmula de la trigono-
metria al triangle rectangle 4ABC de la figura, d’angles respectius
α, β, γ, amb γ = π/2, obtenim

cos α = sin β cosh
a

R
.

Observem que si A → ∞, llavors α → 0. És a dir, quan A s’allunya
de C, sobre la recta AC, l’angle α en el vèrtex A es va fent petit, i, de
fet, tendeix a zero.

En el límit l’angle β és l’angle de paral.lelisme8 del costat BC, i com
que depèn només de la longitud a d’aquest costat, es denota per Π(a).
Per tant, l’anterior fórmula es transforma en

1 = sin Π(a) cosh
a

R
,

o, equivalentment,

Π(a) = 2 arctan e−a/R

que és la famosa fórmula de l’angle de paral.lelisme.

8Qualsevol semirecta d’origen B que formi amb la semirecta BC un angle menor
que Π(a) talla la recta AC, i qualsevol semirecta d’origen B que formi amb la
semirecta BC un angle major que Π(a) no talla la recta AC.



GAUSS I LA GEOMETRIA 165

Rectes infinites. Per permutació circular de la tercera fórmula de la
trigonometria, amb γ = π/2, obtenim

cos β = sin α cosh
b

R
.

Quan α → 0, llavors β → Π(a) < π/2. Per tant, tenim

cos Π(a) = 0 · cosh
b

R
,

i per tant
b →∞.

És a dir, les rectes de l’esfera imaginària tenen longitud infinita.

3. Cartes de Gauss sobre geometria no euclidiana

Tots el comentaris sobre geometria no euclidiana que va escriure Gauss
estan continguts en les següents cartes.9

Carta a Farkas Bolyai (17− 12− 1799)

Si es pogués demostrar l’existència d’un triangle d’àrea tan gran com
vulguem, aleshores es podria demostrar amb tot rigor la totalitat de la
geometria euclidiana. Moltes persones prendrien aquesta proposició
com un axioma, però jo no! És possible que l’àrea no arribi mai a
un cert valor límit.

Carta a Farkas Bolyai (25− 11− 1804)

He llegit el teu manuscrit amb gran interès i cura, i he gaudit com-
pletament de la precisió subjacent. No obstant no vulguis la meva
lloança que semblaria esbiaixada perquè el teu desenvolupament de
les idees té molt en comú amb el meu. He buscat la solució d’aquest
nus Gordià, i fins ara he buscat en va. Desitges tan sols la meva
atenta opinió: és que la teva explicació no em satisfà. Miraré de
fer el punt crític (que pertany al mateix tipus d’obstacles que fan els
meus esforços inútils) tan clar com pugui.

9Totes les cartes que citem les podeu trobar al volum VIII de [Gau27] entre les
pàgines 159 i 220. Hi ha recopilacions en diversos llocs, per exemple, a [Bur03].
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[...] M’has demanat la meva honesta opinió i te l’he donada; i
et repeteixo un cop més que tinguis la seguretat que em donaria
molta alegria si poguessis superar tots els obstacles.

Carta a Gerling10 (11− 04− 1816)

De fet, seria desitjable que la geometria euclidiana no fos certa, ja
que llavors tindríem una mesura universal a priori, per exemple,
podríem assumir com unitat de l’espai el costat del triangle equilàter
amb angle = 59◦59′59′′.99999.11

Carta a Olbers (28− 04− 1817)

Cada vegada estic més convençut que la necessitat física de la nos-
tra geometria euclidiana no pot ser demostrada almenys per la raó
humana.

Hem de posar la geometria, no en el mateix lloc que l’arit-
mètica, que és purament a priori, sinó en el mateix lloc que la
mecànica. Potser en una altra vida ens serà possible de penetrar
en la naturalesa de l’espai; però ara no és factible.

Carta a Gerling (25− 08− 1818)

M’alegra que tingueu el coratge d’expressar-vos com si reconeguéssiu
la possibilitat de que la nostra teoria de les paral.leles, i amb ella tota
la geometria, pogués ser falsa.

Carta a Gerling (16− 03− 1819)

Sospito que el professor Schumacher estarà d’acord en tots aquests
punts, la qual cosa m’alegraria molt perquè aquest punt de vista co-
incideix amb el meu. Tan sols vull remarcar que he desenvolupat
la geometria astral tan lluny que puc resoldre completament tots els
problemes un cop la constant C està donada.

10Gerling va escriure a Gauss el mes de març de 1816 respecte la teoria de les
paral.leles de Legendre, exposada en el seu llibre Eléments de Géométrie, sisena
edició 1806. Gauss contesta que l’argument de Legendre no es pot considerar una
prova, i comenta què passaria si la geometria euclidiana no fos certa.

11Un toc d’humor en els treballs de Gauss.
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El defecte de la suma dels angles en el triangle pla respecte de 180◦

és, per exemple, no únicament més gran quan l’àrea es fa més gran,
sinó que és exactament proporcional a ella, de manera que l’àrea té
una cota que no es pot mai assolir, i aquesta cota és igual a l’àrea
entre tres línies rectes asimptòtiques.

I acaba amb el dibuix següent:

Limes areae trianguli plani =
πCC

(log hyp(1 +
√

2))2

Observem que log hyp vol dir logaritme neperià, i que la constant que
està multiplicant a π (per a nosaltres R2, vegeu la pàgina 163), apareix
en agafar com unitat de longitud el segment que té angle de paral-
lelisme π/4, és a dir,

Π(1) =
π

4

Carta a Taurinus (8− 11− 1824)

No tinc res a dir (o no massa) en contra del seu intent [de provar
el cinquè postulat]. La seva presentació de la prova que la suma
dels tres angles d’un triangle no pot excedir de 180◦ necessita algun
retoc, en rigor geomètric. Això es podria fer, i no hi ha dubte de
que aquesta impossibilitat es pot provar rigorosament. La situació
és molt diferent en la segona part, que la suma dels angles no pot
ser inferior a 180◦; aquest és el punt crític, el penya-segat on es pro-
dueixen tots els naufragis. M’imagino que sobre aquest tema no hi ha
estat pas molt de temps. Jo hi he estat pensant durant més de trenta
anys i no crec que ningú no hi hagi pensat més que jo. La suposició
que la suma dels angles d’un triangle és inferior a 180◦ condueix a
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una geometria que és molt diferent de la nostra (la euclidiana) però
totalment consistent, que he desenvolupat a la meva entera satisfac-
ció, de manera que en ella puc resoldre-hi qualsevol problema llevat
la determinació d’una constant que no es pot determinar a priori.

[...] Tots els meus esforços per descobrir una contradicció, una
inconsistència, en aquesta geometria no euclidiana no han tingut
èxit; i la cosa en ella més oposada a les nostres concepcions és que,
si fos certa, existiria en l’espai una magnitud lineal, determinada per
ella mateixa (però que ens és desconeguda). Però em sembla a mi
que, malgrat la sàvia xerrameca dels metafísics, sabem massa poc,
o quasi res en absolut, sobre la vertadera naturalesa de l’espai per
considerar impossible del tot el que ens sembla poc natural.

Carta a Bessel (27− 01− 1829)

Hi ha un altre tòpic, que per mi té quasi 40 anys, sobre el que he
pensat de temps en temps en aïllades hores lliures, em refereixo als
principis de la geometria; no sé si te n’he parlat. També en això
tinc moltes coses consolidades, i la meva convicció de que no po-
dem establir completament una geometria a priori s’ha tornat més
forta. Mentrestant passarà probablement un temps abans no comen-
ci a preparar les meves molt extenses investigacions sobre això per
publicar-les; potser això no passarà mai mentre jo visqui ja que temo
el rebombori dels beocis.

Els beocis eren els natius de Beocia, a l’antiga Grècia, cèlebres perquè
els seus exèrcits atacaven cridant. Aquí s’aplica als metafísics neokan-
tians.

De fet Gauss no anava gens desencaminat, ja que inclús molt poste-
riorment, el 1871, el professor Lotze, un neokantià de Göttingen, va
declarar que la geometria no euclidiana no tenia sentit, causant molts
problemes a Klein.

Carta a Bessel (9− 04− 1830)

La meva íntima convicció és que l’estudi de l’espai és a priori com-
pletament diferent que l’estudi de magnituds; el nostre coneixement
del primer està mancat de la completa convicció de necessitat (així,
de la veritat absoluta) que és característic del segon; hem d’admetre
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humilment que si bé el nombre és merament un producte de les nos-
tres ments, l’espai té una realitat fora de les nostres ments i les seves
lleis no les podem saber a priori.

Carta a Schumacher (17− 05− 1831)

Fa algunes setmanes que he començat a escriure alguns resultats de
les meves meditacions sobre aquest assumpte, que provenen de quar-
anta anys endarrere, i de les que res n’he redactat, cosa que m’ha
obligat tres o quatre vegades a començar de nou el meu treball. No
voldria, però, que això morís amb mi.

En aquesta carta dóna també la longitud d’una circumferència de ra-
di r:

L = πk(er/k − e−r/k),

i comenta que, perquè les mesures coincideixin amb l’experiència, k
hauria de ser infinitament gran.

Aquesta redacció la va interrompre el 1832, en conèixer el treball de
János Bolyai.

Carta a Gerling (14− 02− 1832)

Et comento que he llegit aquests dies un petit treball d’un hongarès,
sobre geometries no euclidianes, que conté totes les meves idees i
resultats, desenvolupats molt elegantment, encara que d’una manera
concentrada difícil de seguir per algú que no estigui familiaritzat amb
el tema. L’autor és un jove oficial austríac, fill d’un amic de la meva
joventut, que vaig conèixer el 1798, amb qui havia parlat del tema,
però aleshores les meves idees no havien arribat a la maduresa i
formació d’ara. Tinc aquest jove geòmetra, v. Bolyai, com un dels
genis més grans.

Carta a Farkas Bolyai12 (6− 03− 1832)

Ara deixa’m dir una cosa sobre el treball del teu fill. Si començo
dient que no el puc alabar, restaràs desconcertat. No obstant això, no
puc fer altra cosa: si l’alabés, m’alabaria a mi mateix, ja que el total

12L’original d’aquesta carta es va perdre. Però hi ha una copia feta per János
Bolyai enviada pel seu pare a Sartorius el 26 d’agost de 1856, vegeu [Bur03].
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contingut del treball, el camí que segueix el teu fill i els resultats a què
ha arribat coincideixen quasi completament amb les meves reflexions
de fa trenta o trenta-cinc anys. Estic vertaderament atònit. La meva
intenció era no donar a conèixer el meu treball mentre jo visqués.
Molta gent no té idea del que està involucrat, i n’he trobat molt pocs
que hi estiguin particularment interessats. Per apreciar el que està
emergint, un ha de tenir, primer de tot, una comprensió real del que
està perdut, i sobre aquest punt la majoria estan en la foscor. Per
altra banda, era la meva intenció escriure tot això, de manera que
no morís amb mi.13

És, per tant, una agradable sorpresa per mi, i estic molt satisfet,
que sigui justament el fill del meu vell amic qui m’hagi precedit de
manera tan remarcable.

Quant hagués pogut canviar aquesta història si Gauss hagués fet públi-
ca la seva molt bona opinió del treball de János Bolyai!

És en aquesta carta que suggereix el nom de paraesfera per a la super-
fície F de J. Bolyai.

A més, dóna una demostració original de que l’àrea d’un triangle hi-
perbòlic és proporcional al defecte. Aquesta demostració, una de les
poques que va escriure Gauss sobre aquest tema, es basa en el fet de
que els triangles amb tres vèrtexs a l’infinit tenen àrea finita, la qual
cosa no és evident.

Aquesta relació de les cartes de Gauss sobre geometria no euclidiana
es completa amb les dues cartes que, molt posteriorment, va enviar a
Schumacher i a Gerling, i que ja hem comentat a la pàgina 158.

Recensions. Per completesa, citem també dues recensions que, sobre
aquest tema, va fer Gauss a Göttingische gelehrte Anzeigen, el 20 d’abril
de 1816. A la introducció escriu:

Rarament passa un any sense un intent d’omplir aquests forats [els
fonaments de la teoria de les paral.leles] i sense que puguem dir de cap
manera, si parlem honesta i clarament, que hem anat més enllà del
que va fer Euclides fa 2000 anys.

13Vegeu la carta a Schumacher de 17− 05− 31, comentada a la pàgina 169.



GAUSS I LA GEOMETRIA 171

Sobre el treball de J. C. Schwab comenta que l’autor creu demostrar
que si una línia recta talla dues paral.leles ho fa amb el mateix angle.
Sobre el treball de Matthias Metternich comenta que el seu error està
en suposar que una successió monòtona de punts que s’acosta a un punt
donat té per límit aquest punt.

4. Geodèsia

Tot i que Gauss ja s’havia iniciat en la geodèsia14 va ser a partir d’una
carta de Schumacher, del 8 de juny de 1816, quan s’hi va començar a
dedicar molt seriosament. En aquesta carta Schumacher li demanava
ajuda per tal de mesurar l’arc de meridià entre Skagen i Lauenburg
i, eventualment, estendre els càlculs a la regió de Hannover15. Gauss
contesta il.lusionat el 5 de juliol de 1816, oferint la seva ajuda. Feia
temps que estava interessat en determinar la forma de la Terra a partir
de dades empíriques i, per tant, la proposta de Schumacher li anava
molt bé.

Els problemes econòmics els resol Schumacher a través del Baró Karl
Friedrich Alexander von Arnswaldt, qui s’interessà per aquests treballs.
Després de diversos avatars, el dia 1 de juny de 1819, obtenen la di-
rectiva ministerial autoritzant Gauss a rebre els avançaments de diners
necessaris per iniciar les mesures a Lauenburg.

Finalment, el 30 de juny de 1820, Gauss rep l’aprovació per part de
George IV , rei de Gran Bretanya i Hannover, de la continuació dels
treballs en el regne de Hannover.

S’estableix Hohenhagen16 com punt inicial de la triangulació. Treballa
en aquesta triangulació de manera exhaustiva fins aproximadament fi-
nals de 1825, quan inicia la primera versió del Disquisitiones generales
circa superficies curvas, com un primer pas cap a la geodèsia avançada.

14Vegeu el capítol 10 de [Dun04].
15Schumacher estava treballant en la triangulació de Dinamarca, que en aquell

moment incloïa les províncies germàniques de Schleswig i Holstein, i volia continuar-
la cap el sud.

16Hohenhagen és una petita muntanya de 508 metres d’altitud, a Dransfeld, a
uns 15 kms de Göttingen.
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Reproduïm a continuació la triangulació de Hannover17 que s’ha d’in-
terpretar com un sistema d’equacions lineals amb lligadures, que Gauss
resol amb la tècnica dels mínims quadrats, que coneixia des de molt
abans i que ja havia emprat en astronomia el 1802.

Triangulació de Hannover. 33 vèrtexs i 55 triangles.

17Aquests resultats sobre la triangulació de Hannover, que ara comentarem, els
podeu trobar a [Gau27], vol. IX pàgs. 297− 316.
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La numeració de Gauss, en la que explicita les connexions entre els
vèrtexs, és la següent:

1 Göttingen 1· · · 2.3
2 Merid.-Zeichen 2· · · 1.3.4
3 Hohenhagen 3· · · 1.2.4.5.6
4 Hils 4· · · 2.3.5.7.8
5 Brocken 5· · · 3.4.6.7
6 Inselsberg 6· · · 3.5
7 Lichtenberg 7· · · 4.5.8.9.10
8 Deister 8· · · 4.7.9.10
9 Garssen 9· · · 7.8.10.11
10 Falkenberg 10· · · 7.8.9.11.12.13.14.15.19
11 Scharnhorst 11· · · 9.10.12
12 Breithorn 12· · · 10.11.13.15
13 Hauselberg 13· · · 10.12.14.15
14 Wulfsode 14· · · 10.13.15.16
15 Wilsede 15· · · 10.12.13.14.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26
16 Timpenberg 16· · · 14.15.17.21
17 Nindorf 17· · · 15.16.18.21
18 Lüneburg 18· · · 15.17.21
19 Elmhorst 19· · · 10.15.20.22
20 Litberg 20· · · 15.19.21.23.25
21 Hamburg 21· · · 15.16.17.18.20
22 Bullerberg 22· · · 15.19.23.24
23 Brüttendorf 23· · · 15.20.22.24.25.27
24 Bottel 24· · · 15.22.23.26.27
25 Zeven 25· · · 15.20.23.26.27.28
26 Steinberg 26· · · 15.24.25.27
27 Bremen 27· · · 23.24.25.26.27.28
28 Brillit 28· · · 25.27.29.30
29 Garlste 29· · · 27.28.30.31
30 Bremerlehe 30· · · 28.29.31.32
31 Varel 31· · · 229.30.32.33
32 Langwarden 32· · · 30.31.33
33 Jever 33· · · 31.32

A continuació dóna els angles dels 51 triangles i els seus defectes. Re-
produïm un tros d’aquesta taula:
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Recopilació dels triangles observats i les seves contradiccions.

Ens interessa remarcar el primer, que usaré com exemple, i el quart,
que és el famós triangle Hohenhagen, Brocken, Inselsberg.

Nr. Vèrtex Angle Excés

1 115◦ 58′ 47′′, 435
1 2 48 19 36, 048

3 15 41 35, 239
———————–
179 59 58, 722 0”.158

−1.436

Nr. Vèrtex Angle Excés

3 86◦ 13′ 58′′, 366
4 5 53 6 45, 642

6 40 39 30, 165
———————–
180 0 14, 173 14”.853

−0.680
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A continuació d’aquesta taula dóna els lligams que provenen de adonar-
se de que una mateixa figura geomètrica queda triangulada, en el mapa
de la pàgina 172, de dos maneres diferents. Per exemple el quadrilàter
7 − 9 − 10 − 8 (Lichtenberg-Garssen-Falkenberg-Deister), és unió dels
triangles 7 − 8 − 9 i 8 − 9 − 10, però també dels triangles 7 − 9 − 10
i 7 − 8 − 10. Com que Gauss té tots els triangles numerats, aquesta
relació l’escriu com 7 + 10 = 8 + 9.

Obté en total vuit relacions, que són
7 + 10 = 8 + 9

14 = 13 + 16 + 19

15 + 17 = 16 + 20

22 + 25 = 23 + 38

24 + 26 = 25 + 39

30 + 40 = 31 + 35

34 = 32 + 33 + 41

37 + 45 = 34 + 35 + 36 + 42 + 43 + 44

on aquests nombres representen triangles. Concretament són els tri-
angles següents (el primer nombre representa el triangle i els altres
tres nombres, entre parèntesi, els vèrtexs que el determinen): 7(7, 8, 9);
8(7, 8, 10); 9(7, 9, 10); 10(8, 9, 10); 13(10, 12, 13); 14(10, 12, 15);
15(10, 13, 14); 16(10, 13, 15); 17(10, 14, 15); 19(12, 13, 15); 20(13, 14, 15);
22(15, 16, 17); 23(15, 16, 21); 24(15, 17, 18); 25(15, 17, 21); 26(15, 18, 21);
30(15, 20, 23); 31(15, 20, 25); 32(15, 22, 23); 33(15, 22, 24); 34(15, 23, 24);
35(15, 23, 25); 36(15, 24, 26); 40(20, 23, 25); 41(22, 23, 24); 42(23, 24, 27);
43(23, 25, 27); 44(24, 26, 27). L’objectiu ara és repartir la diferència en-
tre l’excés calculat a partir de l’àrea dels triangles18 (quarta columna de

18D’on surt l’excés de 0.158′′ del primer triangle (i de tots els demés)? Pensem
que el càlcul de Gauss podria haver estat el següent. La línia bàsica de la triangu-
lació és el costat 1−2 (Göttingen-Meridianzeichen) del primer triangle. La longitud
d’aquest primer costat s’ha d’aproximar sobre el terreny. A la pàgina 314 del Vol.
IX de [Gau27], es diu que aquest costat mesura 5014.24900396 m. Si calculem llavors
l’àrea del triangle pla que té un costat igual a 5014.24900396 m, i els angles corres-
ponents a aquest costat iguals a 115◦ 58′ 47.435′′ i 48◦ 19′ 36.048′′, donats pel propi
Gauss a la taula de la pàgina 163, obtenim un àrea igual a S = 31207156, 42 m2,
i per tant, un defecte igual a S/R2 = 0.1580151975′′, gairabé igual al de 0.158′′

donat per Gauss.
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la taula que hem reproduït a la pàgina 174) i l’excés que s’obté sumant
els tres angles. Per exemple, en el primer triangle, la seva àrea dividida
per R2, amb R = 6382491, 371 m, dóna 0.158′′ (és el teorema del de-
fecte), mentre que la suma dels tres angles, 179◦ 59′ 58.722′′, no arriba
a 180◦, l’hi falten 1.278′′, que sumats a 0.158′′ dóna una “contradicció”
de 1.436′′.

Per fer això ha de corregir les direccions dels costats dels angles, però hi
ha costats que pertanyen a dos triangles, de manera que les correccions
aplicades a un triangle s’han de compensar amb les aplicades a l’altre
triangle.

Es pregunta si hi ha una mateixa correcció a aplicar a cadascuna de
les tres direccions de cada triangle de manera que els defectes quadrin.
A aquestes correccions les denomina (1), (2), (3), · · · , una per a cada
triangle, introduint així 51 variables.

Fixem-nos, per exemple, en el primer triangle i diguem α, β, γ, el ver-
tader valor (desconegut) dels angles respectivament en els vèrtexs 1
(Göttingen), 2 (Meridianzeichen) i 3 (Hohenhagen). Siguin α0, β0, γ0,
els valors trobats realment.

Volem tenir

α + β + γ = 180◦ + 0.158′′,

però tenim

α0 + β0 + γ0 = 180◦ − 1.278′′.

Restant, obtenim

(α− α0) + (β − β0) + (γ − γ0) = 1.436.(1)

Però cada angle el calcula amb l’heliotropi com diferència d’azimuts,
de manera que

α0 = 1.2− 1.3

β0 = 2.3− 2.1

γ0 = 3.1− 3.2,

on 1.2 denota19 l’azimut de la direcció que va de 1 a 2, etc. Si denotem
per (1.2) la correcció que se li ha d’aplicar a 1.2 per tenir l’azimut

19Respectem aquí, i en la resta de la secció, la notació de Gauss.
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vertader (desconegut), tenim que els valors vertaders dels angles α, β, γ,
serien

α = 1.2 + (1.2)− 1.3− (1.3)

β = 2.3 + (2.3)− 2.1− (2.1)

γ = 3.1 + (3.1)− 3.2− (3.2),

o, equivalentment,
α = α0 + (1.2)− (1.3)

β = β0 + (2.3)− (2.1)

γ = γ0 + (3.1)− (3.2).

Sumant, i comparant amb (1), obtenim
+ (1.2)− (2.1) + (2.3)− (3.2) + (3.1)− (1.3)− 1.436 = 0(2)

que és la primera equació que, sense explicacions, escriu Gauss, a la
pàgina 302 del Vol. IX de [Gau27].

La correcció (1.2) que hem d’aplicar a la direcció 1.2 és la corresponent
al triangle (1), ja que el costat 1.2 només és costat d’aquest triangle.
Tindrem (1.2) = +(1). Però a la direcció 2.3 li hem d’aplicar la cor-
recció (2.3), que depèn de les correccions dels triangles 1 i 2.

Per veure com es compensen aquestes correccions, tindrem en compte
l’orientació dels costats induïda per l’orientació de cada triangle, segons
el diagrama de la pàgina següent.20

Obté les relacions següents,
(1.2) = −(2.1) = +(1)

(1.3) = −(3.1) = −(1)

(2.3) = −(3.2) = +(1)− (2)

(2.4) = −(4.2) = +(2)

(3.4) = −(4.3) = −(2)− (3)

. . .

L’equació (2) es transforma en
6(1)− 2(2)− 1.436 = 0.

20Aquest diagrama no apareix en el treball de Gauss, però pensem que explica
els càlculs que allà apareixen.
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(1)

(1)

(1)
(3)

(3)

(2)

(2)

(2)

(3)

1

2

3

4

5

Dóna així una llista de 51 equacions, una per a cada triangle, la primera
de les quals és la que acabem de trobar (recordem que (1) i (2) són les
incògnites). Concretament, Gauss escriu com a primera equació:

0 = −0.718 + 3(1)− (2).

Però, aquest sistema de 51 equacions té 8 lligadures, les donades a la
pàgina 175. Això ho resol aplicant el mètode dels mínims quadrats.

Finalment, després de molts càlculs, resol el sistema i obté totes les
correccions (i.j) per aplicar als azimuts, i, en conseqüència, les modi-
ficacions que s’han d’aplicar a cada angle (ha eliminat les contradic-
cions).
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Els resultats definitius dels angles de la triangulació de Hannover els
recopila finalment en una taula de la qual reproduïm l’inici al final de
la pàgina anterior.

Destaquem, per la seva importància, el triangle 4, Hohenhagen Brock-
en, Inselsberg.

Nr. Vèrtex Angles compensats Log. costats

3 86◦ 13′ 58′′, 691 5.0252012

4 5 53 6 45, 967 4.9291248

6 40 39 30, 195 4.8400752

4.1. Heliotropi. Es diu que l’invent de l’heliotropi prové de quan
Gauss estava a Lüneburg, als voltants del mes d’octubre de 1818, i
va veure brillar un raig de sol que provenia reflectit per la finestra de
l’església de St. Miquel a Hamburg (a uns 50 km).

La base de heliotropi és un telescopi muntat en una plataforma gra-
duada (similarment al teodolit) i dos miralls perpendiculars. Aquests
miralls perpendiculars giren solidàriament davant del telescopi, pel qual
es veu només un dels miralls. Així, el raig de llum reflectit en el mirall
superior surt reflectit en la direcció que es veu mirant pel telescopi en
el mirall perpendicular.

El juliol de 1821 Philipp Rumpf, inspector i mecànic de l’observatori
de Göttingen, va construir el primer heliotropi.

El paper jugat pels miralls perpendiculars s’explica amb aquest esque-
ma copiat dels Werke, Vol. IX, pag. 464:
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Els resultats topogràfics de la regió de Hannover foren copiats per Carl
Wolfgang Benjamin Goldschmidt i es varen enviar el 15 de març de
1848 al ministeri de l’interior de Hannover. En ocasió de l’edició dels
Werke es varen retornar a Göttingen.

Gauss es preguntava sovint si no hagués fet millor de dedicar-se a altres
ocupacions. El seu amic Bessel li suggereix que el treball mecànic que
realitza el podrien fer matemàtics de menys nivell. Li contesta en una
carta de la que destaquem dos paràgrafs perquè aporten informació
sobre el caràcter de Gauss21

[...] als meus ulls [aquest treball] és més important que aquelles ocupa-
cions que interromp. He vingut fins aquí per ser amo del meu temps.
L’haig de dividir entre ensenyar (a la qual cosa sempre he tingut una
antipatia, que augmenta, però no està causada, pel sentiment de perdre
el temps)...

[...] No li haig d’amagar que és una qüestió que equilibra la desigualtat
que existeix entre el meu salari —el mateix el 1824 que el fixat el 1810
per Jérôme— i les necessitats d’una gran família.

4.2. Representacions conformes. Aquest tema va interessar Gauss
des de molt aviat.

Carta a Schumacher (5− 07− 1816)

He pensat un problema interessant [per posar en una competició]: en el
cas general, projectar (aplicar) una superfície donada sobre una altra,
també donada, de manera que la imatge i la original siguin infinitesi-
malment similars. Un cas especial esdevé quan la primera superfície
és una esfera i la segona un pla. Llavors les projeccions estereogràfica
i de Mercator són solucions particulars.

Aquesta pregunta es publica el 1822 a la Reial Societat Cientifica de
Copenhagen, a instàncies de Schumacher. Gauss mateix la contesta
el 11 − 12 − 1822, però no es publica fins el 1825 a Astronomische
Abhandlungen, Altona, revista editada per Schumacher, amb el títol:

21[Dun04], pàg. 120.
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Allgemeine Auflösung der Aufgabe die Theile einer gegebnen Fläche
auf einer andern gegebnen Fläche so abzubilden, dass die Abbildung
dem Abgebildeten in den Kleinsten Theilen ähnlich wird.22

El títol acaba amb un afegitó que diu: Ab his via sternitur ad maiora,23
imitació de la frase de Newton a De quadratura curvarum, que escriu
et his principiis via ad maiora, i que fou el preludi, ni més ni menys,
que del càlcul de fluxions.

Fem un petit resum del contingut de l’article.

Imaginem, per exemple, que volem transformar conformement una es-
fera de radi a en el pla (localment). Escrivim la mètrica de l’esfera

ds2 = a2 sin2 u dt2 + a2du2,

on u, t són la colatitud i la longitud respectivament, i apliquem un
mètode general (és a dir, que servirà no únicament per aplicar una
esfera sobre un pla, sinó també per aplicar una superfície donada sobre
qualsevol altra també donada) que consisteix en: 1. Igualar a zero la
mètrica.24 2. Aïllar un diferencial. 3. Integrar.

Pas 1, igualar a zero.

ds2 = a2 sin2 u dt2 + a2du2 = 0.

Pas 2, aïllar.

dt = ±i
du

sin u
.

Pas 3, integrar.

t± i log cot
u

2
= constant.

22Una solució general al problema d’aplicar una superfície donada sobre una altra
superfície de manera que la imatge i la superfície aplicada siguin infinitesimalment
similars.

23Camí preparat per a coses més grans.
24Si pensem el ds2 com una longitud, no sembla massa natural igualar-lo a zero.

Però si ho pensem com forma quadràtica, cosa que Gauss podia fer sense problemes
ja que va ser ell en el Disqisitiones Arithmeticae qui va introduir el llenguatge de les
formes quadràtiques i el problema de la seva classificació, llavors és natural igualar-
la a zero, ja que el que estem fent és buscar les arrels d’un polinomi quadràtic.
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Ara només hem d’agafar noves coordenades p, q definides per

p = t; q = log cot
u

2
,

de manera que l’anterior equació s’escriu

p± iq = constant.

D’aquesta manera tenim que

ds2 = a2 sin2 u(dp2 + dq2).

És a dir, en aquestes noves coordenades p, q la mètrica de l’esfera és
igual a la mètrica euclidiana dp2+dq2 multiplicada per una funció. Aixó
implica clarament que els angles es conserven. D’aquestes coordenades
p, q sobre l’esfera se’n diuen isotermals.

L’aplicació conforme és doncs

S2 ϕ−→ C
(t, u) 7→ t + i log cot u

2

(3)

El què hem fet fins aquí per tal d’aplicar l’esfera sobre el pla, ho fem
ara per a qualsevol superfície (igualem a zero la mètrica, aïllem i inte-
grem25), de manera que sabrem aplicar (localment) qualsevol superfície
sobre el pla.

Si fem això per a dues superfícies qualssevol S1 i S2, és a dir, construïm
dues aplicacions conformes ϕi : Si −→ C, i = 1, 2, entre cadascuna
d’elles i el pla, tindrem una aplicació conforme entre elles considerant,
simplement, l’aplicació ϕ−1

2 ◦ ϕ1.

Però podem fer una mica més, i considerar el diagrama següent

25Estem amagant un petit problema a l’hora d’integrar, ja que necessitem que
una 1-forma del tipus dt+f(t, u)du admeti factor integrant. L’existència d’un factor
integrant local per a una 1-forma del tipus ω = P (x, y)dx + Q(x, y)dy quan P i
Q prenen valors complexos depèn d’un sistema d’equacions en derivades parcials
el.liptic. Vegeu [Har58]. En el cas en què aplicàvem l’esfera sobre el pla aquest
problema no apareixia, perquè la funció f(t, u) només depèn, en aquell cas, de u.
Agraïm a David Marín l’ajuda que ens ha prestat en aquest tema.
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S1
ϕ1−→ C

↓ f

S2
ϕ2−→ C

(4)

on f és qualsevol aplicació holomorfa (i que, per tant, conserva angles)
Obtenim així totes les aplicacions conformes, ϕ−1

2 ◦ f ◦ϕ1, insistim que
localment, entre dues superfícies qualssevol.

Aplicant aquesta tècnica Gauss troba totes les aplicacions conformes
entre un el.lipsoide i una esfera.

Denota per T i 90−U la longitud i la latitud a l’esfera, i per t i 90−ω
la longitud i la latitud de l’el.lipsoide.

Però s’ha d’anar en compte perquè ω és la colatitud normal, és a dir,
l’angle entre la normal a l’el.lipsoide i l’eix polar. Concretament, si
l’el.lipsoide s’obté per revolució de l’el.lipse

x = a cos u

y = b sin u,

la relació entre u i ω està donada per

tan ω =
b

a
tan u.

u

w
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Això complica una mica l’expressió (3), però finalment la relació entre
les coordenades de l’esfera T, U i les de l’el.lipsoide t, ω, donada pel
diagrama (4), és

T + i log cot
U

2
= f

(
t + i log

(
cot

ω

2
·
(

1− e cos ω

1 + e cos ω

)e/2
))

.(5)

És a dir, el punt de coordenades t, ω sobre l’el.lpsoide va a parar al
punt de coordenades T, U sobre l’esfera, essent f una aplicació holo-
morfa qualsevol, que Gauss agafarà de diverses maneres per recuperar
aplicacions conformes ja conegudes, com ara la de Mercator, o per ajus-
tar el problema a les seves necessitats, com veurem més endavant que
fa amb la regió de Hannover.

4.3. Coordenades isotermals. L’endemà de respondre la seva pròpia
pregunta sobre transformacions conformes (pregunta que hem comentat
a la pàgina 180), és a dir, el 12 − 12 − 1822, escriu a les seves notes
privades, que ell mateix titula L’estat de les meves investigacions sobre
la transformació de superfícies, la següent fórmula per a la curvatura:

k = − 1

2m
(
∂2 log m

∂u2
+

∂2 log m

∂v2
)

on ds2 = m(du2 + dv2) és la mètrica de la superfície. Curiosament,
aquesta fórmula tant important, i que implica el teorema egregi, no
apareix (explícitament) en el Disquisicions26.

Però Gauss s’adona de la seva importància i escriu: La curvatura pren
el mateix valor sota totes les transformacions de la superfície que deixen
l’element de línia m(du2 + dv2) invariant.

De fet, la demostració de Liouville del teorema egregi, vegeu per exem-
ple [Lüt90], pàg. 742, passa per demostrar l’existència de coordenades
isotermals, potser el punt que Gauss no tenia prou clar el 1822.

26En aquest treball parlarem del Disquisicions per referir-nos al Disquisitiones
generales circa superficies curvas, i no, com és habitual, al Disquisitiones Arith-
meticae.
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4.4. Geodèsia avançada. Els propòsits de Gauss amb la frase Ab his
via sternitur ad maiora, que hem comentat a la pàgina 181, finalment
es compleixen, i publica a Abhanlungen der Königliche Gesellschaft der
Wissenschaften zu Göttingen, dos treballs, el primer el 1844 i el segon
el 1847, titulats respectivament Untersuchungen über Gegenstände der
Höhern Geodaesie, Erste Abhandlung i Zweite Abhandlung.27

En el primer estudia amb tot detall una transformació conforme entre
l’el.lipsoide terrestre i una esfera que l’aproxima. En el segon estudia
trigonometria sobre un el.lipsoide.

Comentem breument només el primer.

Geodèsia avançada I. Surt de la fórmula (5) tal com si l’acabés de
trobar en aquell moment, i no 22 anys enrera. Ja hem comentat que a
l’hora de construir aplicacions conformes hi ha una aplicació holomorfa
involucrada que pot elegir arbitràriament. En aquest article en pren
una que, podríem dir, és la més senzilla possible. Concretament pren

f(z) = αz − i log k,(6)

on α, k són constants a determinar.

Així com les dimensions de l’el.lipsoide terrestre estan donades, el radi
A de l’esfera que aproxima “bé” aquest el.lipsoide prop de Hannover,
no ho està. De manera que té tres constants a determinar, α, k i A.

Imposa llavors que l’aplicació conforme sigui isometria28 al llarg del
paral.lel mitjà de Hannover, que té una latitud Q = 52◦ 40′ 0′′.

A partir de les dades de Bessel (Astronomische Nachrichten, Vol. 19,
pàg. 116),

log a = 6.5148235337 Toise
log e = 8.9122052079

on a és el semieix major de l’el.lipsoide terrestre i e la seva excentricitat,
obté

27Investigacions sobre temes d’alta geodèsia, primer treball i segon treball.
28Sabem que no pot ser isometria sobre cap obert, per petit que sigui, però sí

que ho pot ser sobre una corba.
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P = 52◦ 42′ 2.53251′′

log
1

k
= 0.0016708804

log α = 0.0001966553

log A = 6.5152074703 Toise

on P correspon a la latitud de l’el.lipsoide que s’aplica sobre la latitud
Q de l’esfera.

És remarcable la manera de manipular els logaritmes, donant impor-
tància a les xifres significatives, de manera que el logaritme de l’excen-
tricitat e, que és un nombre menor que 1, l’escriu com 8.9122052079.
De fet, hauria de posar −1.0877947920.

Observem que Gauss encara usa el Toise com unitat de mesura.29 De
les relacions que dóna Gauss a l’article que estem comentant, [Gau27],
vol. IV, pàg. 268, es dedueix que

1 Toise = 1.94886953272 m.

Observem també que, en contra del que podria semblar, a < A (tendim
a pensar que una esfera que aproxima un el.lipsoide té un radi mitjà
entre els semieixos major i menor). El dibuix de la pàgina 187 mostra,
en dimensió dos, un exemple d’aquesta situació: el radi de la circum-
ferència és una mica més gran que el semieix major de l’el.lipse.

Al final de l’article Gauss adjunta una taula on calcula l’aplicació (5),
amb f donada per l’expressió (6) amb α i k trobats a la pàgina 186,
minut a minut, sis graus amunt i sis graus avall de Hannover, és a
dir, entre 46◦ i 58◦, donant, per a cada entrada el factor conforme
corresponent. Una feinada increïble!

29Es coneix com Toise del Gran Chatelet una mesura de longitud establerta el
1668 basada, sembla, en la meitat de l’amplada de la porta interior d’entrada al
Louvre. El 1766 és reemplaçat pel Toise de l’Acadèmia, aproximadament 1.949 m
actuals, també anomenat Toise del Perú, ja que es va usar en la mesura del meridià
en una expedició de l’Acadèmia a l’Equador. El prototip era una barra de ferro
feta per La Condamine el 1735.
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> plot([[0.99*cos(s), 0.7*sin(s)+0.2, s=0..2*Pi], [cos(t), sin(t), 

t=0..2*Pi]],

  color=[black]);
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També volem remarcar, d’aquest article, el següent resultat:

d(P, Q) =
d(P ′, Q′)
√

mP mQ

,

on d(P, Q) és la distància sobre l’el.lipsoide entre els punts P, Q, i
d(P ′, Q′) és la distància sobre l’esfera entre els punts P ′, Q′, imatges
dels punts P i Q per l’aplicació conforme. El denominador és la mitjana
geomètrica dels factors conformes a P i Q respectivament.

La idea és parametritzar la corba imatge de la geodèsica que uneix P i
Q usant coordenades abciso-geodèsiques ortogonals, prenent com eix de
les x el cercle màxim sobre l’esfera que uneix P ′ i Q′, i com y la longitud
de la geodèsica ortogonal corresponent. Aquesta parametrització la
passa a una parametrització de la geodèsica inicial sobre l’el.lipsoide a
través de l’aplicació conforme. Ara imposa, amb les tècniques clàssiques
del càlcul de variacions, que aquesta corba és efectivament geodèsica.

Aquest resultat és local, i a la demostració s’usen desenvolupaments en
serie dels que es menyspreen el termes a partir d’un cert ordre.
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Q

P

x
y

Q´

P´ 

Observem que mP és el factor de dilatació de longituds en el punt P
(i mQ en el punt Q), de manera que és raonable que la dilatació de
la distància entre P i Q (punts relativament pròxims) vingui contro-
lada per una certa mitjana (concretament la mitjana geomètrica) dels
factors de dilatació.

La feinada és bastant decebedora, ja que els punts més allunyats del
paral.lel 52, on m és més gran, i on hi ha, doncs, més diferència entre
pensar en l’esfera o en l’el.lipsoide, es té m = 1.000002418749.

5. Geometria diferencial

L’estudi de l’analogia de Lambert que hem fet a la secció 2.2 ens porta,
de manera natural, a la hipòtesi següent.

Conjectura

Gauss podria haver estès l’analogia de Lambert al terreny de la geome-
tria diferencial, amb la idea de trobar una superfície que representés
l’esfera imaginària.

Aquesta esfera tindria curvatura

1/(Ri)2 = −1/R2,

i, per tant, el que s’ha de trobar és una superfície de curvatura constant
negativa.
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En relació a aquesta conjectura ens plantegem dues inquietants pre-
guntes, de les que potser no sabrem mai la resposta:

Pregunta 1. Podria ser aquest el camí diferent emprés per Gauss per
demostrar el cinquè postulat, i al qual es refereix en la seva carta a
Schumacher de 1846?

Pregunta 2. Va ser escrit el Disquisicions [almenys en part] amb aquesta
idea?

5.1. L’analogia diferenciable. Recordem que l’element de longitud
de l’esfera de radi R està donat per

ds2 = dr2 + R2 sin2(
r

R
) dθ2,

on r, θ són coordenades polars sobre l’esfera. De fet, θ és la longitud i
r = Rϕ, on ϕ és la colatitud.

r = Rj

(r,q)
R

q

j

Quan parlem d’estendre l’analogia de Lambert a la geometria diferen-
cial ens referim a que és natural preguntar-se per l’existència d’una
superfície amb element de longitud

ds2 = dr2 + R2 sinh2(
r

R
) dθ2

obtingut a partit del ds2 de l’esfera de radi R, tot canviant R per Ri.

6. Disquisitiones generales circa superficies curvas.

Ja hem vist com Gauss, motivat per problemes geodèsics, havia estudi-
at les representacions conformes entre superfícies, i molt especialment
les representacions conformes entre una esfera i l’el.lipsoide terrestre o
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entre aquest el.lipsoide i el pla. Durant aquest període, que va aproxi-
madament de 1812 a 1826, estudia també les geodèsiques de l’el.lipsoide.
Vegeu Erdellipsoid und geodätische Linie, a la pàgina 65 del Vol. IX
de [Gau27].

Tot això el motiva a estudiar superfícies des d’un punt de vista més
general.

En una carta a Schumacher (21− 11− 1825) diu

Recentment he reprès part de les meves investigacions sobre superfí-
cies corbes, que hauran de formar la base del meu projectat assaig en
geodèsia avançada.
[...] Desafortunadament, em trobo que haig d’anar molt enrera en
l’exposició perquè inclús el que és conegut,30 ha de ser desenvolupat
d’una manera diferent, adequada a les noves investigacions.
[...] Molts d’ells pertanyen a la Geometria situs, un camp quasi com-
pletament inexplorat fins ara.

A partir d’aquí redacta una primera versió que no arriba a publicar.
La podeu trobar breument comentada a [RR05], i completa a [Gau27].

La segona versió es publica a Commentationes societatis regiae sci-
entaiarum Gottingensis recentioris classis mathematicae, Vol VI, pag.
99− 146, 1828, amb data de rebuda el 8 d’octubre 1827, [Gau28].

Esquemàticament, diguem que el Disquisicions té (només) unes 40
pàgines, i està dividit en 29 seccions. Conté cinc nous (?) conceptes,
i uns 10 teoremes. Només cita “l’ill. Euler” (§8), i el “clar. Legendre”
(§27). L’única superfície que apareix és l’esfera (tot i que ja es coneixien
superfícies tant interessants com l’helicoide i la catenoide, atribuïdes
a Euler i Meusnier, respectivament). També es parla, a la penúltima
secció, de “la superfície de la terra”.

Alguns comentaris del propi Gauss fan pensar que el Disquisicions és
un projecte inacabat. Per exemple,

§6. Hem de reservar per a una altra ocasió una exposició més estesa
d’aquestes figures...

30Un estudi de la teoria de superfícies abans de Gauss el podeu trobar a [Gir73].
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§13. L’estudi d’aquestes propietats obra a la geometria un camp nou i
fèrtil...

§26. La consideració del triangle rectilini de costats iguals és d’una
gran utilitat...

Nosaltres pensem que és un projecte inacabat, sobre tot, perquè no
troba l’esfera imaginària.

Els cinc nous conceptes a què fèiem referència, junt amb les seccions
en que apareixen, són:

§ 6. Aplicació de Gauss.
§ 6. Curvatura de Gauss.
§6. Curvatura total.

§18. Transport paral.lel (variació angular).
§19. Coordenades abciso-geodèsiques ortogonals.

El nom “abciso-geodèsiques” és de Gauss, però no en el Disquisicions,
vegeu [Dom79].

I alguns dels resultats més importants són:

§7. k = det Φ2/ det T2. 1r càlcul de la curvatura.
§8. k = k1 · k2. 2n càlcul de la curvatura.

§12. Teorema Egregi. 3r càlcul de la curvatura.
§15. Lema de Gauss.
§19. k = − 1√

G
(
√

G)rr,
dγ
dθ

= −(
√

G)r. 4t càlcul de la curvatura.
§20. Teorema del defecte31

§27. A∗ = A− 1
12

σ(2k(A) + k(B) + k(C)).

A la secció següent els comentem tots ells amb una mica més de detall.32

31Avui en dia, el teorema del defecte és un cas particular del teorema de Gauss-
Bonnet.

32Podeu consultar també l’excel.lent article de Pere Pascual en aquest volum.
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7. Primeres seccions del Disquisicions

§2. Trigonometria esfèrica. Per a nosaltres aquesta secció és fona-
mental,33 perquè dóna suport a la nostra conjectura. En efecte, Gauss
reconstrueix la geometria de l’esfera per un camí analític, sense recorre
a dibuixos o figures, ja que aquest és l’únic camí generalitzable posteri-
orment a l’esfera imaginària, i l’única manera de presentar la geometria
hiperbòlica de manera consistent i inatacable.

El punt central de la secció és el següent teorema que engloba totes les
fórmules de la trigonometria esfèrica.

Teorema. Si L, L′, L′′, L′′′ denoten quatre punts de l’esfera, i A denota
l’angle entre els arcs LL′, L′′L′′′ en el seu punt d’intersecció, tindrem

cos LL′′ · cos L′L′′′ − cos LL′′′ · cos L′L′′ = sin LL′ · sin L′′L′′′ · cos A.

A

L'

L''

L'''

L

§6. Curvatura. Defineix l’aplicació de Gauss entre la superfície S i
l’esfera unitat S2,

γ : S → S2

33Spivak, a [Spi79], diu: Aquesta secció es pot ometre completament. La justifi-
cació de Spivak és clara: cap dels resultats de la secció §2 és usada més endavant.
Però nosaltres tenim un altra punt de vista. De fet, A és l’angle d’inclinació d’una
geodèsica, un concepte que serà molt important en el Disquisicions (v. la secció 9).
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que associa a cada punt de la superfície el seu vector normal, i s’estén
en consideracions sobre el signe i la multiplicitat de la regió d’esfera
coberta per aquesta aplicació.

A partir de l’aplicació de Gauss γ, defineix curvatura total o integral
d’una part de la superfície com l’àrea de la imatge esfèrica d’aquesta
part de superfície. I defineix mesura de curvatura com el límit

k(P ) = lim
S→P

Àrea de γ(S)

Àrea de S
.

Observem que, en el llenguatge propi de l’anàlisi, el que està dient és
que la curvatura és el Jacobià de l’aplicació de Gauss.

§7. Càlcul de la curvatura. Calcula la curvatura d’una superfície do-
nada com a gràfica d’una funció. Si la superfície és z = z(x, y), denota
les derivades parcials primeres i segones per

t = zx, u = zy,

T = zxx, U = zxy, V = zyy,

i obté l’expressió

k =
TV − UU

(1 + tt + uu)2

que, en llenguatge modern, diu que

k =
det Φ2

det T2

,

on T2 és la primera forma fonamental, i Φ2 és la segona forma fona-
mental.

§8. Curvatura d’Euler. Demostra el resultat següent.

Teorema. La mesura de curvatura en qualsevol punt de la superfície
és igual a una fracció que té per numerador la unitat, i per denominador
el producte dels dos radis de curvatura extrems de les seccions per plans
normals.

És a dir, denotant per k la curvatura de Gauss, i per k1 i k2 les curva-
tures principals, tenim

k = k1 · k2.
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N

Just abans diu: Aquestes conclusions contenen quasi tot el que l’il.lustre
Euler fou el primer de provar sobre curvatura de superfícies corbes.

Però en canvi, no fa cap referència a Olinde Rodrigues, (1794− 1851),
qui, en el treball [Rod15], ja parlava del que ara coneixem com aplicació
de Gauss i curvatura de Gauss, i demostrava la fórmula k = k1 · k2.

De fet, anava encara més lluny, ja que provava el que avui es coneix
com teorema d’Olinde Rodrigues, a l’estudiar la variació de la normal
al llarg de les línies de curvatura. Concretament demostrava que

N ′(t) = λx′(t),

és a dir, les direccions de curvatura són els vectors propis de l’aplicació
de Weingarten.

Tot això passava deu anys abans de la primera versió no publicada
del Disquisicions i tretze abans de la publicació de la segona versió.
Per tant, la prioritat en la publicació se li hauria de reconèixer més
universalment.

No obstant, a través de notes no publicades de Gauss, sembla que Gauss
coneixia els 3 primers punts abans de 1813. Però el teorema d’Olinde
no apareix al Disqisicions.
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§11. Teorema Egregi. En aquesta secció demostra l’extraordinària
fórmula

4 (EG− FF )2 k = E(
dE

dq
· dG

dq
− 2

dF

dp

dG

dq
+ (

dG

dp
)2)

+ F (
dE

dp

dG

dq
− dE

dq

dG

dp
− 2

dE

dq

dF

dq
+ 4

dF

dp

dF

dq
− 2

dF

dp

dG

dp
)

+ G(
dE

dp

dG

dp
− 2

dE

dp

dF

dq
+ (

dE

dq
)2)

− 2(EG− FF )(
ddE

dq2
− 2

ddF

dp · dq
+

ddG

dp2
).

on k és la curvatura i E, F, G són els coeficients de la mètrica, que
s’expressen en funció de coordenades arbitràries p, q.

La manipulació de les equacions, genial, podria potser explicar-se pel
fet de que Gauss coneixia ja aquesta fórmula per a coordenades isoter-
mals i per a coordenades polars (última fórmula de la versió de 1825).
Però la demostració no és, almenys no ho sembla, un simple canvi de
coordenades.

§12. Teorema Egregi. Com a conseqüència immediata de l’anterior
fórmula, diu: Formula itaque art. prae. sponte perducit ad egregium

Theorema Si superficies curva in quamcunque aliam superficiem ex-
plicatur, mensura curvaturae in singulis punctis invariate manet.

Que una superfície es pugui desenvolupar (explicatur) sobre una altra
significa que hi ha una isometria entre elles.

Fins el moment s’havien estudiat superfícies desenvolupables sobre el
pla, no superfícies desenvolupables l’una sobre l’altra.

Com un corol.lari del teorema egregi es dedueix que si una superfície
és desenvolupable sobre el pla, llavors té curvatura zero. Euler havia
donat una prova d’aquest resultat, vegeu [Eul72], però segons Gauss, la
seva prova no era satisfactòria. Justament és en aquest article d’Euler
on s’introdueix el concepte de superfície desenvolupable. Vegeu [RR05].
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§15. Lema de Gauss. Demostra el resultat següent.

Teorema. Si sobre una superfície corba es dibuixen des del mateix
punt inicial un nombre infinit de línies més curtes d’igual longitud, les
línies que uneixen les seves extremitats seran normals a cadascuna de
les línies.

r

r

r
r

r

Un cop demostrat comenta: Hem pensat34 que val la pena deduir aquest
teorema a partir de la propietat fonamental de les línies més curtes:
però la veritat del teorema es fa evident sense cap càlcul mitjançant el
següent raonament...

A la secció §16 generalitza l’anterior resultat al cas en què les geodèsi-
ques d’igual longitud surten d’una línia qualsevol, i no d’un punt com
abans.

I diu: Finalment, advertim que també aquí com precedentment, con-
sideracions geomètriques poden prendre el lloc de l’anàlisi, les quals,
no obstant, no ens prendrem el temps de considerar aquí, ja que són
suficientment òbvies.

8. Angle d’inclinació en el pla

Abans de continuar amb el repàs als articles del Disquisicions, veiem
què entenem per angle d’inclinació.

Comencem amb una observació trivial sobre triangles plans.
34Un comentari que torna a revelar l’interès de Gauss en trobar demostracions

analítiques en lloc de les geomètriques, malgrat que aquestes siguin evidents. Aques-
ta actitud s’entén si acceptem la hipòtesi de que el Disquisicions és part de la seva
investigació sobre el cinquè postulat i desenvolupa el programa analític de Lambert,
vegeu [RR05].
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Els angles α, β, γ d’un triangle 4ABC compleixen

α + β + γ = π.

Movem ara el vèrtex C sobre el costat BC, en direcció a B, de ma-
nera que l’angle β es manté constant i l’angle γ passa a ser funció de
l’angle α.

C
B

A
a

b g(a)
C(a)

a+b+g=p;  1+g'=0

Tindrem doncs
α + β + γ(α) = π,

que derivant respecte de α, ens dóna,

dγ(α)

dα
= −1

L’angle γ(α) es diu angle d’inclinació, i nosaltres ens interessem per la
variació d’aquest angle, és a dir, per la seva derivada.

Observem la condició inicial γ(0) = π − β, que més endavant utilitza-
rem.

9. Angle d’inclinació a l’esfera

Repetim la mateixa idea per a triangles esfèrics.

Un càlcul simple, a partir de les fórmules de la trigonometria esfèrica,
concretament derivant la fórmula35

cos γ(α) = − cos α cos β + sin β sin α cos
c

R

35Vegeu [RR05].
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C

B

A
a

b

g

b(a)

C(a)

on c és la longitud del costat AB i R és el radi de l’esfera, obtenim

dγ(α)

dα
= − cos

b(α)

R

on b(α) és la longitud del costat oposat a l’angle B.

Usarem aquesta derivada com una manera alternativa per calcular
l’àrea d’un triangle sobre l’esfera.

Recordem que l’element d’àrea de l’esfera està donat, en coordenades
polars geodèsiques, per

dσ = R sin
r

R
drdθ.

Podem descriure el triangle 4ABC posant coordenades polars amb
origen en A. Llavors els punts del triangle estan descrits per

0 ≤ θ ≤ α, 0 ≤ r ≤ r(θ),

on r(θ) és la longitud del meridià que forma un angle θ amb AB, entre
el punt A i el costat BC. Per tant, tenim
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Àrea del triangle =

∫ α

0

∫ r(θ)

0

R sin
r

R
dr dθ

= R2α−
∫ α

0

R2 cos
r(θ)

R
dθ.

Utilitzant ara la fórmula de la derivada de l’angle d’inclinació, i tenint
en compte la condició inicial γ(0) = π − β, tenim

Àrea del triangle = R2α +

∫ α

0

R2 dγ

dθ
dθ

= R2α + R2(γ(α)− γ(0))

= R2(α + β + γ − π)

= R2 · Excés.

Resumint, el coneixement de la derivada de l’angle d’inclinació ens ha
permès calcular l’àrea d’un triangle. Podem fer el mateix sobre una su-
perfície qualsevol? De fet, aquest càlcul és el nucli central de la segona
part del Disquisicions, i el punt clau per demostrar el teorema del de-
fecte. Podríem dir que la fórmula de la derivada de l’angle d’inclinació
és la versió infinitesimal del teorema del defecte.

10. Últimes seccions del Disquisicions

Deixem enrera el teorema egregi i encarem el teorema del defecte.

Per a això, estudiarem l’angle d’inclinació sobre una superfície qual-
sevol. Escrivim, primer, la mètrica en coordenades polars:36

ds2 = dr2 + G(r, θ)dθ2.(7)

Suposem llavors que una geodèsica talla transversalment les línies co-
ordenades radials, és a dir, les donades per l’equació θ =constant.
D’aquesta manera podem suposar que la geodèsica té equació del tipus

36El mateix raonament serveix per a coordenades abciso-geodèsiques ortogonals.
De fet, així és com ho fa Gauss. Recordem que les coordenades polars són un cas
particular d’aquest tipus de coordenades



200 A. REVENTÓS, C. J. RODRÍGUEZ

r = r(θ). Denotem per γ(θ0) l’angle entre la geodèsica r = r(θ) i la
línia coordenada θ = θ0 en el seu punt d’intersecció (θ0, r(θ0)).

D’aquest angle se’n diu angle d’inclinació, ja que aquesta construcció
que acabem de fer coincideix amb la construcció de l’angle d’inclinació
en el casos pla i esfèric considerats a les seccions 8 i 9.

!

Feta aquesta introducció tornem al Disquisicions.

§18. Geodèsiques i angle d’inclinació. En aquesta secció obté l’equació
diferencial de les geodèsiques en funció de l’angle d’inclinació. Concre-
tament, si denotem per γ l’angle d’inclinació de la geodèsica respecte
de les línies coordenades q = constant, llavors es compleix que
√

EG− FF · dγ =
1

2

F

E
· dE +

1

2

dE

dq
· dp− dF

dp
· dp− 1

2

dG

dp
· dq

És remarcable que comenta que d’aquí es dedueix una equació diferen-
cial de segon ordre per a les geodèsiques, justament la que habitualment
es dóna en l’actualitat en molts llibres de text, però afegeix: “seria més
complicada i menys útil [...]”

§19. Derivada de l’angle d’inclinació. L’anterior fórmula, per al cas
particular de coordenades abciso-geodèsiques ortogonals, és a dir, E =
1, F = 0, ens diu que

dγ(θ)

dθ
= − ∂

∂r

√
G(r, θ).(8)

Observem que en el cas del pla i de l’esfera, tenim respectivament

G = r2, i G = R2 sin2 r

R
,
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i per tant
dγ(θ)

dθ
= −1, i

dγ(θ)

dθ
= − cos

r

R
,

d’acord amb els resultats obtinguts anteriorment a les seccions 8 i 9.

En aquesta mateixa secció també s’adona que la fórmula general de
la curvatura en funció dels coeficients de la mètrica, la impressionant
fórmula de la pàgina 195, quan la mètrica està donada en la forma (7),
s’escriu simplement com37

k = − 1√
G
· ∂

2
√

G

∂r2
.

on, tant k com G, són funcions de r i θ.

Acaba la secció remarcant que no tota funció G pot aparèixer a l’ex-
pressió de la mètrica (7). Demostra que ha de ser

G(0, θ) = 0, i
∂
√

G

∂r
(0, θ) = 1.

§20. Teorema del defecte. Integrem la fórmula

k
√

G = −∂2
√

G

∂r2

sobre el triangle de la figura, descrit per les equacions

0 ≤ θ ≤ α, 0 ≤ r ≤ r(θ).

r=r(!)

" r=r(")

!

C

A

B

37Aquesta és l’última fórmula del Disquisicions de 1825, però no la deduïa pas
de la fórmula general de la pàgina 195, que encara no posseïa.
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Per a un valor fixat de θ integrem respecte de r entre 0 i r(θ). Obtenim

∫ r(θ)

0

k
√

Gdr =

[
−∂
√

G

∂r

]r(θ)

0

= 1− d

dr

√
G.

Integrant ara respecte de θ, entre 0 i α, obtenim

∫ α

0

∫ r(θ)

0

k
√

Gdr dθ = α−
∫ α

0

d

dr

√
G dθ,

que, per (8) i la condició γ(0) = π − β, ens dóna,∫ α

0

∫ r(θ)

0

k
√

Gdr dθ = (α + β + γ)− π.

Equivalentment, com que l’element d’àrea sobre la superfície està donat
per dσ =

√
Gdr dθ, tenim∫

T

k dσ = (α + β + γ)− π,

on T és el triangle anterior. Això és exactament el teorema del defecte,
que podem enunciar simplement dient: La curvatura total d’un triangle
(que és igual a l’àrea de la seva imatge esfèrica per l’aplicació de Gauss)
és igual al seu defecte.

Gauss l’enuncia així:

Teorema del defecte. L’excés sobre 180◦ de la suma dels angles
d’un triangle format per línies més curtes sobre una superfície còncavo-
còncava, o el dèficit sobre 180◦ de la suma dels angles d’un triangle
format per línies més curtes sobre una superfície còncavo-convexa, està
mesurat per l’àrea de la part de l’esfera que correspon, a través de les
direccions de les normals, a aquest triangle, si la superfície total de
l’esfera és igual a 720 graus.

Remarquem que l’ordre de la demostració ha estat que a partir del teo-
rema egregi i un parell d’integrals hem obtingut el teorema del defecte.
Però l’ordre del descobriment, és a dir, el seguit a la versió no publica-
da de 1825, va ser l’invers, és a dir, es demostra primer el teorema del
defecte, i amb un parell de derivades, el teorema egregi, vegeu [RR05].
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El problema és que la demostració del teorema del defecte de 1825 no
el satisfà, i comenta:

Aquesta prova necessitarà explicació i algún canvi en la seva forma.

Això el porta a reescriure-ho tot i a la versió del 1827.

§24. Àrea d’un triangle. En aquesta secció dóna una fórmula aproxi-
mada per a l’àrea d’un triangle rectangle sobre una superfície. Aquesta
fórmula la generalitza a triangles arbitraris a la secció següent.

Usant desenvolupaments en serie obté

Àrea = 1
2
pq − 1

12
f 0p3q − 1

20
f ′p4q−( 1

30
f ′′ − 1

60
f 0f 0)p5q etc.

on la mètrica està donada per ds2 = Edp2 + dq2 i el desenvolupament
en serie de E = E(p, q) és

√
E = 1 + f 0qq + f ′pqq + f ′′ppqq + etc.

§26. Teoremes de comparació. Comença amb aquestes paraules

Magnam utilitatem affert consideratio trianguli plani rectilinei, cuis
latera aequali sunt ipsis a, b, c [costats del triangle sobre la superfície].

Observem que el teorema del defecte compara la suma d’angles a la
superfície (α + β + γ) amb la suma d’angles d’un triangle pla (π).

Això el porta a considerar el triangle pla de costats d’igual longitud
que els costats del triangle curvilini, i a comparar els angles A, B, C
d’aquest triangle curvilini amb els angles respectius A∗, B∗, C∗ del tri-
angle pla. Recordem que, pel criteri costat-costa-costat, aquests angles
estan determinats.

Així doncs, podem pensar que el teorema del defecte està donant una
interpretació de la diferència entre A + B + C i A∗ + B∗ + C∗. Però,
quina diferència hi ha entre A i A∗?
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Obté el resultat següent.

A∗ = A− σ

12
(2k(A) + k(B) + k(C)) + termes d’ordre superior,

B∗ = B − σ

12
(k(A) + 2k(B) + k(C)) + termes d’ordre superior,

C∗ = C − σ

12
(k(A) + k(B) + 2k(C)) + termes d’ordre superior,

on σ és l’àrea del triangle 4ABC, k(A) és la curvatura de la superfície
en el vèrtex A, i A∗ és l’angle del triangle pla de costats d’igual longitud
que els costats del triangle sobre la superfície, corresponent a l’angle
A. Anàlogament per a B i C.

Aquests “termes d’ordre superior” a què ens referim involucren els co-
eficients del desenvolupament de Taylor dels coeficients de la mètrica.

§27. Teoremes de comparació a l’esfera. Les anteriors fórmules, en el
cas particular en què la superfície de partida és una esfera de radi R,
queden reduïdes a

A∗ = A− σ

3R2
,

B∗ = B − σ

3R2
,

C∗ = C − σ

3R2
.

Gauss reconeix la prioritat d’aquestes fórmules a Legendre (1752 −
1833). Observem que si les sumem obtenim el teorema del defecte
sobre l’esfera:

π = A + B + C − σ

R2
.

§28. BHI. Com que aquesta secció és molt curta i ha estat tant i tant
comentada,38 la reproduïm en la seva totalitat.

38El mite de Gauss. La discussió prové de si Gauss mesurava aquest triangle
per saber la curvatura de l’univers. Sembla que un comentari de Sartorius, poc
després de la mort de Gauss, va portar a aquesta hipòtesi. Nosaltres no ho creiem
així i pensem que, en tot cas, el que preocupava a Gauss en aquells moments era
la curvatura de la terra i no la de l’univers. Gauss mai va dir tal cosa. Vegeu, per
exemple, [Bre84], [Mil72], [GvdWM74], [Sch05].
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Les nostres fórmules generals, si negligim els termes de quart ordre,
esdevenen extremadament simples, concretament:39

A∗ = A− σ

12
(2k(A) + k(B) + k(C))

B∗ = B − σ

12
(k(A) + 2k(B) + k(C))

C∗ = C − σ

12
(k(A) + k(B) + 2k(C))

Així, als angles A,B, C sobre una superfície no esfèrica, se’ls ha d’apli-
car reduccions diferents, per tal de que els sinus dels angles modificats
siguin proporcionals als costats oposats. La desigualtat, genèricament
parlant, serà de tercer ordre; però si la superfície difereix poc d’una es-
fera, la desigualtat serà d’ordre superior. Inclús en els grans triangles
de la superfície de la terra, dels quals podem mesurar els seus angles,
la diferència és sempre inapreciable.40 Així, per exemple, en el tri-
angle més gran que hem mesurat aquests darrers anys, concretament,
el format pels punts Hohehagen,41 Brocken, Inselsberg, on l’excés de
la suma dels angles era = 14′′.85348, el càlcul ha donat les següents
reduccions per ser aplicades als angles:

Hohehagen . . . −4′′.95113
Brocken . . . −4′′.95104
Inselsberg . . . −4′′.95131

Observem que si estiguéssim sobre una esfera, l’excés 14′′.85348,
s’hauria de dividir per igual entre els tres angles, i la correcció seria
doncs de

14.85348′′

3
= 4′′.95116,

extraordinàriament pròxima a les tres correccions anteriors.

39Gauss utilitza la notació α, β, γ, per a les curvatures en els vèrtexs, que nosal-
tres hem denotat per k(A), k(B), k(C) respectivament.

40Compareu aquestes paraules amb les de la Carta a Olbers (Març 1827).
A la pràctica, aquesta diferència [entre usar les fórmules de Legendre
o les de Gauss] no és en absolut important, ja que és negligible per als
més grans triangles de la terra que es poden mesurar; no obstant la
dignitat de la ciència requereix que entenguem clarament la naturalesa
d’aquesta desigualtat.

41Actualment escrit Hohenhagen. Les altituds d’aquests tres punts són, Hohen-
hagen 508 m, Brocken 1146 m, Inselsberg 916 m.
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Hem tractat de reproduir els càlculs de Gauss però no hem estat ca-
paços d’aconseguir-ho. Però, com a conseqüència d’aquests intents,
podem dir que no són conseqüents amb altres dades donades pel propi
Gauss en altres punts dels seus treballs.42

Per exemple, a la pàgina 314, Vol IX. (1823) de [Gau27] s’hi troben
els angles i les longituds dels costats del triangle BHI, tal com hem
reproduït nosaltres a la taula de la pàgina 179. Concretament, en
metres,

HI = 84942.45328,

IB = 105974.4570,

BH = 69195.07749.

Ara és fàcil calcular els angles del triangle pla amb aquests costats.
Obtenim

B∗ = 53◦ 6′ 41.009760′′,

H∗ = 86◦ 13′ 53.763480′′,

I∗ = 40◦ 39′ 25.227360′′.

Per tant, comparant-los amb els angles B, H, I de la taula de la pàgina
179, tenim

H −H∗ = 4.9275

B −B∗ = 4.9572

I − I∗ = 4.9676

correccions lleugerament diferents de les del Disquisicions, i que donen
un excés de 14.8523′′, també lleugerament diferent del 14′′.85348 que
allà apareix.

42Agraïm a Judit Abardia la molta ajuda que ens ha prestat en la difícil tasca
de descobrir a quin càlcul es referia Gauss quan va escriure el càlcul ha donat.
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11. Geometria diferencial i geometria no euclidiana

Anem a trobar, dins del món de la geometria diferencial, l’esfera ima-
ginària. D’aquesta manera haurem justificat la “trampa” de canviar R
per Ri que fem a l’analogia.

Comencem recordant que la tractriu és la corba que descriu un cos
situat en el punt (0, 1) en ser arrossegat des del punt (0, 0) sobre l’eix
de les x > 0.

Va ser un problema proposat per Perrault, el segle XVII, i resolt per
Huygens.

y

t

1

A partir d’aquesta figura es veu immediatament que la tractriu és una
corba amb subtangent 1, ja que el segment de tangent entre el punt
de contacte i l’eix de les x coincideix amb la corda que uneix l’objecte
amb la persona que l’arrossega.

El dibuix també fa evident l’equació diferencial de la tractriu:

y′ = − y√
1− y2

.

Fem ara girar aquesta corba al voltant de l’eix de les x. Tindrem una
superfície de revolució, que podem parametritzar per les coordenades
(t, y), on t és l’angle de rotació i y = eτ , essent τ el paràmetre arc
(distància) de la tractriu, contat a partir del punt (0, 1).

D’aquesta superfície se’n diu pseudoesfera, i va ser descoberta per F.
Minding,43 el 1839.

43Minding fou el primer estudiós del Disquisicions i fundador de l’escola de
geometria diferencial russa. Va introduir el concepte de curvatura geodèsica d’una
corba sobre una superfície el 1830. La pseudoesfera la va introduir el 1839 a l’article



208 A. REVENTÓS, C. J. RODRÍGUEZ

Amb aquestes coordenades és fàcil veure que la mètrica de la pseudoes-
fera s’escriu com

ds2 =
1

y2
(dt2 + dy2).

Quan t varia entre −∞ i +∞, i y > 0, la mètrica anterior és la mètrica
del semiplà de Poincaré. Però nosaltres tenim que t varia entre 0 i 2π,
i y > 1. És a dir, tenim un troç (carta local) del semiplà de Poincaré.

A B

En el model disc, la regió que representa la pseudoesfera es veu així:

A

B

[Min39]. No obstant, el lligam entre la pseudoesfera i el pla hiperbòlic (és a dir,
entre les superfícies de curvatura constant negativa i la geometria hiperbòlica) no
es va fer, malgrat que l’any 1837, i a la mateixa revista on va publicar Minding, hi
va aparèixer publicat el treball de Lobatchevski [Lob37]. Vegeu [RR05].
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Destaquem, finalment, que l’anterior mètrica escrita en coordenades
polars geodèsiques, s’escriu com44

ds2 = dr2 + R2 sinh2 r

R
dα2,

és a dir, la mètrica de la pseudoesfera és, localment, la mètrica de
l’esfera imaginària.

12. El més gran geni

Ens estem referint a János Bolyai.

En un quadern de quan tenia 18 anys (1820) i estava a l’Acadèmia
d’Enginyeria de Viena, sota el títol Parallellarum theoria, s’hi troben
els dibuixos de la pàgina 210.

El primer d’ells representa diverses circumferències de radis cada cop
més grans i que tenen el centre cada cop més lluny de la línia verti-
cal. La línia a la qual s’aproximen aquestes circumferències és la línia
vertical en geometria euclidiana (circumferència de radi infinit), o bé
a l’horocicle, en geometria hiperbòlica (circumferència de centre i radi
infinit). És la figura fonamental de la geometria hiperbòlica.45 En el
treball de Bolyai és essencial la consideració de l’horosfera (l’anàleg tres
dimensional del dibuix que estem considerant), subconjunt de l’espai
hiperbòlic on és vàlida la geometria euclidiana.

El treball de Bolyai es coneix com l’Apèndix, perquè va ser publicat
com apèndix a l’obra del seu pare, Tentamen Juventutem Studiosam
in Elementa Matheseos Purae Introducendi (Un intent d’introduir la
joventut estudiosa en els elements de la matemàtica pura).46

44La relació entre les coordenades t, y i r, α està donada per

tanh
r

2R
=

√
4t2 + (t2 + y2 − 1)2

t2 + (y + 1)2
,

tanα =
t2 + y2 − 1

2t
.

Relació no massa difícil d’obtenir si es dominen les inversions. És una petita modifi-
cació de l’aplicació de Cayley entre el semiplà complex i el disc de radi 1: z −→ z−i

z+i .
45En podeu trobar un estudi explícit a [Rev02].
46Hem comentat aquest treball més explícitament a [RR05] i a [Rev04]. Vegeu

[Bon55],[Kár87], [Gra04] i [Bol02].
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A la secció 32 de l’Apèndix considera la corba AB d’equació y = y(x),
en coordenades abciso-geodèsiques ortogonals x, y (fixa la geodèsica
AM , i diu que B té coordenades (x, y) quan x és la distància entre A
i el peu C de la perpendicular de B a AM ; i y és la distància entre el
punt B i la recta AM), i es proposa calcular la seva longitud.

Obté la relació següent.

dz2

dy2 + BH
2 =̇1

Però ell mateix ha calculat abans el valor de l’equidistant BH, de
manera que obté
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A

G

H

N

B

z

u
y

x
M F C

dz2=̇ cosh2 y

R
dx2 + dy2.

El coneixement de l’element de longitud, és a dir, de la mètrica, li
permet fer geometria diferencial, i, en el mateix §32 calcula l’element
d’àrea, l’àrea del cercle, l’àrea de l’esfera, volums, comenta que es poden
calcular curvatures, evolutes, etc.

ds2 = dr2 + R2 sinh2 r

R
dα2.

Reproduïm la versió original de Bolyai on es pot veure la primera mètri-
ca Riemanniana de l’història:



212 A. REVENTÓS, C. J. RODRÍGUEZ

Pensem que Gauss tenia forçosament que reconèixer, en aquesta fór-
mula, l’expressió de l’element de longitud hiperbòlic.

Conjecturem que justament això el va fer desistir en el seu projecte
de redactar un treball sobre teoria de les paral.leles. El 1831 diu No
voldria que això morís amb mi, i el 1832 ho deixa estar. Vegeu la carta
a Schumacher i el comentari posterior que en fem, a la pàgina 3. János
Bolyai acaba de donar l’esfera imaginària sintèticament. Creiem que
és el primer exemple d’una varietat de Riemannn de dimensió dos que
no és una superfície.

L’obstrucció que tenia Gauss és que la buscava analíticament i a l’espai
euclidià.
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GAUSS I ELS POLÍGONS

JOAN-C. LARIO

Resum. Per copsar el llegat de Gauss, cal tenir en compte què
va fer, naturalment, però també què va deixar als altres per fer.
En aquest article expositiu, mostrem aquest fet en el cas de la
constructibilitat amb regle i compàs dels polígons regulars a la
circumferència i a la lemniscata. Gauss va provar (1796) que el
polígon regular de n costats es pot construir amb regle i compàs
si els factors primers senars de n són primers de Fermat diferents.
També va conjecturar que aquesta condició era necessària, la qual
cosa fou demostrada per Wantzel el 1836. Una nota “insinuant” a
les seves Disquisitiones Mathematicae va propiciar que Abel trobés
(1828) el mateix resultat per al cas dels polígons regulars de la
lemniscata; en aquest cas, el recíproc fou provat per Rosen el 1981.

1. Introducció

Sota la influència de Plató, els matemàtics de la Grècia clàssica s’ocu-
paren de problemes de constructibilitat amb regle i compàs. Qua-
tre d’aquests problemes es van resistir i, amb el pas del temps, es-
devingueren famosos: la duplicació del cub, la quadratura del cercle,
la trisecció de l’angle i la constructibilitat dels polígons regulars. Avui
disposem de la solució de tots ells, però aconseguir-ho ha suposat un
camí llarg. Karl Friedrich Gauss (1777-1855), que tenia gust pels pro-
blemes antics i per l’astronomia com a motors de la matemàtica, hi
prengué part aportant solucions i proposant nous reptes.

El pare de Gauss era del ram de la construcció, i poc es podia imaginar
que el seu fill, en lloc de resoldre problemes d’habitatge, seria capaç de
resoldre, entre d’altres, alguns dels problemes de constructibilitat amb
regle i compàs que havien perdurat, generació rere generació, durant
més de dos mil anys.

215
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Gauss va provar l’any 1796 que el polígon regular de n costats es pot
construir amb regle i compàs si els factors primers senars de n són
primers de Fermat diferents. També va conjecturar que aquesta condi-
ció era necessària, però no en va donar cap prova i calgué esperar a
la que va publicar Pierre Wantzel [Wan] l’any 1836. A la introducció
de la Secció Setena de les Disquisitiones Mathematicae [Gau1], Gauss
també adverteix al lector que:

D’altra banda, els principis de la teoria que anem a exposar s’estenen
molt més amplament que aquí s’expliquen. Efectivament, no només
es poden aplicar a les funcions circulars, sinó, amb èxit semblant, a
moltes altres funcions transcendents, per exemple, a les que depe-
nen de la integral

∫
dx√
1−x4

, i, a part d’això, també a diversos gèneres
de congruències; però, com que preparem una àmplia obra peculiar
d’aquelles funcions transcendents, mentre que de congruències se’n
tractarà copiosament a continuació de les disquisicions aritmètiques,
s’ha volgut considerar en aquest lloc només les funcions circulars.

El lema de Gauss (en sentit lingüístic) era Pauca sed matura,1 de ma-
nera que l’obra en qüestió mai va veure la llum. Aquí Gauss feia
referència a la teoria de les funcions el.líptiques i, en particular, a la
divisió de la lemniscata en n parts iguals amb regle i compàs. Aques-
ta insinuació motivà l’interès d’Abel i Jacobi, entre d’altres. Durant
el període 1796-1814, Gauss va escriure un diari matemàtic personal
(Tagebuch [Gau2]), que conté 146 anotacions breus amb enunciats de
resultats nous. A l’entrada del 21 de Març de 1797 s’hi llegeix: Lem-
niscata geometrice in quinque partes dividitur. Gauss sabia, doncs, que
el pentàgon lemniscàtic es pot construir amb regle i compàs. El diari

1Extret de http://www.geocities.com/grandesmatematicos/cap14.html: “Cuando
siendo joven contemplaba la serie de pruebas sintéticas que habían encadenado las
inspiraciones de Arquímedes y Newton, Gauss resolvió seguir su gran ejemplo, y tan
sólo dejar obras de arte perfectas y completas a las que nada pudiera ser añadido y
a las que nada pudiera ser restado, sin desfigurar el conjunto. La obra por sí debe
ser completa, sencilla y convincente, sin que pueda encontrarse signo alguno que
indique el trabajo que ha costado lograrla. Una catedral, decía, no es una catedral
hasta que ha desaparecido de la vista el último andamio. Trabajando con este ideal,
Gauss prefería pulir una obra maestra varias veces, en vez de publicar los amplios
esquemas de muchas de ellas, como pudo fácilmente hacer. Su sello, un árbol con
pocos frutos, lleva el lema Pauca sed matura. (Weniges, aber Reifes. Pocos, pero
maduros).”
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matemàtic de Gauss no aparegué fins 1898, quaranta-tres anys des-
prés de la seva mort. De manera que Abel va haver de sortir-se’n pel
seu propi compte per arribar al resultat sorprenentment anàleg al de
Gauss [Abe]. El recíproc del Teorema d’Abel, paral.lel al de Wantzel,
es deu a Michael Rosen (1981) [Ros].

En aquest article exposarem les demostracions dels resultats següents,
on l’expressió “es pot dividir” fa referència a la constructibilitat amb
regle i compàs.

Teorema (Gauss–Wantzel). La circumferència es pot dividir en n
parts iguals si i només si n és una potència de 2 per primers de Fermat
diferents.2

Teorema (Abel–Rosen) La lemniscata es pot dividir en n parts
iguals si i només si n és una potència de 2 per primers de Fermat
diferents.

Atès que es fa molt difícil deslligar Gauss del seu passat i, més encara,
del seu futur, assumirem resultats de Leonhard Euler (1707-1783) i
d’Évariste Galois (1811-1832), entre d’altres.

2. Constructibilitat

A la grega, el problema consisteix en determinar tots els punts del pla
que es poden construir mitjançant regle i compàs. Més concretament,
es parteix de dos punts P = {P0, P1} que anomenem construïbles. De
manera recursiva, anem ampliant el conjunt de punts construïbles P
obtinguts com a intersecció de rectes i circumferències construïdes a
partir de les operacions admissibles:

r: traçar la recta que uneix dos punts de P .
2Els nombres de Fermat són els de la forma Fr = 22r

+ 1 per r ≥ 0. Pierre de
Fermat va conjecturar l’any 1650 que tots eren primers. Els cinc primers veritable-
ment ho són: 3, 5, 17, 257, 65537. L’any 1732 Euler va provar que 641 divideix el
sisè nombre de Fermat: F5 = 232 + 1 = 4294967297 = 641 × 6700417. Fins avui
no se’n coneix cap més que sigui primer. Sabem que no hi ha cap altre primer de
Fermat més petit que 1040000. A data d’avui, el més petit nombre de Fermat que
no se sap si és primer és F33 = 2233

+ 1.
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c: traçar la circumferència amb centre un punt de P i radi la dis-
tància entre dos punts de P .

A la cartesiana, si triem {P0, P1} = {(0, 0), (1, 0)} com a segment uni-
tat, el problema consisteix a caracteritzar els punts P = (x, y) ∈ R2

que són construïbles. Des del punt de vista de l’àlgebra, volem ca-
racteritzar el conjunt dels nombres complexos construïbles, és a dir, el
conjunt

K = {α ∈ C : α = x + i y , (x, y) ∈ P} .

Es veu fàcilment que K és un subcòs de C. A més, es tenen els criteris
següents:

Proposició. Sigui α ∈ C. Aleshores, α és construïble si i només si
existeix una torre d’extensions

Q = K0 ⊆ K1 ⊆ K2 ⊆ · · · ⊆ Kr = K

amb [Ki+1 : Ki] = 2 i Q(α) ⊆ K. Equivalentment, α és construïble si
i només si α pertany a una extensió de Galois K/Q tal que Gal(K/Q)
és un 2-grup.

Remarca. Hi ha versions alternatives a la constructibilitat amb regle
i compàs “platònica”. D’acord amb el teorema de Mohr–Mascheroni,
els punts construïbles només amb l’ajuda de compàs (és a dir, fent
servir només l’operació c) són exactament els mateixos que amb regle
i compàs. Georg Mohr provà aquest resultat l’any 1672, per bé que
la seva demostració no es va trobar fins el 1928. Independentment,
Lorenzo Mascheroni en donà una prova l’any 1797. En aquesta direcció,
cal citar també que Jean Victor Poncelet va conjecturar l’any 1822, i
posteriorment Jakob Steiner provà l’any 1833, que s’arriba al mateix
conjunt de punts construïbles si fem ús només del regle (operació r)
i disposem d’una única circumferència amb centre localitzat. D’altra
banda existeixen alternatives “orientals” com l’origami, on l’operació
admissible és el pleg del full de paper segons els 6 axiomes de Humiaki
Huzita establerts l’any 1992. L’origami té més prestacions que el regle
i el compàs; per exemple, es poden fer arrels cúbiques. Podeu consultar
[Alp], [Eve], [Hje], [Huz], [Mas], [Moh].
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3. Polígons circulars

x=sin q

q

s(x)=q

1

L’equació de la circumferència unitat C és
x2 + y2 = 1. La fórmula per al diferencial
d’arc és ds2 = dx2 + dy2, que en el cas de la
circumferència dóna lloc a ds = dx/

√
1− x2.

La funció arc

s(x) =

∫ x

0

dt√
1− t2

,

és monòtona creixent en l’interval [0, 1]. En
conseqüència admet una inversa, que s’anome-
na funció sinus: x = sin(θ). És a dir,

θ =

∫ sin(θ)

0

dt√
1− t2

.

Es defineix π a partir de la quarta part de la longitud de la circum-
ferència; o sigui, s(1) = π

2
. Hi ha diverses maneres d’obtenir un valor

aproximat de π, des de les cites bíbliques 1 Reis 7, 23 o bé 2 Cro 4, 3
on π és aproximat per 3, passant per Arquimedes 310

71
< π < 31

7
, i fins

el rècord de 2000 milions de dígits decimals obtinguts per Yasumasa
Kanada i Daisuke Takamashi usant la convergència de Gauss-Legendre.
En qualsevol cas, Lindeman va provar l’any 1882 que π és un nombre
transcendent, de manera que, en particular, mai arribarem a conèixer
totalment la seva expressió decimal.

Demostració del teorema de Gauss–Wantzel. Del que hem dit
anteriorment es desprèn que la construcció de l’n-àgon regular equival
a saber construir sin(2π

n
); o equivalentment, a construir el nombre com-

plex ζ = cos(2π
n

) + i sin(2π
n

). Ara bé, l’extensió Q(ζ)/Q és de Galois
amb grup isomorf al grup multiplicatiu (Z/nZ)∗. Aquest grup abelià té
ordre l’indicador d’Euler ϕ(n) i aquest és una potència de 2 si i només
si n és de la forma 2νp1 . . . pr amb pi primers de Fermat diferents.

Remarca. L’aplicació t 7→ (cos t, sin t) defineix una bijecció

ξ : R/2πR→ C ,
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que dóna estructura de grup abelià a C amb element neutre el punt
(1, 0). Els punts de n-divisió són aquells que n(x, y) = (1, 0). La llei
d’addició ve donada per (a, b) + (c, d) = (ac− bd, ad + bc).

4. La lemniscata de Bernoulli

El lloc geomètric dels punts del pla tals que el producte de la seva
distància a dos punts donats (anomenats focus) sigui constant és una
família biparamètrica de corbes quàrtiques C(d, k), on d és la distància
entre els focus i k la constant fixada. Les corbes d’aquesta família es
coneixen amb el nom d’ovals de Cassini, amb motiu de les investigacions
de l’astrònom Giovanni Cassini (1625-1712) sobre el moviment relatiu
entre la Terra i el Sol. En el cas particular en què k = 1/d2 obtenim
la lemniscata que Jacob Bernoulli (1654-1705) estudià en el seu article
aparegut a Acta Eroditorum l’any 1694. L’equació en coordenades
cartesianes, havent près com a focus F1 = (−

√
2

2
, 0) i F2 = (

√
2

2
, 0), és

(x2 + y2)2 = x2 − y2 .

Fent un recompte de singularitats, es veu que aquesta corba té gènere
zero; una parametrització racional ve donada per

(x, y) =

(
1− λ4

λ4 + 6 λ2 + 1
,

2 λ (1− λ2)

λ4 + 6 λ2 + 1

)
.

En coordenades polars x = r cos θ, y = r sin θ, l’equació de la lemnis-
cata és r2 = cos 2θ. En aquest cas, la fórmula per al diferencial d’arc
dóna lloc a

ds2 = dx2 + dy2 = dr2 + r2dθ2 =
dr2

1− r4
,

de manera que la longitud de l’arc de la lemniscata entre l’origen i el
punt de mòdul r en el primer quadrant ve donada per la funció:

s(r) =

∫ r

0

dx√
1− x4

.

Giulio Fagnano (1682-1766) va estudiar la bisecció de l’arc lemniscàtic
i, uns anys després, Euler va donar la fórmula general d’addició: si

∫ r

0

dx√
1− x4

+

∫ t

0

dx√
1− x4

=

∫ u

0

dx√
1− x4

,
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r (s)j=

s = s(r)

aleshores es compleix

u =
r
√

1− t4 + t
√

1− r4

1 + r2t2
.

Amb l’objectiu de construir els polígons regulars lemniscàtics (és a dir,
dividir la lemniscata en n parts iguals), introduïm l’anàleg de π en
aquesta nova situació:

ω

2
=

∫ 1

0

dx√
1− x4

.

O sigui, ω és la longitud d’un pètal de la lemniscata. Númericament
s’obté el valor aproximat ω = 2.622057.... Basant-se en taules d’inte-
grals calculades per James Stirling (1692-1770), Gauss va descobrir que
el càlcul d’ω es pot obtenir a partir de la mitjana aritmètico-geomètrica
proporcionada per la iteració:

an+1 =
an + bn

2
, bn+1 =

√
anbn

amb a0 = 1 i b0 =
√

2. Les succesions an i bn convergeixen ràpidament
al límit comú π/ω. Theodor Schneider (1937) provà la transcendència
de ω, vegeu [Tod].
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De nou, la funció longitud d’arc s(r) és monòtona creixent a l’interval
[0, 1] i, per tant, es pot invertir. La seva inversa r = ϕ(s) satisfà doncs

s =

∫ ϕ(s)

0

dx√
1− x4

.

Gauss denotava la inversa ϕ per sin lem i l’anomenà sinus lemniscàtic,
per la total analogia amb el sinus circular. La notació ϕ és d’Abel,
menys suggeridora però més pràctica. Construir l’n-àgon lemniscàtic
regular equival doncs a saber construir ϕ(2ωk/n), k = 0, . . . , n− 1, ja
que si els mòduls són construïbles, aleshores també ho seran els cosinus
de llurs arguments, atès que r2 = cos 2θ = 2 cos2 θ − 1.

Proposició. La funció sinus lemniscàtic ϕ satisfà:

(i) ϕ admet prolongació meromorfa a tot el pla complex;

(ii) ϕ(s + t) =
ϕ(s)ϕ′(t) + ϕ(t)ϕ′(s)

1 + ϕ(s)2ϕ(t)2
;

(iii) ϕ és periòdica respecte de la ret Λ = 〈(1 + i) ω, (1− i) ω〉.

Prova. Fent el canvi de variable s = it, es veu fàcilment que ϕ(is) =
iϕ(s). La fórmula d’addició d’Euler permet definir ϕ(s1 + is2) a tot C.
De la relació

ds =
dr√

1− r4
=

dϕ(s)√
1− ϕ(s)4

,

s’obté ϕ(s)′ =
√

1− ϕ(s)4. D’això segueixen els dos primers apartats.
Es comprova que ϕ(s + ω) = −ϕ(s) i, si tornem a aplicar la fórmula
d’addició, arribem a

ϕ(s + ω + iω) =
ϕ(s + ω)ϕ′(iω) + ϕ(iω)ϕ(s + ω)′

1 + ϕ(s + ω)2ϕ(iω)2
= ϕ(s) .

Anàlogament es veu que ϕ(s + ω − iω) = ϕ(s). ¤

5. Funcions el.líptiques

Donats dos nombres complexos w1 i w2 que siguin R-linealment in-
dependents, considerem Λ = 〈w1, w2〉 = Zw1 + Zw2, és a dir, la ret
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dos-dimensional que generen dins C. El paral.lelogram

D(Λ) = {aw1 + bw2 : 0 ≤ a, b < 1}
s’anomena el domini fonamental de la ret Λ.

w1

w2

Una funció f : C → C meromorfa tal que f(z + λ) = f(z) per a tot
z ∈ C i λ ∈ Λ s’anomena funció el.líptica respecte de la ret Λ. El
conjunt d’aquestes funcions el.líptiques coincideix amb el cos C(℘Λ, ℘′Λ)
obtingut en adjuntar dues funcions el.líptiques distingides: l’anomenda
funció ℘ de Weierstrass,

℘Λ(z) =
1

z2
+

∑

λ∈Λ\{0}

(
1

(z − λ)2
− 1

λ2

)

i la seva derivada ℘′Λ(z), la qual satisfà la relació:

℘′Λ(z)2 = 4℘Λ(z)3 − g2(Λ)℘Λ(z)− g3(Λ) ,

on

g2(Λ) = 60
∑

λ∈Λ\{0}

1

λ4
, g3(Λ) = 140

∑

λ∈Λ\{0}

1

λ6
.

Com a conseqüència del teorema de Liouville, si una funció el.líptica
respecte Λ no té pols en el seu domini fonamental D(Λ), aleshores és
constant. Aquest fet, junt amb el coneixement dels zeros i pols de ℘Λ

i ℘′Λ, és sovint suficient per aconseguir expressar un funció el.líptica
respecte Λ com a funció racional de les funcions ℘Λ i ℘′Λ.
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z0 ∈ D(Λ) zeros pols

℘Λ desconeguts 0 (triple)

℘′Λ
w1

2
,

w2

2
,

w1 + w2

2
(simples) 0 (doble)

Si z0 66= 0, aleshores els zeros de ℘Λ(z) − ℘Λ(z0) són z = ±z0, que són
simples a no ser que z0 ≡ −z0 (mod Λ) i en aquest cas és un zero doble.

Considerem la corba el.líptica donada pel model afí

E : y2 = 4 x3 − g2(Λ) x− g3(Λ)

i denotem per ∞ el seu únic punt a la recta de l’infinit. La corba el-
líptica E està definida sobre el cos obtingut en adjuntar a Q els valors
de g2(Λ) i g3(Λ). L’aplicació ξ : C/Λ → E definida segons

z 7→
{

(℘Λ(z), ℘′Λ(z)) si z 66= 0;

∞ si z = 0.

és bijectiva i, per transport d’estructura, el conjunt dels punts com-
plexos E(C) és un grup abelià. Es prova que les imatges de z1, z2, i
−(z1 + z2) per ξ són tres punts alineats i es té la fórmula d’addició

℘Λ(z1+z2) =





−℘Λ(z1)− ℘Λ(z2) +
1

4

(
℘′Λ(z1)− ℘′Λ(z2)

℘Λ(z1)− ℘Λ(z2)

)2

si z1 6= z2;

−2℘Λ(z1) +
1

4

(
℘′′Λ(z1)

℘′Λ(z1)

)2

si z1 = z2.

Els punts de n-torsió de la corba el.líptica són

E[n] = {(℘Λ

(
aw1 + bw2

n

)
, ℘′Λ

(
aw1 + bw2

n

)
) : 0 ≤ a, b < n} .

Suposem, per simplificar, que tant g2(Λ) com g3(Λ) pertanyen a Q.
Aleshores, gràcies a la llei d’addició, tenim una acció lineal del grup de
Galois Gal(Q/Q) sobre el Z/nZ-mòdul E[n]; és a dir una representació
lineal

%E,n : Gal(Q/Q) → Aut(E[n]) ' GL2(Z/nZ) .
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6. Polígons lemniscàtics

Ja hem comentat abans que el sinus lemniscàtic ϕ és una funció el-
líptica respecte la ret Λ = 〈(1+ i) ω, (1− i) ω〉, on ω denota la longitud
d’un pètal de la lemniscata.

Proposició. Se satisfà:

(i) ϕ(z) = −2
℘Λ(z)

℘′Λ(z)
.

(ii) La corba el.líptica associada a Λ és E : y2 = 4x3 + x. És a dir,
g2(Λ) = −1 i g3(Λ) = 0.

(iii) Si z ∈ C, ϕ(z) és construïble si i només si ℘Λ(z) és construïble.

Prova. (i) En el paral·lelogram fonamental D(Λ), la funció ϕ té per
zeros {0, ω} i per pols {(1 + i)ω/2, (1− i)ω/2}. Ajustant zeros i pols,
trobem l’expressió racional en ℘Λ(z) i ℘′Λ(z) a menys d’una constant.
Aquesta constant es determina evaluant, per exemple, a z = ω/2.

(ii) L’afirmació g3(Λ) = 0 és immediata si tenim en compte que iΛ = Λ.
D’altra banda, g3(Λ) = −1 s’obté a partir de la igualtat

∑

a+bi∈Z[i]′

1

(a + bi)4
=

ω4

15
.

Aquest fet va ser provat per Hurwitz i se’n pot donar una prova similar

a la d’Euler per al cas
∞∑

n=1

1/n2 = π2/6. Més generalment es té

∑

a+bi∈Z[i]′

1

(a + bi)4k
=

(2ω)4k

(4k)!
Ek ,

on Ek ∈ Q són els nombres de Hurwitz. Notem la similitud amb
∑

n∈Z′

1

n2k
=

(2π)2k

(2k)!
Bk ,

on Bk ∈ Q són els nombres de Bernoulli. Val la pena dir que aquestes
fórmules ja es trobaven en el Tagebuch de Gauss (entrada 61).

(iii) Si ϕ(z) és construïble, aleshores elevem al quadrat els membres
de la igualtat en (i) i veiem que ℘Λ(z) satisfà una equació de segon
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grau amb coeficients construïbles i, per tant, ℘Λ(z) també ho és. Re-
cíprocament, si ℘Λ(z) és construïble, aleshores ℘′Λ(z) també ho és, ja
que

℘′Λ(z)2 = 4 ℘Λ(z)3 + ℘Λ(z) .

D’on en resulta que ϕ(z) és construïble. ¤

La proposició anterior ens mostra l’equivalència entre la constructibi-
litat de l’n-àgon regular lemniscàtic i la constructibilitat dels nombres
℘Λ(2kω/n) per a k = 0, . . . , n − 1. O encara més, és equivalent a
la constructibilitat dels punts de n-torsió E[n] de la corba el.lítpica
E : y2 = 4 x3 + x. Un resultat de Jean-Pierre Serre ensenya que, llevat
d’excepcions conegudes, la representació lineal associada a la n-torsió
d’una corba el.líptica és exhaustiva i, per tant, no podem esperar la
construcibilitat dels seus punts de n-torsió . Entre aquestes excepcions
trobem el cas de les corbes el.líptiques amb multiplicació complexa, que
resulta ser el cas de la corba el.líptica E associada a la lemniscata.

Teorema (Abel–Rosen) La lemniscata es pot dividir en n-parts
iguals si i només si n és una potència de 2 per primers de Fermat
diferents.

Prova. ⇐(Abel): Atès que Λ = 2ω
1+i
Z[i] és un Z[i]-mòdul, aleshores

C/Λ també ho és. Via ξ, els punts complexos de la corba el.líptica
E(C) tenen estructura de Z[i]-mòdul. De la mateixa definició de ℘Λ es
desprèn que ℘Λ(iz) = −℘Λ(z), i derivant trobem ℘′Λ(iz) = i℘Λ(z). De
manera que la multiplicació per i dóna lloc a l’endomorfisme

i : (x, y) 7→ (−x, iy)

sobre E. Ara considerem el Z[i]-mòdul

E[n] ' 1

n
Λ/Λ ' Z[i]/nZ[i]

de rang 1. La restricció de la representació %E,n a Gal(Q/Q(i)) té
imatge isomorfa a un subgrup de (Z[i]/nZ[i])∗. Si n = 2νp1 . . . pr amb
pi primers de Fermat diferents, aleshores és fàcil veure que (Z[i]/nZ[i])∗

és un 2-grup, i recíprocament. Així arribem a que ℘Λ(2ωk/n) són
nombres construïbles i, per tant, els nombres ϕ(2ωk/n) també ho són.
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⇒(Rosen): Com a cas particular de la teoria de cossos de classes, se
sap que

Kn := K(j(OK), τ(
1

n
;OK))

és el cos raig (ray class field) de mòdul nOK per a qualsevol cos
quadràtic imaginari K, vegeu [Cox]. Aquí j denota la funció modu-
lar el.líptica i τ es defineix segons:

τ(z;O) =





g2(O)2

∆(O)
℘O(z)2 si g3(O) = 0;

g3(O)

∆(O)
℘O(z)3 si g2(O) = 0;

g2(O)g3(O)

∆(O)
℘O(z) altrament.

A més el grup abelià Gal(Kn/K) és un quocient de (O/nO)∗ per un
subgrup d’ordre una potència de 2. En el cas que ens ocupa, K = Q(i),
OK = Z[i], j(OK) = 1728, i

τ

(
1

n
;Z[i]

)
=

1

g2(Z[i])
℘2
Z[i]

(
1

n

)
=

15

ω4
(2ω)4℘2

Λ

(
2ω

n

)
= 240 ℘2

Λ

(
2ω

n

)
.

En conseqüència, Kn = Q(i, ℘2
Λ(2ω/n)). Finalment, si suposem que el

n-àgon regular lemniscàtic és construïble aleshores ϕ(2ω/n) és cons-
truïble i, per tant, ℘Λ(2ω/n)2 també ho és. De manera que el grup de
Galois Gal(Kn/Q(i)) és un 2-grup. D’on (Z[i]/nZ[i])∗ és un 2-grup i
se segueix que la factorització de n és de la forma desitjada.

7. Polinomis vèrtex

Les taules següents mostren els polinomis irreductibles associats als
primers vèrtexs per als n-àgons regulars a la circumferència i a la lem-
niscata, per als valors n = 3, 5, 17.

Per al cas de la circumferència les dades són referides a l’enter algebraic
2 sin(2π/n), d’aquesta manera els polinomis irreductibles són mònics a
coeficients enters.
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n Irr(2 sin(2π/n),Q ; y)

3 y2 − 3

5 y4 − 5 y2 + 5

17 y16 − 17 y14 + 119 y12 − 442 y10 + 935 y8 − 1122 y6 + 714 y4 − 204 y2 + 17

Per al cas de la lemniscata les dades són referides a l’enter algebraic
ϕ(2ω/n).

n Irr(ϕ(2ω/n),Q ; r)

3 r8 + 6 r4 − 3

5 r16 + 52 r12 − 26 r8 − 12 r4 + 1

17 P (r) = r256 + 6912 r252 + · · · − 670240 r8 − 1408 r4 + 1

El polinomi P (r), que consignem complet al final, satisfà

P (r) ≡ (
r8 + 3 r4 + 5

)16 (
r8 + 4 r4 + 14

)16
(mod 17).

Quant a les expressions radicals, tenim, per exemple:

n 2 sin(2π/n)

3
√

3

5

√
1

2
(5 +

√
5)

n sin. lem(2ω/n) = ϕ(2ω/n)

3
4
√
−3 + 2

√
3

5
4

√
−13 + 6

√
5 + 2

√
85− 38

√
5
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El polinomi P (r) =

r256 + 6912 r252

−1023008 r248 + 535196800 r244

+7742027760 r240 − 2451239864832 r236

+140264665723552 r232 − 2494265652888704 r228

+18453445522215032 r224 + 21614293158955264 r220

−1840469978381611680 r216 + 26560170568288794240 r212

−219265475764921569840 r208 + 1143759465759937297408 r204

−4563932639248948435424 r200 + 21048406812137688311168 r196

−123756069205191278016740 r192 + 662708878348907477250816 r188

−2671051287612630032421280 r184 + 7693234584556635821267584 r180

−14862548097474240887146768 r176 + 11985439092809681992002048 r172

+44351668349396581870408736 r168 − 259625664937972467300807296 r164

+803186115899676703948238664 r160 − 1789602095389051533149533952 r156

+3055552833334608777606289376 r152 − 4156271487999506323835036544 r148

+4903963676671959157531751248 r144 − 6019517253583536219231909888 r140

+8780067564346216307831284640 r136 − 13334548483907481046238812288 r132

+17362857489419448630866293318 r128 − 17345855629600599241800189696 r124

+11966489230110362129440701856 r120 − 3898119322387426442055756416 r116

−2451983939727870545406928048 r112 + 4743446591055878746050587136 r108

−3881818694457698660972764704 r104 + 2101492937309911776817793664 r100

−830074840813669608610951352 r96 + 269366792757186303037874944 r92

−96596567511508184274883040 r88 + 46311532722057913438161792 r84

−22155672572673873192657168 r80 + 8153783303351403692882944 r76

−2079969173966458011379616 r72 + 331427117746835861477504 r68

−18856552838875733014756 r64 − 7235322856083561662208 r60

+3292609205079608858656 r56 − 738833647673944491136 r52

+76552613117134517712 r48 − 1424154241008650752 r44

+342676113911934816 r40 − 89825284727190400 r36

+3891480748650616 r32 − 154854254425344 r28

−3704022727520 r24 + 404224147840 r20

−125943824 r16 + 62013440 r12

−670240 r8 − 1408 r4 + 1



APROXIMACIÓ HEURíSTICA, HISTÒRICA,
DOCENT I PERSONAL AL TEOREMA

FONAMENTAL DE L’ÀLGEBRA

JOSEP PLA I CARRERA∗

Resum. En aquest article considerem diverses perspectives sobre
el teorema fonamental de l’àlgebra: s’analitza la seva rellevància
heurística, es recorden les seves anticipacions en el segle xvii; es re-
sumeixen les primeres demostracions (d’Alembert, Euler i Laplace)
i les opinions crítiques de Gauss sobre les mateixes; es presenten els
trets principals de les demostracions de Gauss (1797, 1815 i 1816);
i, finalment, s’inclouen unes anotacions sobre la pròpia experiència
docent i professional, en el benentès que pot resultar interessant de
compartir-les encara que provinguin d’algú primordialment interes-
sada per la història de les matemàtiques i per la lògica matemàtica.

Abstract. In this paper a few perspectives on the fundamental
theorem of algebra are considered: first, its heuristic relevance is
analyzed; second, its historical advancements in the seventeenth
century are reminded; third, the first proofs (d’Alembert, Euler
and Laplace), and of Gauss’ critical opinions on them, are summa-
rized; fourth, the chief features of Gauss’ proofs (1797, 1815 and
1816) are outlined; and finally, a record of my own experience in
the course of my teaching and professional life is included, on the
understanding that it may be interesting to share personal expe-
riences as a learner and as a teacher of Mathematics, even if they
spring from one focused mainly in the history of mathematics and
in mathematical logic.

∗ Voldria agrair a la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la upc, i a la
Comissió Gauss, la invitació a participar en el cicle de conferències dedicades a la
memòria de l’insigne matemàtic Carl Friedrich Gauss [†1855], en ocasió del cent
cinquantè aniversari de la seva mort, permetent-me així aprofundir un tema que
sempre m’ha agradat i interessat: el teorema fonamental de l’àlgebra.
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1. Introducció. Consideracions heurístiques del TFA

El teorema fonamental de l’àlgebra [tfa] és un teorema que, considerat
des del vessant històric,1 epistemològic i heurístic,2 i matemàtic,3 té un
interès innegable, que sempre ha despertat el meva admiració.4

En el context de l’àlgebra de polinomis anterior al 1572 només era
possible establir:

Teorema 1.1. Siguin P (X) un polinomi real de grau n, és a dir,

(1.1) P (X) = anX
n + an−1X

n−1 + · · ·+ a1X + a0,

i

(1.2) an z
n + an−1 z

n−1 + · · ·+ a1 z + a0 = 0

l’equació polinòmica associada, on a0, a1, . . . , an−1, an ∈ R.
Un nombre real α és una arrel de l’equació polinòmica (1.2), és a

dir,

(1.3) an α
n + an−1 α

n−1 + · · ·+ a1 α+ a0 = 0,

si, i només si,

(1.4) P (X) = (X − α)
(
bn−1X

n−1 + bn−2X
n−2 + . . .+ b1X + b0

)
,

on b0, . . . , bn−1 ∈ R. �

Aquest teorema és, d’alguna manera, una conseqüència immediata del
que actualment anomenem la regla de Ruffini , una regla que ja era
coneguda pels algebristes del segle xvi.5 Estableix que, donats nombres
reals α1, α2, . . . , αn, és fàcil generar polinomis que els tinguin com a

1D’entre els articles de caire històric —n’aniré citant al llarg de l’exposició—
vull fer èmfasi, ja des d’ara mateix, de l’article genèric de Gino Loria [1862-1954]
[Lor91].

2Una anàlisi heurística excel.lent l’ofereix Christian Gilain [Gil91].
3Actualment disposem del text [FR97], molt aconsellable tant per la claredat

expositiva com per la multiplicitat d’aproximacions que fa del tfa.
4En ocasió de l’homenatge pòstum que la comunitat universitària catalana va

dedicar al professor de la uab i especialista en àlgebra, Pere Menal i Brufal [Lleida,
1951-Lleida, 4 d’abril de 1991], vaig fer una anàlisi dels aspectes històrics del tfa,
abans de Carl Friedrich Gauss [Pla92].

5I, de fet, pels matemàtics de l’Islam i pels algebristes del Renaixement.
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arrels i, recíprocament, tota arrel real α permet generar el polinomi a
partir d’un polinomi un grau més baix.6

Tot això fa que l’única cosa que realment podien afirmar amb certesa
era

Teorema 1.2. Tota equació polinòmica real de grau n té, com a molt,
n arrels reals.

Tanmateix, amb l’aparició, el 1572, dels nombres complexos, a l’Algebra
de Rafael Bombelli [1526-1573],7 per poder garantir que les fórmules
de Tartaglia-Cardano de la resolució de la cúbica són útils també quan
la cúbica és irreductible —en el sentit que ∆ < 0—,8 la situació canvia
perquè queda eixamplat l’àmbit numèric on es poden buscar possibles
arrels dels polinomis amb coeficients reals.

Si acceptem i entenem els nombres complexos, com féu Albert Girard
[1595-1632], com a nombres —o ens numèrics— susceptibles de ser
possibles arrels de polinomis amb els coeficients reals, aleshores hom
es pot plantejar la generalització d’allò que s’esdevé en les equacions
polinòmiques cúbiques i quàrtiques:

Teorema 1.3. Tota equació polinòmica real de grau n té, com a molt,
n arrels reals o complexes.9

6Paradigmàticament, vegeu la Géométrie de René Descartes [1596-1650] [Des37,
traducció catalana de 1999, pàgines 102–108]. No hi ha cap dubte que s’adonà
de la validesa de la regla dels signes [Des37, traducció catalana de 1999, pàgina
103] tot observant que, a (1.4), si α > 0, el nombre de variacions de signe dels
coeficients ai, i = 0, . . . , n, és, almenys, una unitat superior al nombre de varia-
cions de signe dels coeficients bj , j = 0, . . . , n − 1. És, doncs, una conseqüència
relativament immediata de la regla de Ruffini o, en tot cas, l’aplicació d’aquesta
regla en palesa la validesa.

Tampoc no hi ha dubte que Albert Girard parteix d’aquest fet com a eina
bàsica, tant per establir la validesa del tfa, com del que ell anomena factions, és a
dir, les funcions simètriques elementals [Rem0b, pàgines 99–100], i [Pla92, pàgina
884].

7Vegeu [Bom92, pàgines 110, 169], o bé [Bom96, pàgines 133, 140–141].
8Vegeu [Pla92, pàgines 880–881].
9Vegeu [Gil91, pàgines 100, i 123, nota 23].
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Amb el pas del temps, els matemàtics s’anirien familiaritzant amb els
nombres complexos —sobretot després de les aportacions d’Isaac New-
ton [1642-1727] i Gottfried Wilhelm Leibniz [1646-1716]— i s’adona-
rien, encara que no pas de forma immediata,10 que cada arrel complexa
d’una equació polinòmica real comporta l’existència de l’arrel conjuga-
da.11 Aquesta observació permetia d’establir el teorema de factorització
següent —que, d’alguna manera, estén el de Ruffini:

Teorema 1.4.
(a) Si α és una arrel real de l’equació polinòmica (1.2), aleshores

(X − α) divideix el polinomi real P (X).
(b) Si z és una arrel complexa de l’equació polinòmica (1.2), alesho-

res l’expressió quadràtica real X2−2Re(z)X+
(
Re(z)2+Im(z)2

)
divideix el polinomi real P (X).

A més, en ambdós casos, el quocient Q(X) és un polinomi real.

Aquestes aproximacions no garanteixen, però, en absolut, que totes les
arrels de l’equació polinòmica (1.2) hagin de ser necessàriament reals o
complexes.12

Pregunta 1 Amb els nombres complexos s’exhaureix l’àmbit dels ens
matemàtics numèrics necessaris per poder resoldre completament les
equacions polinòmiques reals de grau arbitrari, com ara (1.2), o bé calen
encara d’altres ens nous, encara no ideats? 13

10Com recorda Carl B. Boyer, “Leibniz no fou capaç de demostrar la conjectura
segons la qual, si f(z) és un polinomi real, aleshores f(x + iy) + f(x − iy) també
és real” [Boy68, edició castellana de 1986, pàgina 510]. La conjectura de Leibniz es
troba a [Ger50, vii, pàgina 550].

11Vegeu [d’A45, proposició 2], a [Gil91, pàgina 136].
12Tanmateix, això generalitzaria el que s’esdevé en les equacions polinòmiques

cúbiques i quàrtiques reals i fora realment molt desitjable.
13L’article de Gilain analitza els textos dels qui, a començaments dels segle xvii,

conjecturaven ja la validesa d’aquesta afirmació i els d’aquells que, en canvi, soste-
nien la necessitat d’ampliar els cossos numèrics a fi d’aconseguir totes les arrels.

Deixeu-me citar les paraules de Descartes: “Ni les arrels vertaderes, ni les falses,
han de ser necessàriament reals. A vegades són imaginàries. És a dir, en cada
equació podem “imaginar” tot el que acabem de dir. Però pot passar que no hi
hagi cap “quantitat” que correspongui a les arrels que hom imagina” [Des37, edició
catalana de 1990, pàgina 113]. Hi ha autors que argumenten que el nom d’“arrel
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Al segle xvii, la resposta no és gens trivial —i molt menys si atenem la
naturalesa d’“aquests híbrids que recorden els amfibis, a mig camí entre
l’existència i la no-existència, i que anomenem arrels imaginàries”.14

Els més agoserats —els pioners— enuncien sense embuts la validesa del
teorema següent:

Teorema 1.5.
(
Teorema de factorització lineal

)
[tfl] Tot polino-

mi real P (X), com ara (1.1), té n arrels en un cert domini numèric.15

Aleshores la pregunta és ben simple:

Pregunta 2 El domini numèric, on cal buscar les arrels de l’equació
polinòmica (1.2), és necessàriament el cos C dels nombres complexos?

La resposta afirmativa a aquesta pregunta és, de fet, com ja he dit, el
teorema fonamental de l’àlgebra [tfa]. En canvi, acceptar que el domini
numèric de factorització del polinomi (1.1) existeix és, com també ja
he dit, el teorema de factorització lineal [tfl].

En aquest article evitaré d’estendre’m més en aquesta qüestió, tor-
nant’hi, en tot cas, si ho crec oportú, o quan, en cada una de les
demostracions concretes, sigui necessari.16

imaginària” prové de les paraules “qu’on peut toujours en imaginer” d’aquest text
cartesià.

14[Lei02, pàgina 357]: “Cal dir, en veritat, que la Naturalesa, mare de les diver-
sitats universals, o millor dit encara l’Esperit diví, són molt gelosos de la varietat
meravellosa per permetre que totes les coses puguin dependre d’un model únic. Per
aquesta raó han inventat aquest expedient elegant i admirable, aquest miracle de
l’anàlisi, un prodigi del món de les idees, aquests híbrids que recorden els amfibis, a
mig camí entre l’existència i la no-existència, i que anomenem arrels imaginàries”.
Vegeu també la defensa que Leibniz fa de la necessitat d’usar els nombres complexos
[Ger50, vii, pàgina 74].

15No ens ha de sorprendre aquesta actitud respecte de l’àmbit de les possibles
arrels d’un polinomi real, si tenim en compte el recel amb què eren acceptats —i
mal compresos— els nombres complexos. De fet, si se’ls podia acceptar, no hi
havia, de fet, cap raó formal per no poder acceptar d’altres ens numèrics abstractes.
En principi, l’existència de la unitat imaginària i només garanteix l’existència de
solució de l’equació, molt particular, X2 + 1 = 0 i, de retruc, d’arrels per a totes
les equacions de segon grau.

16L’article de Gilain, tantes vegades esmentat, fa una anàlisi molt lúcida de
l’evolució del teorema des dels inicis —prehistòria— fins a Gauss, posant de manifest
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Un cop passada aquesta primera etapa, l’interès pel tfa reneix en el
context del càlcul diferencial i integral tal com l’entenen i desenvolupen
Gottfried W. Leibniz i Johann Bernoulli [1667-1748].17

Per a aquests dos autors la integral (indefinida) d’una funció f(x) és
una altra funció F (x) que té, com a derivada, la funció f(x). Amb
símbols, ∫

f(x) dx = F (x) si, i només si, F ′(x) = f(x).

Amb aquesta concepció de les integrals, integrar equival a trobar primi-
tives . La qüestió és simple quan la funció f(x) és una funció polinòmica
real, perquè aleshores la primitiva F (x) és simplement una funció po-
linòmica real un grau superior, molt fàcilment determinable.

Ara bé, quan van intentar la determinació de primitives de les funcions
racionals —és a dir, a les funcions de la forma

f(x)

g(x)
,

on f(x) i g(x) són funcions polinòmiques reals—, es van adonar que,
per poder-ho resoldre completament, calia conèixer la resposta a la

Pregunta 3 És possible descompondre la funció polinòmica real g(x)
en factors reals lineals o quadràtics? 18

La raó d’aquest fet és que les integrals

quins autors formulen el tfa i quins el tfl. Malgrat les reticències que hom pugui
tenir sobre

(1) què és el que realment creien els autors respectius,
(2) què el que la prudència els obligava a escriure sobre si, realment, el domini

final de resolució de les equacions polinòmiques reals era, de fet, C, i
(3) fins a quin punt, en l’article, hi ha una projecció de resultats i distincions

conceptuals aconseguits molt de temps després d’haver-se formulat les es-
mentades opinions,

l’estudi que Gilain ofereix és molt viu, actual, rigorós, documentat i seriós. I diria
que és de lectura, sinó obligatòria, sí recomenable per a tots els que estiguin inte-
ressats en la qüestió.

En aquest aspecte, [Pla92] és molt més succint.
17Per a més detalls, vegeu [Gil91, pàgines 97–101], o [Pla92, pàgines 887–893].
18O bé, en factors lineals reals o complexos.
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dx

x− α
i
∫

dx

x2 + α2

tenen primitives ben conegudes i fàcils de calcular.19

Sorgia, doncs, la qüestió suara plantejada sobre la factorització lineal
i/o quadràtica de les funcions polinòmiques.20 Així el tfa es despla-
çava al món de l’anàlisi real , en el benentès que n’esdevenia una eina
auxiliar. Amb això no vull pas dir que el tfa esdevingui un teorema
propi de l’anàlisi, en absolut. Només vull indicar que esdevé una eina
algèbrica auxiliar prèvia i indispensable per poder resoldre un proble-
ma d’integració. Això no obstant, en submergir els polinomis en el món
de les funcions reals de variable real, s’obria la porta a la consideració
de demostracions del tfa analítiques, no algèbriques.21

Per això no ens ha d’estranyar, gens ni mica, que el primer intent de
demostració del tfa aparegui en un article de Jean le Rond d’Alembert
[1717-1783], titulat Recherches sur le calcul integral [1746]. L’altre
impuls que posà de manifest la necessitat de disposar d’una demostració
del tfa fou un resultat d’Euler de 1743 que fa referència, en la línia
anterior, a la resolució completa —en el sentit d’integració— de les
equacions diferencials lineals amb coeficients constants :

(1.5) Ny(n) +My(n−1) + · · ·+ Cy′′ +By′ + Ay = 0,

on A,B,C, . . . ,M,N, són nombres reals fixos.

D’acord amb el treball de Leonhard Euler [1707-1783],22 tot rau a de-
terminar les arrels reals o complexes, simples o múltiples, de l’equació

19Com sabem prou bé, són, en paraules de G. W. Leibniz i Jh. Bernoulli, funcions
vinculades, respectivament, a la quadratura de la hipèrbola i a la del cercle i, en
termes d’avui, logaritmes i arctangents. Aquest és, de fet, el contingut dels treballs
[Lei02] i [Ber02].

20Inicialment, les opinions no són pas unànimes. Tot rau en el dubte plantejat
per Leibniz sobre la impossibilitat de descompondre, en factors lineals o quadràtics,
els polinomis x4 + a4, x8 + a8, etc. Vegeu, per exemple, [Gil91, pàgines 99–105], o
[Pla92, pàgines 890–891].

21I encara més. Si considerem el problema submergit dins l’anàlisi complexa,
quelcom força raonable atès que, de fet, cerquem arrels complexes, la porta encara
s’obria molt més.

22Vegeu [Eul43].
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polinòmica real

(1.6) Nxn +Mxn−1 + · · ·+ Cx2 +Bx+ A = 0,

atès que la solució general de (1.5) és la suma de les solucions parcials
y = eαx, on α és una arrel de (1.6). Tanmateix l’aspecte final d’aquesta
suma, com a funció real, depèn del fet que l’arrel α sigui real (simple
o múltiple) o complexa (simple o múltiple).

El resultat final depèn, doncs, en definitiva, de la validesa del tfa, un
teorema que Euler defensà aferrissadament davant les opinions contrà-
ries a la seva validesa plantejades per Christian Goldbach [1690-1764]
i Daniel Bernoulli [1700-1782].23 Conscient, doncs, de la necessitat de
disposar d’una demostració, n’ofereix una, en l’àmbit de l’àlgebra, l’any
1749, a “Recherches sur les racines imaginaires des equations”.

Aquesta necessitat de disposar d’una demostració del tfa no passà
desapercebuda a Pierre Simon Laplace [1749-1823] quan elaborà les
Leçons de mathématiques donnés a l’École Normal en 1795 , on n’ofe-
reix una de caire purament algèbric.24

2. Els teoremes TFA i TFL en la llicenciatura de
matemàtiques

És molt usual de trobar en els textos de les assignatures del primer
curs dels estudis de matemàtiques l’enunciat del tfa en algun dels
seus enunciats possibles que podem sintetitzar, en definitiva, dient:

Teorema 2.1.
(
Teorema TFA1

)
El cos C dels nombres complexos

és algèbricament tancat,25

o bé

23Vegeu, per exemple, [Kli72, edició castellana de 1992, ii, pàgines 541-543, i
789-790].

24A [Pla92, pàgines 897–905], hi ha una discussió breu de les tres demostracions
esmentades (d’Alembert, Euler i Laplace), que reproduirem al §3 per una qüestió
de coherència argumental i metodològica.

25Això significa que tot polinomi P (X) ∈ C[X] té almenys una arrel a C (i, de
retruc, les hi té totes).
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Teorema 2.2.
(
Teorema TFA2

)
Tot polinomi real P (X) ∈ R[X] té

almenys una arrel a C (i, de retruc, les hi té totes).26

Però, en canvi, és molt més rar trobar-hi la demostració corresponent.27

Esdevé, doncs, un teorema que, de moment, cal acceptar perquè la se-
va demostració és massa complicada per ser considerada en un text de
nivell introductori. Però no pot deixar de sorprendre que en aquests
textos, en els quals s’introdueix l’anell K[X] de polinomis sobre un
cos K i se n’analitzen les propietats bàsiques corresponents, s’ometi la
demostració d’un resultat d’aquesta naturalesa i importància.28

Per trobar una demostració del tfa —i no sempre— cal esperar a haver
assolit un grau de coneixement matemàtic prou ampli —d’àlgebra o
d’anàlisi— per tal de disposar de punts de vista —i alhora d’eines—
més generals.

En canvi, a l’igual que havia succeït en la història que hem esbossat
al §1, en l’estudi de la integració de les funcions reals de variable re-
al —un concepte que s’introdueix al començament dels estudis de la
llicenciatura—,29 l’estudiant retroba el vell problema de G. W. Leibniz
i Jh. Bernoulli consistent a integrar les funcions racionals∫

P (x)

Q(x)
dx,

26De fet, TFA1 i TFA2 són dos enunciats equivalents. (1) Si C és algèbrica-
ment tancat val TFA2, atès que tot polinomi real és, al seu torn, un polinomi
complex. (2) Suposem, doncs, que val TFA2 i que P (X) ∈ C[X]. Aleshores
Q(X) = P (X)P (X), on P (X) és el polinomi conjugat, és un polinomi real. Per
tant, té una arrel z ∈ C (i alhora té, com arrel, el valor conjungat de z, z). Per
tant, Q(z) = P (z)P (z) = 0. D’on en resulta que P (z) = 0, o que P (z) = P (z) = 0.
És a dir, P (X) té una arrel a C, com volíem.

27Textos d’àlgebra elemental, molt detallats i complets, com ara [God63, edició
castellana de 1967, pàgina 502], o [Que64, pàgines 415–416], l’esmenten, però no el
demostren.

Tanmateix, val a dir que no sempre és així, com podem constatar, per exemple,
a [TV68, pàgines 294–296], o a [LR64, edició castellana de 1967, pàgines 251–253],
que ofereixen la demostració de Laplace.

28És el que succeix en textos d’introducció a l’àlgebra lineal i la geometria, com
ara [Nom66, pàgina 126], o [CL88, pàgina 31], en què s’esmenta però no es demostra.

29Al primer o segon semestre d’anàlisi real, però, en tot cas, en el primer curs.
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on P (x) i Q(x) són dos polinomis reals amb gr
(
P (X)

)
< gr

(
Q(X)

)
.30

Aleshores sabem que, d’acord amb tfa, les arrels de l’equació polinò-
mica Q(X) = 0 són reals (simples o múltiples) o complexes (simples o
múltiples).31

Tot rau, doncs, a conèixer les integrals següents:

(1)

∫
dx

x− α
= ln(x− α).

(2)

∫
dx

(x− α)r
=

(x− α)1−r

1− r
(r 6= 1).

(3)

∫
dx

x2 + α2
=

1

α
arctan

x

α
.

(4)

∫
dx(

x2 + α2
)r =

1

2(r − 1)α2

x(
x2 + α2

)r−1 +

+
2r − 3

(2r − 2)α2

∫
dx(

x2 + α2
)r−1 .32

Si el polinomi Q(X) del denominador s’expressa en la forma

Q(X) =
(
x−α1

)r1 · · ·
(
x−α1

)rk
(
x2 + β1x+ γ1

)s1 · · ·
(
x2 + β`x+ γ`

)s` ,

aleshores resulta que

30Sempre podem aconseguir-ho gràcies a l’algorisme de divisió de polinomis amb
coeficients en un cos.

31Encara que és ben conegut de tots els que hem passat alguna vegada per
aquesta qüestió, vull remarcar que el tfa garanteix l’existència teòrica d’aquestes
arrels. Tanmateix, la determinació efectiva és una altra qüestió. En general, només
és possible fer-ho quan el gr

(
Q(X)

)
≤ 4. Els polinomis Q(X), de grau ≥ 5, només

accepten una factorització efectiva en casos molt particulars, aquells en què estan
preparats per poder ser descompostos. Però, fins i tot en aquests casos, l’efectivitat
del mètode és una altra qüestió, com podem constatar en l’exemple de la nota 33.

32Vegeu, per exemple, [Spi64, edició castellana de 1970, ii, pàgines 474–477].
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P (X)

Q(X)
=

a11(
x− α1

) + · · ·+ a1r1(
x− α1

)r1
+

...
aκ1(

x− ακ

) + · · ·+ aκrκ(
x− ακ

)rκ
+

b11x+ c11(
x2 + β1x+ γ1

) + · · ·+ b1s1x+ c1s1(
x2 + β1x+ γ1

)s1
+

...
b`1x+ c`1(

x2 + β`x+ γ`

) + · · ·+ b`s`
x+ c`s`(

x2 + β1x+ γ1

)s`
,

on els coeficients a11, . . . , a1r1 , . . . , aκ1, . . . , aκrκ , b11, . . . , b1s1 , b`1, . . . , b`s`
,

i c11, . . . , c1s1 , . . . , c`1, . . . , c`s`
estan unívocament determinats pels co-

eficients dels polinomis P (X), Q(X), si gr
(
P (X)

)
< gr

(
Q(X)

)
.

La resta és només una adequació de la taula anterior de primitives,
aplicada a cada un dels sumands.33 Anàlogament, quan s’estudien
les equacions diferencials ordinàries, hom topa —com ja va succeir a
Euler— amb la necessitat de resoldre les equacions diferencials lineals
amb coeficients reals constants. És a dir, equacions de la forma

An y
(n) + An−1 y

(n−1) + · · ·+ A1 y
′ + A0 y = 0.

La resolució s’obté sumant funcions de quatre menes diferents:

yj = C eαj x,

yj,k =
(
Cj

0 + Cj
1 x+ · · ·+ Cj

k−1 x
k−1) eαj x,

y∗j =
(
C∗

1j cos βj x+ C∗
2j sin βj x) e

αj x,

y∗j,k =
k−1∑
`=0

(
C∗j

1` cos βj x+ C∗j
2` sin βj x)x

` eαj x,

33 El procés concret, en cada cas, àdhuc quan és factible pràcticament, és laboriós
(i es complica molt més encara si el polinomi Q(X) no està factoritzat). Si el lector
se’n vol convèncer, pot aplicar el procediment, per exemple, als polinomis:

P (X) = 2X7 + 8X6 + 13X5 + 20X4 + 15X3 + 16X2 + 7X + 10
Q(X) =

(
X2 + 2X + 2

)(
X − 1

)2(
X2 +X + 1

)2.
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segons que αj sigui una arrel real simple o múltiple de multiplicitat k, o
que αj +i βj sigui una arrel complexa simple o múltiple de multiplicitat
k de l’equació polinòmica real

An x
n + An−1 x

n−1 + · · ·+ A1 x+ A0 = 0.34

Així és com, en el currículum de l’ensenyament de matemàtiques, retro-
bem el procés històric seguit pel tfa, un procés que, d’alguna manera,
va obligar d’Alembert i Euler a buscar-ne una demostració. D’altra
banda, un cop endinsats en l’univers de l’àlgebra abstracta
—i, en particular, en l’univers de l’àlgebra dels cossos i dels polinomis
sobre cossos, amb tota la tècnica d’extensió algèbrica de cossos—, és
molt possible que ens hàgim trobat amb la necessitat de crear el cos de
factorització d’un polinomi irreductible amb coeficients en un cos K.

Aquesta qüestió —intuïda per Gauss en la segona demostració del
tfa—35 fou desenvolupada per Augustin-Louis Cauchy [1789-1857],
l’any 1847, per construir el cos dels nombres complexos36 i establer-
ta de forma definitiva per Leopold Kronecker [1823-1891], el 1887.

Teorema 2.3.
(
Teorema de Kronecker

)
Sigui K un cos i P (X) ∈ K[X] un polinomi irreductible sobre K. Hi
ha una extensió algèbrica finita L de K en la qual P (X) té una arrel.

Si α ∈ K ′, on K ′ és una extensió (finita) de K i P (X) és el
polinomi mònic irreductible de K[X] tal que P (α) = 0, aleshores es
pot prendre L ∼= K(α).37

34De fet, la determinació de la solució de les equacions diferencials lineals amb
coeficients constants An y

(n) + An−1 y
(n−1) + · · ·+ A1 y

′ + A0 y = F (x) es resolen,
com tota aplicació lineal, cercant una solució del nucli —que és la que depèn del
tfa— i una solució particular y0, com observà Euler a [Eul49].

35Vegeu [Bas60, pàgina 219], i [Sti78, pàgina 73].
36Considerem el polinomi X2 + 1, irreductible a R[X], i el cos quocient

R[X]/
(
X2 + 1

)
, que consta dels romanents aX + b, amb a, b ∈ R, dotats de les

operacions de sumar:
(
a1X + b1

)
+
(
a2X + b2

)
=
(
a1 + a2

)
X +

(
b1 + b2

)
, i de

multiplicar:
(
a1X+ b1

)
×
(
a2X+ b2

)
=
(
a1b2 +a2b1

)
X+

(
b1 b2−a1 a2

)
. Aquestes

relacions mostren que és un cos isomorf a C.
Fixem-nos que la indeterminada X és el polinomi que, en el cos quocient, anul.la

X2 + 1. Per tant, és el que normalment indiquem amb la lletra i, d’acord amb la
nomenclatura usada per Euler a partir de 1777.

37Vegeu [Kro91, pàgines 215–217].
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Demostració.38 Considerem l’ideal

I = I
(
P (X)

)
=
{
F (X)P (X) : F (X) ∈ K[X]

}
.

La irreductibilitat de P (X) sobre K implica que l’ideal I és maximal
en l’anell K[X]. De retruc, l’anell quocient K[X]/I és un cos.39 Atès
que K ⊆ K[X], L conté una imatge isomòrfica de K. La classe X
del polinomi X, satisfà P (X) = P (X) = 0.40 Per a la segona part,
considereu l’homomorfisme K[X] → K ′ tal que f 7→ f(α), el qual té
imatge K[α] i nucli l’ideal de múltiples de P . �

Com a corol.lari, existeix el cos de factorització lineal de P (X). Només
cal repetir el teorema anterior un nombre finit de vegades, com a molt
tantes com el grau de P (X).

D’aquesta manera se’ns planteja la qüestió que hem intentat de precisar
al §1. Volíem establir el tfa i hem demostrat el tfl. La qüestió és,
doncs, com ja hem indicat:

Pregunta 4 Si K = R, podem afirmar que L és un subcos de C?

La resposta no és immediata. Sorgeix, doncs, el problema de saber si
ambdues qüestions es poden lligar. En qualsevol cas, cal plantejar-se,
sense més embuts:

38Hi ha una demostració alternativa —formalment és la mateixa, però episte-
mològicament, no ho és— que consisteix a agafar una arrel formal α del polinomi
P (X). És a dir, un objecte formal que an α

n +an−1 α
n−1 + · · ·+a1 α+a0 = 0, amb

a0, a1, . . . , an ∈ K. [De fet, què és i, sinò un objecte formal que anul.la X2 +1 = 0?
Vegeu la nota 36.] Aleshores definim

L =
{
f0 + f1 α+ · · ·+ fn−2 α

n−2 + fn−1 α
n−1 : f0, . . . , fn−1 ∈ K

}
.

Resulta que L és un cos, L ⊇ K, i α ∈ L. Per tant, és una extensió finita de K.
M’agrada molt poder comparar el caràcter epistemològic d’aquestes dues de-

mostracions. En la del text, l’element α és la classe del polinomi X i la construcció
és conjuntista. La d’aquesta nota és una construcció de caràcetre creatiu: l’arrel α
és un objecte formal nou que s’incorpora al llenguatge simbòlic.

39L’existència d’invers és una conseqüència immediata de l’algorisme d’Euclides
en l’anell K[X] i de la identitat de Bézout: si F (X) 6∈ I,

〈
F (X), P (X)

〉
= 1. Exis-

teixen, doncs, polinomis H1(X),H2(X) tals que 1 = H1(X)P (X) +H2(X)F (X).
Passem aquesta igualtat al quocient, i obtenim que H1(X)F (X) = 1.

40L’afirmació P (X) = 0 és certa per definició i pel fet que, si k ∈ K, k = k.
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Pregunta 5 (de tipus metodològic) Tan difícil és demostrar el
tfa?

La resposta la trobarem precisament en l’anàlisi històrica de les pri-
meres demostracions del tfa, al §3, i de les de Gauss, al §5. Abans
d’endinsar-nos’hi, però, vull acabar aquesta reflexió de caire docent,
parlant una mica del paper del teorema tfa —i de les seves demos-
tracions— en el currículum de l’ensenyament de la matemàtica a les
nostres facultats, en general, i a la Facultat de Matemàtica i Estadística
de la upc, en particular. És molt probable que, tots nosaltres, una de
les demostracions del tfa l’hàgim vist al si de l’anàlisi complexa, com
un corol·lari, força elemental, del teorema de Liouville:41

Teorema 2.4.
(
Teorema de Liouville

)
Les funcions enteres,42 fi-

tades, són constants.43

Aleshores tenim:

Corol.lary 2.5.
(
Teorema fonamental de l’àlgebra

)
Sigui

P (X) = anX
n + an−1X

n−1 + · · ·+ a1X + a0 ∈ R[X], amb n > 1.

41Aquest teorema, de fet, és degut a Cauchy, que podem trobar a [Cau44]. Tan-
mateix Karl Wilhelm Borchardt [1817-1880] —que havia succeït a August Leopold
Crelle [1780-1855] com a redactor en cap de la cèlebre revista—, en tingué coneixe-
ment gràcies a una dissertació de Joseph Liouville [1809-1882] de 1847, i li atribuí.
Aquesta atribució errònia —com tantes d’altres— ha passat a la història de la
matemàtica.

Vull recordar les paraules, iròniques naturalment, del meu professor Francesc
d’Assís Sales [1914-2005]: “Quan un teorema porta nom d’autor, de l’única cosa
que podem estar segurs és que no és d’aquell autor”.

42És a dir, definides i derivables a tot C.
43Per fer més comprensible l’abast d’aquest teorema als lectors que encara no

estan avesats a l’anàlisi complexa, analitzem la situació següent. Quan α ∈ R, la
funció sinα = eiα−e−iα

2 està fitada entre −1 i +1. Ara bé, si l’estenem al camp
complex C, amb valors z, com ara z = i α, amb α ∈ R, obtenim sin iα = e−α−eα

2 .
Doncs bé, quan α recorre R, sin iα varia —no és un valor constant. Aixó ens asse-
gura, d’acord amb el teorema de Liouville, que sin z, amb z ∈ C, no està fitada. A
tots ells els recomano l’aproximació que fa Michel Spivak a [Spi64, edició castellana,
pàgines 694–701], un cop ha desenvolupat l’anàlisi real bàsica, a algunes idees de
l’anàlisi de variable complexa. És una reflexió breu i lúcida de les peculiaritats de
l’anàlisi complexa en comparació amb els resultats de l’anàlisi real. També podeu
consultar [Pla06, pàgines 212–213, i 419–420].
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Aleshores existeix un z ∈ C tal que P (z) = 0.

Demostració. Si P (z) 6= 0 per a tot z ∈ C, la funció f(z) = 1
P (z)

està
definida a tot C. A més, està fitada a tot C.44 En definitiva, doncs,
f(z) és entera. En conseqüència, pel teorema de Liouville, és constant.
Però si n ≥ 1, f(z) no és constant. Contradicció!

Hi ha d’haver, doncs, un z ∈ C tal que P (z) = 0, com volíem. �

També pot ser que, un cop assolida una part important d’aquesta teoria
—tan elegant i apassionant— que és la teoria de Galois, hàgim vist una
segona demostració, també força elemental, un cop establert o acceptat
el teorema primer de Sylow.45

Teorema 2.6.
(
Teorema primer de Sylow

)
Sigui G un grup d’ordre

|G| = 2m k, amb k senar. Aleshores G té un subgrup H d’ordre 2m.46

Aleshores tenim:

Corol.lary 2.7.
(
Teorema fonamental de l’àlgebra

)
Tot polinomi

P (X) ∈ C[X] té una arrel complexa.

Demostració.47 D’acord amb el punt (2) de la nota 26, podem su-
posar que P (X) ∈ R[X]. A més, sense perdre generalitat, podem
suposar que és irreductible i que gr

(
P (X)

)
= 2m k. Sigui L ⊇ R un

cos de factorització del polinomi P (X). Atès que R té característica
zero, L és una extensió de Galois sobre R. Sigui G el grup de Galois.
Tenim que |G| = 2m k, amb k senar. Pel teorema 2.6, G té un subgrup
H d’ordre 2m.

Sigui LH el cos intermedi que li correspon d’acord amb la correspondèn-
cia de Galois. Aleshores

[
LH : R

]
= [G : H] = k. Però R no té

44Tenim els ítems: (1)
∣∣P (z)

∣∣ es fa gran, quan |z| es fa gran, i (2) Atès que és
contínua, f(z) està fitada en tot compacte.

45En honor de Ludwing Sylow [1832-1918].
46Vegeu, per exemple, [Cla71, edició castellana de 1974, pàgina 65].
És possible evitar l’ús del teorema de Sylow, usant la demostració de Laplace,

repensada per Gauss. Vegeu els paràgrafs §§3.3, 5.2, 6.1.2, i [Wae31, edició anglesa
de 1949, pàgina 227].

47Aquesta demostració es basa en les de [Lan72, edició castellana de 1971, pàgines
240–241], i [Cox04, pàgines 218–219].
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extensions de grau senar > 1.48 Per tant, k = 1 i G és un 2-grup. És a
dir, |G| = 2m. Aleshores, tenim la cadena:

{e} = Gn ⊂ Gn−1 ⊂ · · · ⊂ G1 ⊂ G0 = G,

on, per a 1 ≤ i ≤ n,
[
Gi : Gi−1

]
= 2 i, per tant, Gi és normal en Gi−1.49

Li correspon la cadena:

R = LG0 ⊂ LG1 ⊂ LG2 · · · ⊂ LGi−1 ⊂ LGi ⊂ · · · ⊂ LGn−1 ⊂ L,

en la qual, per a cada i, LGi−1 ⊂ LGi té grau 2.

Atès que m ≥ 1, tenim una extensió de grau 2, LG1 ⊃ R. És fàcil
establir que LG1 ' C.50 Aleshores tenim una extensió LG2 de grau dos
sobre C. Impossible.51

Per tant m = 1. En conseqüència, |G| = 2, i L = LG1 ' C. Per tant,
P (X) factoritza completament sobre C, com volíem. �

Potser el que més sorprèn és l’allunyament que hi ha entre el teore-
ma fonamental de l’àlgebra —que sembla propi de l’àlgebra clàssica
dels polinomis— i aquestes dues demostracions, molt més elaborades,
i basades en resultats obtinguts en ple segle xix.

I un fet molt més curiós —i que a alguns els pot resultar sorprenent
i inexplicable— és que cap d’aquestes demostracions coincideix amb
les demostracions que inicialment van pensar d’Alembert [1746], Euler
[1748], i Laplace [1795], al segle xviii, ni tampoc en cap de les que
donà Gauss [1797, 1815, 1816], a començaments del segle xix.

Tornem, doncs, a la història per veure quin va ser l’enunciat del teore-
ma i quines les dificultats que van plantejar les demostracions corres-
ponents.

48Tot polinomi real de grau senar té, almenys, una arrel real. Aquest teorema
fou demostrat, l’any 1817, per Bernhard Bolzano [1781-1848].

49Vegeu [Cla71, edició castellana de 1974, pàgina 61].
50Hi ha un polinomi de grau dos, que és de la forma (X + α)2 + β2 = 0, i és

irreductible sobre R.
51El cos C no té extensions de grau dos.
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3. Les demostracions de D’Alembert, Euler, i Laplace

És del tot conegut que, abans que Gauss fes la demostració de 1799,
d’altres matemàtics l’havien precedit en l’intent. Per raons de coherèn-
cia argumental —que, en història de la matemàtica, és important de
mantenir— en faré un resum sintètic i breu,52 posant de relleu sola-
ment els ítems en els quals descansa cada una de les demostracions,
sense estendre’m excessivament en els detalls.

3.1. L’intent de d’Alembert [1746]. L’any 1746, a les Mémoirs de
Berlin, Jean-le-Rond d’Alembert publica l’article “Recherches sur le
calcul integral”. La primera part està dedicada a la integració de les
funcions racionals i per tant, com ja hem indicat, li cal el tfa.53

L’enuncia en els termes següents:

Proposició ii. Sigui un multinomi arbitrari

(3.7) xm + a xm−1 + b xm−2 + · · ·+ f x+ g,

per al qual no hi hagi cap valor real que, substituït al lloc de les x,
l’anul ·li.
Afirmo que, en tot cas, hi haurà una quantitat p+q

√
−1 [imaginària]

que, substituïda en el lloc de la x, farà el multinomi igual a zero.54

Un cop l’ha demostrat, estableix que tindrà també l’arrel p − q
√
−1

i, en conseqüència, “el multinomi serà divisible per factors com ara
xx+ hx+ i, xx+ `x+m, etc., amb els coeficients reals".55

A més —i això és important, com veurem més endavant— s’adona del
caràcter de teorema d’existència de la seva demostració, quan diu:

Cal observar que, en les demostracions precedents, en cap moment
s’ha suposat que, abans de reduir-la a p+q

√
−1, l’arrel imaginària del

52A [Pla92] hi podeu trobar una presentació més detallada, malgrat que la síntesi
que faig ara és, potser, més curosa, perquè és fruit d’una segona reflexió.

53Hi ha múltiples treballs on s’analitza acuradament la demostració de d’Alem-
bert: [Pet70, Pet74], [Hou89], [Gil91].

El text [Sti78, pàgines 197–200], conté una presentació basada en la demostració,
més acurada, de Jean-Robert Argand [1768-1822], de 1806. Vegeu [Arg06].

54Vegeu [d’A46, pàgina 189]. Per a d’Alembert els coeficients a, b, . . . , f, g, són
nombres reals.

55Vegeu [d’A46, pàgines 190–191]. Vegeu també [d’A45, pàgina 136].
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multinomi tingués o pogués tenir una expressió imaginària. D’aquí
la generalitat del mètode.56

Però el que interessa és el camí seguit en la demostració.

Proposició i. Sigui TM una corba arbitrària de coordenades T P =
z, PM = y, i que y = 0 o y = ∞ quan z = 0. Si hom pren z positiu
o negatiu, però infinitament petit, el valor de y en z podrà expressar-
se, en tot cas, per una quantitat real, quan z sigui positiu, i per una
de real o del tipus p+ q

√
−1, amb p i q reals, quan z sigui negatiu.57

La raó d’aquesta afirmació és que, segons d’Alembert, quan z és prou
petit, podem posar y en funció de z per mitjà de la sèrie molt convergent

y = az
m
n + bz

r
s + cz

u
t + · · · ,

on els exponents de z (fraccionaris) formen una successió decreixent.58

56Vegeu [d’A46, pàgina 191]. Això no obstant, com veurem a la nota 60, no
significa que no pressuposi una existència prèvia d’alguna mena.

57Vegeu [d’A46, pàgines 183]. De fet, z és real i això implica la naturalesa de y en
un entorn petit de l’origen, en el benentès que la corba introduïda per d’Alembert
estigui definida.

58Vegeu [d’A46, pàgines 183]. Òbviament, d’Alembert no precisa el significat de
l’adjectiu “molt” de l’expressió “molt convergent”.

El teorema usat per d’Alembert seria demostrat per Victor Alexandre Puiseux
[1820-1883], l’any 1860, i es coneix amb el nom de teorema de Puiseux [Pui50].
Vegeu, per exemple, [Cas00, pàgines 22–25]. Un cop acceptada aquesta possibili-
tat de posar y en sèrie de potències de z, amb exponents fraccionaris, l’afirmació
continguda a la proposició i —en el cas dels multinomis— és simple. Atès que el
denominadors dels exponents poden ser parells, tot depèn del signe de z.
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Demostració de la proposició II. En
el multinomi (3.7) considera g = z, vari-
able.

Això li permet d’afirmar que, per
a un valor convenient z0 de g,59 el
polinomi

xm + a xm−1 + xm−2 + · · ·+ f x+ z0

té almenys una arrel real x0.
Aleshores raona d’acord amb els

ítems següents:

(1) Existeix una corba G(z, x) = 0 amb G(z0, x0) = 0.60
(2) D’acord amb la Proposició i, a cada valor de z (en el lloc de g),

li correspon un valor x real o imaginari. És a dir, x = ϕ(z).
(3) El fet que ha justificat per a valors pròxims a 〈z0, x0〉 es pot

estendre a intervals finits.61
(4) Però li cal arribar al valor g.62 Suposa que hi ha un darrer

valor real α de les z per al qual x es pot posar en la forma x =
p+ q

√
−1, amb p, q ∈ R. El substitueix en l’equació polinòmica

inicial i separa les parts real i imaginària. En resulta que p i q
estan lligats per equacions algèbriques a les quals, per extensió,63
aplica (1).

Disminuint lleugerament α, p i q seguiran sent reals, o bé
de la forma p = u+ iv, q = s+ it, amb s, t, u, v reals. D’on,

x = p+ q
√
−1 = (u− t) + (v + s)

√
−1 = M +N

√
−1,

amb M,N ∈ R. Per tant, α no fora el valor mínim al qual

59A la figura adjunta —que és la de l’original de d’Alembert— està representat
per −A o AB.

60Cal suposar que s’obté una corba —és a dir, cal suposar que, a cada valor de
z, li correspon un x que G(z, x) = 0, encara que no en coneguem la naturalesa.

Aleshores, amb un trasllat d’eixos, fa que el punt
〈
z0, x0

〉
sigui l’origen de coor-

denades, quelcom que no altera la naturalesa real o complexa de les x.
61Com ara AD.
62A la figura adjunta està representat per AC.
63Aplica un resultat que ha assumit vàlid —sense provar-lo— a un entorn de

l’origen a d’altres punts, diferents de l’origen.
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correspon un valor x de la forma p + q
√
−1. És a dir, no hi ha

valor mínim i s’arriba a g.

Aquest raonament estableix l’existència d’una arrel complexa del multi-
nomi (3.7).64 �

3.2. L’intent d’Euler [1749]. Aquesta demostració la trobem a l’ar-
ticle “Recherches sur les racines imaginaires des équations”.65 La idea
és ben diferent de la de d’Alembert i, aparentment, sembla més simple.

Tot rau, de fet, a descompondre un polinomi mònic P (X) ∈ R[X], de
grau 2m = 2n ≥ 4,66 en el producte de dos polinomis P1, P2 ∈ R[X],
de grau m = 2n−1. Repetint el procés, s’arriba a una descomposició en
polinomis de grau 2.

D’entrada, com era ben conegut a l’època,67 Euler considera que P (X)
és de la forma:

P (X) = X2m +BX2m−2 + C X2m−3 + · · · .

Aleshores, els polinomis P1(X) i P2(X) són de la forma

Xm + uXm−1 + αXm−2 + β Xm−3 + · · · ,
Xm − uXm−1 + λXm−2 + µXm−3 + · · · .

Ara multipliquem i resolem pel mètode dels coeficients indeterminats .68

Aleshores, segons Euler, α, β, γ, . . . , λ, µ, ν, . . . són funcions racionals
dels coeficients A,B,C, . . . , del polinomi. Eliminant aleshores α, β, γ,
. . . , λ, µ, ν, . . . , s’obté un polinomi mònic real en u de grau

(
2m
m

)
, el

64Per a l’adaptació d’Argand —que és anàloga a la de Cauchy—, vegeu §6.2.
65Per a una anàlisi molt acurada d’aquest text, vegeu [Bas60].
66Tot polinomi 6= 0, multiplicat per un Xd convenient, esdevé d’aquesta forma.
67Sempre és possible, per mitjà de l’“expurgació”, com l’anomenava François

Viète [1540-1603] a [Viè91, traducció anglesa de 1983, pàgina 243] —és a dir, la
translació de la incògnita X 7→ X − 1

2mA—, eliminar el terme de grau 2m − 1.
Vegeu també, per exemple, [Car45, edició anglesa de 1968, capítol 17].

68Aquest mètode havia estat introduït alhora per Descartes i Fermat que l’havien
usat en moltes ocasions, com podem veure a [Des37, edició catalana de 2000, pàgines
lix, lx, 77, 79, 81, 127-128, 138].
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terme independent del qual és negatiu, que és el fet bàsic de tota l’ar-
gumentació ulterior. Per tant, el polinomi en u que s’obté té una arrel
real u0, que és el que necessita.

Euler, però, solament ofereix la demostració completa en el cas en què
el grau és 4.69

El cas general solament l’esbossa, deixant la major part dels detalls al
tinter.70 S’adona que, atès que la suma de totes les arrels és zero, el
valor de u s’obté sumant-ne la meitat. Això fa que el polinomi de u
sigui de la forma (

u2 − x2
1

)(
u2 − x2

2

)
· · ·
(
u2 − x2

m

)
. D’ací se’n segueix que el terme independent és necessàriament negatiu,
sempre que sigui real, quelcom que Euler suposa sense més comentaris
ni demostracions.71

3.3. L’intent de Laplace [1795]. Com ja hem indicat abans, Laplace
ofereix la seva demostració a les Leçons de mathématiques donnés a
l’École Normal el 1795 .72 Estableix:

Teorema. Tot polinomi real

P (X) = Xn − b1X
n−1 + b2X

n−2 + · · ·+ (−1)n bn,

69Aquest cas ja havia estat convenientment aclarit per Descartes a [Des37, edició
catalana de 2000, pàgines 117-120]: Si fem

X4 +BX2 + CX +D =
(
X2 + uX + α

)(
X2 − uX + λ

)
,

aleshores B = α+λ−u2, C = (λ−α)u,D = αλ. D’on: α+λ = B+u2, λ−α = C
u .

En resulta que 2λ = u2 + B + C
u , 2α = u2 + B − C

u . I, atès que 4αλ = 4D, en
resulta la cúbica quadràtica u6 + 2B u4 +

(
B2 − 4D

)
u2 − C2 = 0, on clarament el

terme independent, −C2, és negatiu. Descartes, però, no comenta aquest fet bàsic.
70Vegeu [Eul49, pàgines 105-106].
71Vegeu [Bas60, pàgina 213]. Per tal de justificar les afirmacions d’Euler, cal

recórrer al teorema fonamental de les funcions simètriques.
72Vegeu, per exemple, [Rem0b, pàgines 120–122], o [Pla92, pàgines 903–905].
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de grau n = 2k q, k ≥ 1 i q senar,73 factoritza en factors quadràtics
reals.74

Ítems bàsics de la demostració. Suposa que les arrels ζ1, ζ2, . . . , ζn
existeixen. Per tant, P (X) =

(
X − ζ1

)(
X − ζ2

)
· · ·
(
X − ζn

)
.

Aleshores, per a cada t ∈ R, considera el polinomi

Lt(X) =
∏

1≤µ<ν≤n

(
X −

(
ζµ + ζν + t ζµζν

))
.75

En resulta que:

(1) Lt(X) ∈ R[X], en virtut del teorema fonamental de les funcions
simètriques.

(2) gr
(
Lt(X)

)
= 1

2
n (n− 1) = 2k−1 q

(
2k q − 1

)
= 2k−1 q′, q′ senar.

Això li permet procedir per inducció sobre k. Per tant, per a cada
t ∈ R, Lt(X) té un zero a C. Aleshores, en resulta que, per a dos
índexos µ, ν, diferents, u = ζµ + ζν i v = ζµ ζν són, ambdós, comple-
xos.76 Per tant, són arrels del polinomi quadràtic X2−uX+ v ∈ C[X]
que, òbviament, divideix el polinomi inicial. Finalment en resulta que
ζµ, ζν ∈ C.77 �

Aquesta demostració —aparentment absolutament algèbrica— precisa
del teorema de Bolzano, totalment indispensable per demostrar el tfa.78

73Si el polinomi és de grau senar, aleshores té una arrel real, que podem suprimir
usant la llei de Ruffini.

74Vegeu [Lap95, edició de Dhombres, pàgines 79–80]. La presentació que en
donem és lleugerament diferent, perquè, per a Laplace, si factoritza amb polinomis
reals de quart grau, ja n’hi ha prou.

75Aquí és on, d’alguna manera, aquesta demostració lliga amb la nota 46.
76Vegeu la secció §6.1.2.
77Revisarem aquesta demostració en considerar la segona demostració de Gauss

[1815] al paràgraf §5.2. L’anàlisi comparativa d’ambdues demostracions és d’allò
més fructífer per entendre tot el que hem intentat d’exposar a la introducció.

78Tanmateix, com ja hem indicat, no fou fins l’any 1817 que Bernhard Bolzano
n’establí una demostració. Vegeu [Bol17, pàgines 42–48].

Malgrat tot, la demostració de Bolzano tampoc era completa del tot, perquè
requeria de la completesa de R, i la completesa de R no quedà totalment establerta
fins que Karl Weierstrass [1815-1897], Charles Méray [1835-1911], Richard Dedekind
[1831-1916], Eduard Heine [1821-1881], i Georg Cantor [1845-1918] aconseguiren,



APROXIMACIÓ AL TFA 253

4. Observacions de Gauss a les demostracions anteriors

El matemàtic alemany Carl Friedrich Gauss [1777-1855], en la seva de-
mostració paradigmàtica de 1797, analitza els treballs de d’Alembert
i d’Euler i posa de relleu les mancances que hi troba per tal d’oferir,
tot seguit, la demostració —pretesament rigorosa— que, en la majoria
de textos d’història de la matemàtica, és considerada la primera de-
mostració del tfa mancada de defectes i/o llacunes argumentatives,79
com el mateix Gauss afirmarà, anys més tard, a la quarta de les seves
demostracions del tfa:

La memòria apareguda en 1799, “Demostratio [. . . ]”, tenia una fi-
nalitat doble. D’entrada volia mostrar que totes les demostracions
que s’havien intentat fins aleshores del teorema més important de la
teoria de les equacions, eren demostracions il.lusòries i insuficients, i
després donar una prova nova i perfectament rigorosa.80

4.1. Observacions crítiques a la demostració de d’Alembert.
Esmentem les més notables i el seu abast:

1. No consisteix, de fet, en un teorema d’existència de la solució
perquè aquesta —l’existència— es pressuposa. L’única cosa que
es demostra és la forma de la solució.

2. L’ús de consideracions geomètriques, alienes a la naturalesa del
problema.

3. La suposició que l’enunciat de la proposició i [actualment, teo-
rema de Puiseux] “és vàlid per a tota corba”.

4. L’ús de la sèrie que en deriva, sense atendre’n la convergència.
5. El fet que la fita α de les z per a les quals les y són de la forma

p + q
√
−1 hagi de tenir necessàriament la mateixa propietat,

quelcom que pressuposa, a més, que és finita.

independentment, el 1863 [publicat en 1872, per E. Kossak], 1869, 1872, 1872, i
1872, respectivament, una construcció del cos R dels nombres reals. Òbviament,
David Hilbert [1689-1943] recollí aquesta característica bàsica del cos R en l’axio-
màtica dels reals de 1900, a [Hil00].

79Vegeu tanmateix l’anàlisi de Bartel Leenert van der Waerden a [Wae85, pàgina
95], i la de Christian Gilain a [Gil91, pàgines 118–121].

80Vegeu [Gau50, pàgina 73].
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La primera és, de fet, parcialment discutible, com hem vist a la nota
60, i d’Alembert hi respon per endavant. La segona és molt més sor-
prenent, si tenim en compte que la demostració de Gauss de 1797 es
basa en intuïcions geomètriques.81 La tercera és molt seriosa i Gauss
l’acompanya d’un contraexemple: y = e

`
z .82 La darrera objecció, no ho

és —i així ho indica Gauss— quan la corba és algèbrica, però, afegeix,
“malgrat tot cal demostrar-ho”.83

4.2. Observacions crítiques a la demostració de d’Euler. Les ob-
servacions crítiques a la demostració —força parcial— d’Euler provenen
de dos autors. D’una banda, de Joseph-Louis Lagrange [1736-1813] i,
d’una altra, de Gauss.

L’observació crítica més important de Lagrange rau en el convenciment
d’Euler, mai no demostrat, que els coeficients de l’equació en u, obtin-
guda un cop eliminats els coeficients auxiliars α, β, γ, . . . , λ, µ, ν, . . . ,
estan definits i no són, en cap cas, indeterminats del tipus 0

0
. Lagrange,

tanmateix, amb la tècnica —que ell inaugura— de la permutació de les
arrels de l’equació, aconsegueix de resoldre aquesta mancança d’Euler.

Però el que Lagrange no resol és el punt bàsic de l’observació de Gauss:

En matemàtiques és del tot impossible operar, amb la precisió ne-
cessària, amb quantitats de les quals no en tenim una idea clara,84
quelcom que fa Euler quan suposa que la suma de les arrels de l’e-
quació

81B. L. var der Waerden és clar [Wae85, pàgina 97]: “D’aquesta exposició en
podem confegir que la primera demostració de Gauss es basa en suposicions relatives
a les branques de les corbes algèbriques que, a la nostra intuïció geomètrica, els
semblen molt plausibles, però que Gauss no demostra en cap moment”. Les llacunes
deixades per Gauss foren provades per Alexander Ostrowski [1893-1986] en l’article
[Ost20], un article realment molt interessant i aclaridor.

82La sèrie de Puiseux val per a corbes algèbriques, com observa [Hou89, pàgines
356–357], i, curiosament, això és suficient per a la demostració de d’Alembert.

83Es basa en la compacitat , un concepte no assolit a l’època de Gauss i, molt
menys encara, a la de d’Alembert.

84Podem recordar el passatge de Cardano en què “opera formalment 5 +
√
−15

i 5 −
√
−15”, sense saber ben bé què és el que fa, a [Maz03]; o millor encara, les

argumentacions de Jh. Bernoulli sobre ln i: ln 1 = ln(i)4 = 4 ln i = 0. D’on:
1 = 100 = i. I en dedueix, contradient Leibniz, que ln i no existeix.
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Xm +AXm−1 + · · · = 0

és igual a −A, perquè simplement pot ser que alguna de les arrels no
existeixi.85

I, fins i tot, en el cas que fos possible construir quantitats d’es-
pècies noves F, F ′, F ′′, . . . , diferents dels nombres reals i complexos,
no hi hauria cap raó per creure que tota equació polinòmica té una
arrel real, complexa o d’una de les espècies F, F ′, F ′′, . . . .86

Tanmateix aquesta objecció quedarà resolta totalment amb el teorema
de Kronecker —que hem anomenat tfl— el qual, com ja hem indicat
abans, estableix l’existència del cos de factorització d’un polinomi.87

Però a l’època d’Euler i de Gauss aquest resultat encara no existia,
malgrat que Gauss l’usa de forma implícita a la seva segona demostra-
ció.

4.3. Observacions crítiques a la demostració de Laplace. En
1797, Gauss desconeixia la demostració de Laplace, però quan la conegué
tampoc no la trobà correcta. En 1815, dirà, tot referint-s’hi:

L’enginyós mètode de Laplace pel que fa a aquesta qüestió no el puc
absoldre de les objeccions més importants que he fet als altres.88

I podem dir, sense incórrer en error, que Gauss —conscient de l’error
comés per Laplace o abans de conèixer-lo— elaborà una demostració
—la segona— en la qual hi donà una possible resposta, tot evitant,
aparentment, suposar que les arrels del polinomi P (X) existeixen d’an-
tuvi en algun univers.89

85El fet de no acceptar les arrels complexes fa que Viète no pugui establir, en
general, el lligam que hi ha entre les arrels i els coeficients. Per a ell, solament val
en certs casos. Cal esperar la gosadia de Girard per disposar del fet general.

86Vegeu [Gau97], a Werke, iii, 14, i a [Net13, pàgina 16].
87El fet de ser un cos permet efectuar les operacions algèbriques de forma correcta

i precisa, i el fet de ser el cos de factorització de P (X) permet expressar P (X) com
a producte de factors lineals de la forma X − α.

88Vegeu [Gau15], a Werke, iii, pàgina 105.
89En parlarem a bastament en el paràgraf §5.2.
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5. Les demostracions de Carl Friedrich Gauss del TFA

Com és ben sabut, i hem indicat abans, Carl Friedrich Gauss es plantejà
el tfa per primera vegada l’any 1797, però no el publicà fins el 1799.90
La segona data del 1815 i la tercera, del 1816. La quarta, que es basa
en els mateixos principis que la primera, està datada el 1849.91

5.1. La demostració de 1797, basada en la geometria algèbrica.
És sorprenent la simplicitat de l’enunciat —que no de la demostració—
d’aquest primer teorema.92 Tot rau, de fet, en el teorema següent:

Teorema. Sigui X = xm + Axm−1 +B xm−2 + · · ·+ Lx+M .
Si existeixen r i θ que simultàniament

(1) rm cosmθ+Arm−1 cos(m−1)θ+· · ·+L r cos θ+M = T = 0,
(2) rm sinmθ + Arm−1 sin(m− 1)θ + · · ·+ L r sin θ = U = 0,

aleshores es té la propietat següent:

(P) X és divisible per x2 − 2 r cos θ x+ r2 o bé per x− r cos θ,

segons que r sin θ sigui diferent o igual a zero.93

90Fou el text que li serví per doctorar-se a la Universitat Helmstedt, dirigit per
Johann Friedrich Pfaff. Recordem que Gauss la va presentar “en abscència” i, segons
podem llegir a Wussing [1970], la col·laboració amb Pfaff fou amable:

Pfaff va recomenar la dissertació doctoral de Gauss i s’oferí a assistir-lo,
quan Gauss ho necessités. Gauss sempre recordà amigablement Pfaff, com
a professor i com a persona.

91Les tres primeres demostracions del tfa de Gauss estan escrites en llatí, i foren
traduïdes a l’alemany per E. Netto a [Net13].

Fixem-nos que, entre la primera i la quarta, han passat 52 anys i indubtablement
el Gauss de la primera —que tenia 17 anys— és molt més immadur que el Gauss
de la darrera quan tenia ja 69 anys. Tanmateix s’ha dit que la major part de les
idees matemàtiques de Gauss són anteriors als trenta anys.

92Vegeu [Gau97]. Traducció anglesa parcial a [Str69, pàgines 115–121].
93Vegeu [Gau97], a Werke, iii, pàgina 21, i a [Net13, pàgina 24].

A la pàgina 22, Gauss indica que Euler ja havia aconseguit aquestes expressions
usant valors complexos r

(
cos θ ± i sin θ

)
per a la indeterminada x. Vegeu [Eul48,

tom i, pàgina 110].
Gauss anomena U la primera i T la segona, però ho hem canviat perquè,

actualment, quan z és complex, X(z) s’expressa en la forma X(z) = T (z) + i U(z).
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Ell, però, vol evitar tota referència als complexos perquè es tracta de
veure que el polinomi factoritza en primer o segon grau, amb els coe-
ficients reals, sense recórrer per a res als complexos. Per això dedueix
la proposició (P) de (1) i de (2), basant-se en el lema següent:

Lema. Per a tot nombre enter positiu m,

sin θ xm − rm−1 sinmθ x+ rm sin(m− 1)θ

és divisible per x2 − 2 r cos θ x+ r2.94

Per deduir (P) de (1) i (2), apliquem el lema a les ternes successives,
multiplicant-les, si cal, pels coeficients A,B, . . . , L,M, i per r. Obte-
nim:

sin θ rxm − sinmθ rm x + sin(m− 1)θ rm+1

A sin θ r xm−1 −A sin(m− 1)θ rm−1x +A sin(m− 2)θ rm

B sin θ rxm−2 −B sin(m− 2)θ rm−2x +B sin(m− 3)θ rm−1

...
...

...
K sin θ rx2 −K sin 2θ r2x +K sin θ r3

L sin θ rx −L sin θ rx
M sin θ r −M sin θ r.

Cada una de les files és divisible per x2 − 2 r cos θ x + r2. Sumem ara
totes les columnes:

1a columna : X r sin θ;
2a columna : zero, per (2);
3a columna : zero, per la combinació (2) cos θ − (1) sin θ.

Aleshores

• Si r sin θ 6= 0, X és divisible per x2 − 2 r cos θ x+ r2.
• Si r sin θ = 0, aleshores
? Si r = 0, M = 0 per (1) i X és divisible per x i x− r cos θ;
? Si sin θ = 0, aleshores cos θ = ±1 i cos kθ = (cos θ)k i X

s’anul.la per al valor r cos θ. És, doncs, divisible pel monomi
x− r cos θ. �

94Vegeu [Gau97], a Werke, iii, pàgina 21, i a [Net13, pàgina 24].
És immediat, si observem que x2 − 2 r cos θ x+ r2 = 0 té les arrels complexes

r
(
cos θ ± i sin θ

)
, que també ho són de sin θ xm − sinmθ rm−1 x+ sin(m− 1)θ rm.
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Tot rau, per tant, a establir el teorema.95 La demostració consisteix a
establir quatre punts:96

1. Cada una de les igualtats T = 0 i U = 0 defineix una corba
algèbrica que, en total i de forma alternada, proprocionen 4m
branques infinites que corresponen als valors θ = p π

2m
, amb 0 ≤

p ≤ 4m− 1.
2. Existeix un cercle Γ que conté 2m punts de T = 0, i 2m de

U = 0, i cada punt de la segona família està entre dos de la
primera.

3. Tot punt d’índex parell està lligat, per una branca de T = 0,
amb un d’índex senar, i tot punt d’índex senar ho està amb un
d’índex parell per una branca de U = 0. Totes elles situades
dins Γ.97

4. La corba U = 0 talla la corba T = 0 dins de Γ.

Per aclarir les idees podeu consultar els gràfics de les pàgines 277 i
279, on trobareu la demostració detallada d’aquest teorema, i també
l’exemple de les pàgines 280 i següents.

5.2. La demostració de 1815, basada en l’àlgebra. Aquesta de-
mostració té molts punts de contacte amb la de Laplace, que Gauss
desconeixia quan estava elaborant la seva, i és de caire purament al-
gèbric, si, com sempre, ometem el teorema de Bolzano: “tota equació
polinómica real de grau senar té un zero real”.98

Es basa en les funcions simètriques i en el discriminant . Alguns dels
resultats que estableix foren prou simples, si Gauss acceptés l’existència
de les arrels (en un cert cos de descomposició). Però ell vol, precisa-
ment, evitar tota mena de referència a l’existència de les arrels del

95Vegeu [Wae85, pàgines 95–97] i, més detallat encara, [Fri98, pàgines 267–272].
96En donarem una demostració detallada al §6.1.
97Aquest és el punt en què Gauss es basa en intuïcions de tipus geomètric i que

serà establert amb rigor per Ostrowski.
98Vegeu [Gau15], a Werke, iii, pàgines 33–56, i a [Net13, pàgines 37–60]. N’exis-

teix una traducció anglesa parcial, però suficient, a [Smi59, pàgines 292–306].
Vegeu tanmateix l’anàlisi de Gino Loria a [Lor91, pàgines 214–216] i, molt par-

ticularment, el de [Bas60].
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polinomi real

(5.8) Y = xm + L′ xm−1 + L′′ xm−2 + · · · 99

Gauss disposa, doncs, dels coeficients L, però no sap res de les possibles
arrels de l’equació (5.8). No sap ni si existeixen, ni com són.

Això l’obliga a recórrer a un subterfugi que consisteix a crear dues equa-
cions polinòmiques auxiliars —d’alguna manera, formals—, bàsiques
en tot el desenvolupament de la demostració del teorema.

(A) Introdueixm arrels genèriques a, b, c, . . . 100 i defineix el polinomi

v = (x− a)(x− b)(x− c) · · · = xm + λ′ xm−1 + λ′′ xm−2 + · · · ,

en el qual cada λ és la corresponent funció polinòmica simètrica
elemental de a, b, c, . . . .101

(B) Tot seguit introdueix l’equació polinòmica

y = xm + `′ xm−1 + `′′ xm−2 + · · · ,

on les ` són variables i, per tant, poden prendre valors concrets,
àdhuc numèrics.102

Això li permet d’usar propietats i funcions associades a Y —a través
dels valors de les L— via els valors de les variables ` de y, previ l’ús de
les λ.103

99És un polinomi real particular en el qual els coeficients L′, L′′, . . . , són constants
reals arbitràries sense lligams entre si .

100Són constants lingüístiques o, si ho preferiu, paràmetres formals. No són ni
nombres ni variables de nombres. Això fa que λ′, λ′′, . . . , siguin, de fet, funcions de
a, b, c, . . . .

101Als §4 i 5, Gauss estableix el teorema fonamental de les funcions simètriques:
“Tota funció polinómica simètrica de a, b, c, . . . , és una funció polinòmica de les λ,
i ho és de forma única”.

Gauss usa l’expressió “funció entera” per referir-se a una funció polinòmica.
102Tres estadis ben diferenciats: En Y , els coeficients L són valors numèrics

reals genèrics; en v, les λ són les funcions simètriques elementals dels paràmetres
a, b, c, . . . ; en y, els coeficients ` són variables.

103 És el mètode que anomenarem mètode de la doble substitució i que usarem a
bastament.
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Per exemple, Gauss precisa del discriminant P de Y .104 Per aconseguir-
lo, introdueix el discriminant de v:

π = (a− b)(a− c)(a− d) · · · (b− a)(b− c)(b− d) · · · (c− a)(c− b) · · · .

Òbviament, π és una funció simètrica de a, b, c, . . . . Per tant, és una
funció polinòmica de les λ. És a dir, π = π(λ′, λ′′, . . . ). Ara, pel
mètode de la doble substitució obté, per la primera substitució,105 p =
π(`′, `′′, . . . ). Per la segona,106 obté el discriminant P de Y : P =
π(L′, L′′, . . . ).107 És clar que P és un valor real definit, genèric.108

Li cal el teorema bàsic següent:

Teorema 1. Les funcions polinòmiques Y i Y ′ = dY
dx

no tenen
factors comuns si, i només si, P 6= 0, on P = ∆(Y ).109

El demostra en dues parts:110

( I ) Si Y i Y ′ no tenen factors comuns, P = ∆(Y ) 6= 0.
(II) Si P = ∆(Y ) 6= 0, Y i Y ′ no tenen factors comuns .

L’aparell tècnic que desenvolupa Gauss, en aquest treball, és digne
d’admiració perquè, malgrat la seva aparent complexitat, és força sim-
ple.111 �

104Ell l’anomena “determinant”, com era normal a l’època.
105Substuïm les λ per les `.
106Substuïm les ` per les L.
107És obvi que si coneguéssim les arrels A,B,C, . . . de Y , P fóra precisament

(A−B)(A−C) · · · (B−A)(B−C) · · · i el teorema bàsic fóra immediat, com indica
Gauss al §6, 39–40.

108Per abreujar i fer-ho més clar, el discriminant d’un polinomi F serà denotat
∆(F ).

109Vegeu [Gau15], a Werke, iii, pàgina 40, i traducció alemanya a [Net13, pàgina
44]. Vegeu el comentari de la nota anterior.

110A §1 ha establert el teorema que lliga la identitat de Bézout i la no existència
de divisors comuns entre F i G. “Si F i G són dos polinomis arbitraris, la condició
necessària i suficient perquè no tinguin divisors comuns és que existeixin polinomis
U i V tals que UF + V G = 1”.

111Per establir (II), introdueix la funció polinòmica simètrica en a, b, c, . . . :

ρ = π (x−b)(x−c)(x−d)···
(a−b)2(a−c)2(a−d)2··· + π (x−a)(x−c)(x−d)···

(b−a)2(b−c)2(b−d)2··· + π (x−a)(x−b)(x−d)···
(c−a)2(c−b)2(c−d)2··· + · · · .

Per la nota 101, ρ és una funció polinòmica de les λ. Aleshores constata que la funció
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Ara, per qüestions de claredat expositiva, fem dues hipòtesis suple-
mentàries que veurem que no limiten, en absolut, la generalitat del
teorema.

Hipòtesi primera. Podem suposar que gr(Y ) = 2µ k, amb µ
positiu i k senar.112

Hipòtesi segona. Podem suposar que P = ∆(Y ) 6= 0.113

Ara tot és a punt per començar el camí de la demostració, introduint
els polinomis auxiliars de Laplace, però mirant-los d’una altra manera.
Sigui ζ el polinomi en x i u, definit pels productes següents

(5.9)(
u− (a+ b)x+ a b

)(
u− (a+ c)x+ a c

)(
u− (a+ d)x+ a d

)
· · ·(

u− (b+ c)x+ b c
)(
u− (b+ b)x+ b d

)
· · ·
(
u− (c+ d)x+ c d

)
· · · ,

on totes les parelles són diferents. Òbviament és una funció polinòmica
simètrica de a, b, c, . . . , i, per tant, ζ = ζ(u, x, λ′, λ′′, . . . ).

σ = π−ρ v′

v , on v′ = dv
dx , també és una funció polinòmica simètrica en a, b, c, . . . i,

de retruc, una funció polinòmica de les λ. Ara per la regla de la nota 103, tenim
que p = s y + r y′, i P = S Y + RY ′, on R i S són funcions polinòmiques en x i
P és un valor numèric definit. Òbviament, si P = ∆(Y ) 6= 0, Y i Y ′ no tenen cap
divisor comú.

Per veure (I), atès que 1 = f(x)Y + ϕ(x)Y ′, fent f(x)(y − Y ) + ϕ(x)d(y−Y )
dx =

F (x, `′, `′′, . . . ), en resulta que f(x) v + ϕ(x) v′ = 1 + F (x, λ, λ′, . . . ). Dóna a x,
succesivament, els valors a, b, c, . . . , multiplica totes les funcions 1+F (a, λ′, λ′′, . . . ),
1 + F (b, λ′, λ′′, . . . ), . . . Obté una funció polinòmica simètrica de a, b, c, . . . :

Ψ(λ′, λ′′, . . . , `′, `′′, . . . ) = πϕ(a)ϕ(b)ϕ(c) · · · = π τ

(on l’estructura del terme central de la igualtat és deguda a l’aparició de la derivada
v′). Ara substitueix les λ per les `. Obté: Ψ(`′, `′′, . . . , `′, `′′, . . . ) = p t.

De la definició de F —això és clau— en resulta trivialment que F (x, L′, L′′, . . . ) =
0. Per tant, Ψ(`′, `′′, . . . , L′, L′′, . . . ) = 1. De retruc, Ψ(L′, L′′, . . . , L′, L′′, . . . ) =
P T = 1. Però T és finit i P 6= 0.

112Atès que Y és un polinomi real, si el grau de Y és senar, el teorema de Bolzano
garanteix l’existència d’una arrel real.

113Altrament Y = Y1 Y2, amb gr(Yi) = 2µi ki. No pot ser que µi ≥ µ, i = 1, 2,
perquè aleshores, per simple còmput, gr(Y ) = 2ν k∗, amb ν > µ i k∗ senar. Si
∆(Y1) = ∆(Y2) = 0, repetim el procés en un dels factors fins aconseguir un Y ∗,
amb ∆(Y ∗) 6= 0 i gr(Y ∗) = 2r s, s senar. I qualsevol arrel de Y ∗ és una arrel de Y .
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Pel mètode de la doble substitució, obtenim, en la primera substitució,
z = z(u, x, `′, `′, . . . ) i, en la segona,

(5.10) Z = Z(u, x, L′, L′′, . . . ) = F (u, x).

Teorema 2. Si P = ∆(Y ) 6= 0, aleshores el discriminant de Z,
∆(Z)(x),114 no és idènticament nul.115

La darrera part de la demostració de Gauss és, potser, la menys na-
tural de totes.116 Estableix un lema genèric que aplica a la funció

114Fixem-nos que solament depèn de x perquè està generat, per doble substitució,
a partir del producte de les diferències

(
(a+ b)x+ ab

)
−
(
(a+ c)x+ ac

)
, etc., que

és una funció polinòmica simètrica de les variables formals a, b, . . . , i, de retruc, és
una funció polinòmica dels coeficients λ.

115Vegeu [Gau15], a Werke, iii, §12, pàgines 46–47, i a [Net13, pàgines 50–51].
Els passos de la demostració són els següents:

(1) Calcula ∆(ζ) i obté ∆(ζ) = πm−2 v(m−1)(m−2) ρ.
(2) Amb la tècnica de les substitucions, obté ∆(z) = pm−2 y(m−1)(m−2) r,

∆(Z) = Pm−2 Y (m−1)(m−2)R. Tot rau, doncs, a veure que R no és idènti-
cament nul.la.

(3) Introdueix el producte de les expressions (a+b−c−d)ω+(a−c)(b−d). Obté
la funció f(ω, λ′, λ′′, . . . ) que compleix f(0, λ′, λ′′, . . . ) = π(m−2)(m−3) i, de
retruc, f(0, `′, `′′, . . . ) = p(m−2)(m−3) i f(0, L′, L′′, . . . ) = P (m−2)(m−3) 6= 0.

(4) Això li permet afirmar que la funció f(ω,L′, L′′, . . . ), de grau, en general,
1
2 (m − 1)(m − 2)(m − 3), i terme independent f(0, L′, L′′, . . . ), no és mai
nul. Sigui N ων el terme de grau màxim.

(5) Els factors f(x − a, `′, `′′, . . . ), f(x − b, `′, `′′, . . . ), f(x − c, `′, `′′, . . . ), . . . ,
proporcionen, com sempre, ϕ(x, λ′, λ′′, . . . , `′, `′′, . . . ).

(6) El producte ϕ(x, λ′, λ′′, . . . , λ′, λ′′, . . . ) dels factors f(x − a, λ′, λ′′, . . . ),
f(x − b, λ′, λ′′, . . . ), f(x − c, λ′, λ′′, . . . ), . . . , és divisible per ρ. Per
tant, ϕ(x, λ′, λ′′, . . . , λ′, λ′′, . . . ) = ρψ(x, λ′, λ′′, . . . ). De retruc,
ϕ(x, L′, L′′, . . . , L′, L′′, . . . ) = Rψ(x, L′, L′′, . . . ). D’on, Nmxmν és el grau
màxim de ϕ(x, λ′, λ′′, . . . , L′, L′′, . . . ). Per tant, R no és idènticament nul.la.

116Tanmateix, per a una construcció més intuïtiva, vegeu [Bas60, pàgines 217–
219].
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ζ = f(u, x, λ′, λ′′, . . . ),117 que li permet afirmar que la funció

f

(
u+ ω

dζ

dx
, x− ω

dζ

du
, λ′, λ′′, . . .

)
és divisible per ζ. A més, el quocient és una funció polinòmica en les
variables u, x, ω i en els paràmetres a, b, c, . . . , i simètrica en a, b, c, . . . ,
que designa ψ(u, x, ω, λ′, λ′′, . . . ). Per tant,

f
(
u+ ω dζ

dx
, x− ω dζ

du
, λ′, λ′′, . . .

)
= ζ ψ(u, x, ω, λ′, λ′′, . . . ).

Pel mètode de la doble substitució en resulten:

f

(
u+ ω

dz

dx
, x− ω

dz

du
, `′, `′′, . . .

)
= z ψ(u, x, ω, `′, `′′, . . . ),(5.11)

f

(
u+ ω

dZ

dx
, x− ω

dZ

du
, L′, L′′, . . .

)
= Z ψ(u, x, ω, L′, L′′, . . . ).(5.12)

Aleshores, d’acord amb (5.10),

F

(
u+ ω

dZ

dx
, x− ω

dZ

du

)
= Z ψ(u, x, ω, L′, L′′, . . . ).

Si fem u = U , x = X, on U,X són valors particulars de u i x, i

dZ

dx

∣∣∣∣x=X
u=U

= X ′, i
dZ

du

∣∣∣∣x=X
u=U

= U ′,

obtenim

(5.13) F
(
U + ωX ′, X − ω U ′) = F (U,X)ψ(U,X, ω, L′, L′′, . . . ).

Hipòtesi tercera. Suposem que podem aconseguir un valor U ′ 6= 0.

Fem ω = X−x
U ′ . Tindrem

(5.14) F

(
U +

XX ′

U ′
− X ′ x

U ′
, x

)
= F (U,X)ψ

(
U,X,

X − x

U ′
, L′, L′′, . . .

)
,

117El lema diu: “Si ϕ(u, x) denota el producte d’un nombre arbitrari de factors
lineals en u i x —és a dir, factors de la forma α + β u + γ x, α′ + β′ u + γ′ x,
α′′ + β′′ u+ γ′′ x, . . .—, i si ω és una incògnita nova, aleshores la funció

ϕ
(
u+ w

dϕ(u, x)
dx

, x− w
dϕ(u, x)
dx

)
= Ω

és divisible per ϕ(u, x)”. La demostració és un càlcul.
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d’on en resulta:

(5.15) F (u, x) = F (U,X)ψ
(
U,X,

X − x

U ′ , L′, L′′, . . .

)
, on u = U+

XX ′

U ′ −X
′ x

U ′ .

Lema. Existeix un valor real X de x tal que ∆
(
F (u, x)

)
(x) 6= 0.118 �

SiguiX un valor real de x que no anul.li ∆(Z)(x). És a dir, ∆
(
F (u, x)

)
(X) 6=

0. Per tant,

F (u,X) i
dF (u,X)

du

no tenen divisors comuns.

Hipòtesi quarta. Podem suposar l’existència d’un valor par-
ticular U de u, real o complex, que anul.li F (u,X). És a dir,
F (U,X) = 0.

Òbviament aquesta hipòtesi implica la validesa de la hipòtesi tercera.119

Ara sigui X ′ = dZ
dx

∣∣∣x=X
u=U

, i fem u = U + X X′

U ′ − X′ x
U ′ . Aleshores

F

(
U +

X X ′

U ′ − X ′ x

U ′ , x

)
= F (U,X)ψ

(
U,X,

X − x

U ′ , L′, L′′, . . .

)
,

on F (U,X) = 0. Per tant, Z(u, x) és divisible per u+ X′

U ′ x−
(
U+ X X′

U ′

)
.

Fem u = x2. Aleshores F
(
x2, x

)
és divisible per

x2 +
X ′

U ′ x−
(
U +

X X ′

U ′

)
,

que és un polinòmi quadràtic amb els coeficients complexos i que s’anul-
la quan

118Atès que P = ∆(Y ) 6= 0, ∆(Z)(x) no és idènticament nul. El nombre de
valors que l’anul.len és finit. Per tant, n’hi ha una infinitat que no l’anul.len, entre
els quals n’hi ha òbviament de reals.

119Si u = U anul.la F (u,X), aleshores (u − U) divideix F (u,X). Per tant, no
pot dividir dF (u,X)

du . I si U ′ és el valor de dF (u,X)
du quan u = U , llavors resulta que

U ′ 6= 0.
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x =
−X ′ ±

√
4U U ′ U ′ + 4X X ′ U ′ +X ′X ′

2U ′ ,

que són valors complexos. És a dir,

G(x) = F
(
x2, x

)
= 0, amb x ∈ C.

Però,

f
(
x2, x, λ′, λ′′, . . .

)
= vm−1

és el producte de (x− a)(x− b), . . . , sense repeticions. D’on:

f
(
x2, x, `′, `′′, . . .

)
= ym−1,

f
(
x2, x, L′, L′′, . . .

)
= Y m−1.

En definitiva, doncs, hem establert el teorema final següent:

Teorema 3. Si P = ∆(Y ) 6= 0 i existeix un valor, real o com-
plex, u de U que F (u,X) = 0, amb X real, aleshores Y té una
arrel real o complexa. �

Només cal, doncs, establir la validesa de la hipòtesi quarta, i aquí és
on entra en joc la hipòtesi d’inducció:

Proposició. Si P = ∆(Y ) 6= 0, existeix una arrel real o com-
plexa U del polinomi F (u,X) = 0, on X és real.

El grau del polinomi F (u,X) és 1
2
2µ k(2µ k − 1) = 2µ−1 k′, amb k′

senar. Iterem la inducció fins arribar a un polinomi de grau dos o de
grau senar.120 En ambdós casos s’obté una arrel real o complexa que
també ho és de F (u,X) i, per tant, de Y . �

M’he estès en aquest teorema perquè palesa dos fets que val la pena
posar de manifest. Una mateixa idea pot ser desenvolupada de formes
diferents. El fet d’acceptar postulats d’existència dels objectes que
es busquen —quelcom que pot ser fals— simplifica enormement les
demostracions.

120La justificació de la validesa de la hipòtesi segona, aplicada a F (u,X), garan-
teix que ∆

(
∆(Y )

)
6= 0.
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I, a més, posa de manifest la grandesa de la capacitat intuïtiva i deduc-
tiva —i, de retruc, l’enorme qualitat matemàtica— de Carl Friedrich
Gauss.

5.3. La demostració de 1816, basada en el càlcul integral. Aques-
ta demostració, probablement la menys coneguda de totes, es basa en
l’anàlisi matemàtica real i, en concret, en el càlcul d’una integral. Sem-
bla que la idea se li va ocòrrer mentre treballava en la demostració
anterior.

Sigui X un polinomi real

(5.16) X = xm + Axm−1 +B xm−2 + · · ·
on x és la variable.

Fa

rm cosmθ + Arm−1 cos(m− 1)θ + · · ·+ L r cos θ +M = t,
rm sinmθ + Arm−1 sin(m− 1)θ + · · ·+ L r sin θ = u.

Calcula les derivades de t i u respecte de θ, que anomena −u′ i t′:

t′ = mrm cosmθ+(m−1)Arm−1 cos(m−1)θ+ · · ·+L r cos θ,
u′ = mrm sinmθ+(m−1)Arm−1 sin(m−1)θ+· · ·+L r sin θ.121

Aleshores considera la funció

(5.17) y =

(
t2 + u2

)
(t t′′ + uu′′) + (t u′ − u t′)2 − (t t′ + uu′)2

r
(
t2 + u2

)2 .

Òbviament, si no hi ha cap valor de r i θ que anul.li t i u, la funció està
definida arreu i és finita.

Aleshores pot calcular la integral doble

Ω =

∫ ∫
y dr dθ

sobre el rectangle [0, R]× [0, 2π],122 amb el teorema de Fubini .123

121De fet, t′ = uθ = r tr, u′ = −tθ = r ur, t′′ = tθθ, u′′ = −uθθ, tθθ = −r uθ r,
uθθ = −r tθ r.

122Un càlcul ple d’enginy. Vegeu [Mes61, pàgines 58–60].
123Podem integrar primer respecte de r i després respecte de θ, o al revés. S’ha

d’obtenir el mateix resultat.
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En concret, Gauss fa els càlculs i obté dos resultats diferents, d’on
n’infereix l’existència d’un valor de r i θ que anul.la les funcions t i u i,
de retruc, la funció polinòmica X = 0. Aquests càlculs són:

(i) La integral indefinida respecte de θ és
∫
y dθ = t u′−u t′

r(t2+u2)
.124

Ara calcula la integral∫ 2π

0

y dθ =
t u′ − u t′

r
(
t2 + u2

)∣∣∣∣∣
2π

0

= 0.

Per tant Ω = 0.
(ii) La integral indefinida respecte de r és

∫
y dθ = t t′+u u′

t2+u2 ,125 la qual
s’anul.la quan r = 0 i és positiva quan r = R.126 Per tant Ω > 0.
Contradicció. �

Bartel Leenert van de Waerden ofereix una conjectura de com Gauss
va determinar la funció (5.17). Considera X = t + iu com una funció
de la variable complexa z = r(cos θ + i sin θ).

Parlant geomètricament, la funció

X(z) = X(r, θ) = t+ iu

estableix una aplicació del z-pla en el X-pla, en el qual introduïm
coordenades polars:

X = s(cos β + i sin β).

Tenim que tan β = u
t
, que podem diferenciar respecte de θ i de r.

Obtenim:
∂β

∂θ
=

t t′ + uu′

t2
cos2 β =

t t′ + uu′

t2 + u2
= U,(5.18)

∂β

∂r
=

t u′ − u t′

r t2
cos2 β =

t u′ − u t′

r
(
t2 + u2

) = V.(5.19)

124És evident. Només cal derivar el terme de la dreta respecte de θ i usar els
valors de les derivades especificats abans.

125Vegeu [Mes61, pàgines 61–62].
126Gauss prèviament ha demostrat, amb un càlcul simple però ple d’enginy, que,

quan R és prou gran, t t′ + uu′ > 0, amb independència del valor de θ. Vegeu
[Mes61, pàgines 58–60].
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Amb càlcul simple resulta que ∂U
∂r

= ∂V
∂θ

= y. Gauss usa aquestes
funcions a fi d’aconseguir∫

y dr = U ,
∫
y dθ = V .127

Van der Waerden es pregunta:

Com varia l’angle β, quan el punt z es mou en un cercle prou gran
r = R del z-pla?128

I respon:

A la primera de les demostracions, quan θ va de 0 a 2π, i R és prou
gran, el puntX passam vegades pels quadrants primer, segon, tercer,
i quart (en aquest ordre), quelcom que implica que β va de 0 a 2mπ.
Si ara calculem el valor de

∫
dβ, usant (5.19), obtenim

β(2π)− β(0) =
∫
dβ =

∫
Udθ.

Aquesta diferència ha de ser un múltiple M de 2π. Atès que U és
positiu, M > 0. Per la primera demostració sabem que M = m, el
grau del polinomi X. Però Gauss no necessita aquest resultat. En
la demostració que estem comentant només precisa que

∫
U dθ sigui

positiu.

Mentre u2 + t2 sigui no nul, la integral β(2π)−β(0) =
∫
dβ =

∫
Udθ

serà una funció contínua de r, per tant l’enter M no canvia, i la
integral

∫
U dθ és constant. D’altra banda, és positiva per a r = R i

zero per a r = 0. Contradicció.129

127L’angle β no està unívocament determinat. Només ho està mòdul 2π. Ara
bé, en un entorn del punt (r, θ), l’angle β és una funció diferenciable de r i θ. Per
tant la diferencial total dβ = U dθ + V dr està ben definida. Pot ser —però és
absolutament especulatiu— que Gauss volgués evitar funcions multivaluades, com
β, i, per això, en lloc d’usar y, usés les derivades de y, U i V .

128Vegeu [Wae85, pàgina 102].
129Vegeu [Wae85, pàgina 102].

Van der Waerden diu que potser aquesta era la idea de Gauss, però que en
voler evitar la multiplicitat de la funció β va haver de recórrer a la integral

∫
U dθ,

tot expressant-la com a integral doble
∫
U dθ =

∫ ∫
y dr dθ.
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6. Les demostracions del TFA en la meva vida
professional

Al llarg de la història de la matemàtica s’han desenvolupat moltes al-
tres demostracions del tfa. L’estudi complet de totes i cada una d’elles
—lligant allò que tenen en comú i allò que fa que siguin essencialment
diferents— fora un treball d’història de la matemàtica digne d’enco-
mi.130

Aquest article és òbviament l’exposició detallada i completa d’una con-
ferència que —com ja he dit abans— forma part d’un cicle de con-
ferències sobre les moltes i diferents facetes de l’obra matemàtica de
Carl Friedrich Gauss, adreçat als estudiants d’una Facultat de Matemà-
tiques i Estadística. Per això em sembla molt adequat —un cop fixats
els trets epistemològics, docents, i històrics de la qüestió— fer una
anàlisi de quines són les demostracions que hom pot trobar en el seu
quèfer professional com a matemàtic.

Malgrat que sóc conscient que la meva vida particular no és exemple
de res, ni per a ningú, tampoc no sóc tan vanitós com per creure que
és tan particular i original que no pugui servir com un model mitjà per
a molts dels que estudien matemàtiques. És per aquesta raó que, per
tancar aquesta presentació del tfa, faig un recorregut, més o menys
cronològic, per les meves experiències o “circumstàncies”, si preferiu el
terme orteguià.

6.1. Demostracions possibles del TFA a tercer de matemà-
tiques. El tercer curs del pla d’estudis de la llicenciatura de matemà-
tiques de 1952 constava de quatre assignatures: Àlgebra, Anàlisi mate-
màtica iii, Física, i Geometria projectiva. El temari del curs d’Àlgebra
proprocionava els coneixements i les eines necessàries per a la seva com-
prensió, de les estructures algèbriques —fonamentalment, grups, anells
i cossos commutatius. L’objectiu final era la teoria de Galois . L’Anàlisi

130Vegeu el text magnífic de [FR97], on els autors fan una presentació, molt
autocontinguda, de les demostracions —des de l’anàlisi complexa, des de la teoria
de Galois, des de la topologia— del tfa. Tanmateix, no és un text estrictament
històric. Més aviat és un text d’índole metodològica, però realment molt interessant.
Un bon guió per a un estudi històric complet l’ofereix l’artcle succint i compacte
de [NV91].
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matemàtica iii, en canvi, tenia dues parts ben diferenciades: l’estudi
teòrico-pràctic de les equacions diferencials ordinàries , i una introduc-
ció, prou acurada i sòlida, a l’anàlisi complexa. De fet, com ja hem vist
a les pàgines 244–246, cada una d’aquestes assignatures proporcionava
estris necessaris per poder establir demostracions acurades, prou riques
i simples, de tfa.

Tanmateix, l’any en què vaig fer tercer el curs fou un xic malaguanyat.
Eren uns anys de revolta en contra de moltes coses, en general, i, a casa
nostra, en contra de la dictadura franquista. Hi havien moltes vagues
estudiantils i tancaments institucionals de la Universitat, i no tingué
l’aprofitament que hauria hagut de tenir. I, pel que fa referència a les
demostracions del tfa, només vàrem assolir els objectius a l’Anàlisi
matemàtica iii.

6.1.1. La demostració basada en el teorema de Liouville. Aquesta de-
mostració —l’hem desenvolupada a la pàgina 244 i no cal insistir-hi
més— és la primera demostració del tfa amb la que vaig tenir con-
tacte.131

6.1.2. Les demostracions dels textos d’àlgebra. Al curs Àlgebra —mal-
grat que hi vàrem veure el teorema de Kronecker (tfl)— no assolírem,
en canvi, ni de bon tros, els objectius del curs. De retruc, no vàrem
assolir els coneixements necessaris de la teoria de Galois per veure la
demostració del tfa de la pàgina 246. Això no obstant, vàrem entrar
en contacte amb els textos d’àlgebra més notables de l’època.132 Tot i
això, no vaig ser prou bon estudiant per aprofundir, pel meu compte,

131El text d’anàlisi complexa que vàrem seguir a Anàlisi iii, sota la batuta del
professor Joan Augé [1919-1993], fou el text d’Henri Cartan. I, com és usual en
aquesta mena de textos d’anàlisi complexa, conté una demostració del tfa, com a
corol.lari del teorema de Liouville. Vegeu [Car61, pàgines 80–83].

Tanmateix, voldria indicar que el text de “matemàtiques generals” que vàrem
seguir, el curs acadèmic 1962–1963, amb el professor Dr. Josep Vaquer Timoner
[1928- ] —tot just quan vaig començar els estudis universitaris— contenia una
demostració del tfa, basada en el tfl. No va formar part, tanmateix, d’allò que
es va donar a classe i que seria matèria d’examen. I he reconèixer, amb una mica
de vergonya, que em va passar totalment desapercebuda.

132El professor Rafel Mallol [1925-1988] recomanà, com a textos de consulta i de
complement de les seves lliçons, [Wae31], [DDJ61] i [Lan72].
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les qüestions que havien quedat al tinter, perquè els textos oferien totes
les qüestions del temari —i més— que, per les circumstàncies polítiques
del moment, no havíem pogut veure a classe. D’haver-ho fet, hi hau-
ria trobat diverses demostracions del tfa.133 Tanmateix no les vaig
descobrir fins força temps més tard.

1. Dues demostracions del text de van der Waerden. La primera està
basada en el càlcul integral i la segona és molt més algebraica. Per a
la tercera, vegeu el paràgraf §6.1.1.

1a. Una demostració del TFA basada en la teoria de funcions.134 Sigui
ϕ(z) = 1

P (z)
, on P (Z) ∈ R[Z], i suposem que, per a tot z ∈ C, P (z) 6= 0.

Òbviament, per a tot z ∈ C, P (z)ϕ(z) = 1. D’on, P (0)ϕ(0) = 1.

Considerem la funció

ψ(z) =
ϕ(z)− ϕ(0)

z
.

La integral d’aquesta funció, en un cercle K de radi R > 0, s’anul.la:∫
K

ϕ(z)− ϕ(0)

z
dz =

∫ 2π

0

(
ϕ
(
Rei θ

)
− ϕ(0)

)
i dθ = 0.

Ara bé, quan R és gran,
∣∣∣ϕ(Rei θ

)∣∣∣ < ε. Aleshores∣∣∣∣∫ 2π

0

ϕ
(
Rei θ

)
i dθ

∣∣∣∣ < 2πε.

A més,
∫ 2π

0
ϕ(0) i dθ = 2π i ϕ(0). Per tant, |2π i ϕ(0)| < 2πε, que

implica ϕ(0) = 0. Contradicció!135 �

1b. Una demostració algebraica del TFA.136 De fet aquesta demostra-
ció —que és la de Laplace— la vaig descobrir quan feia de professor de

133El text dels Dubreil no en conté cap; el text de Serge Lang conté la demostració
clàssica del tfa, basada en la teoria de Galois, que hem vist a la pàgina 246. El
text, de van der Waerden, en canvi, n’ofereix tres.

134Vegeu [Wae31], traducció anglesa de 1949, i, pàgines 223–244.
135La metodologia recorda molt la demostració tercera de Gauss.
136Vegeu [Wae31], traducció anglesa de 1949, i, pàgines 227-228.
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la Universitat Autònoma de Barcelona.137 Un d’aquells anys vaig haver
de donar classes d’àlgebra de primer, i vaig recórrer, entre d’altres, al
text de Lentin-Rivaud.138

És, doncs, la demostració que ja hem comentat al §3.3 i que, d’alguna
manera, és la que ofereix Gauss com a demostració segona, salvant les
distàncies que imposa el fet d’acceptar o no l’existència prèvia de les
solucions del polinomi.

L’únic punt que queda per aclarir és l’afirmació “hi ha dos índex µ, ν,
diferents, per als quals u = ζµ + ζν i v = ζµ ζν són, ambdós, comple-
xos”.139 Això és degut al fet que, de polinomis Lt(X), en tenim una
infinitat, però de parelles d’índexos µ, ν només n’hi ha un nombre finit.

137Era el curs 1968-1969. Ens havíem llicenciat i el Dr. Enrique Linés [1914-
1988] ens va proposar de fer de professors a la uab, tot just acabada de fundar.
Va triar un grup força interessant, si tenim en compte els interessos matemàtics
i la personalitat de cada un de nosaltres: Nadal Batle [Felanitx, 25 de febrer de
1945-Palma de Mallorca, 7 de desembre de 1997], Pilar Bayer, Julià Cufí, Carles
Simó, i jo.

138Vegeu [LR64, edició castellana de 1967, pàgines 251–254].
És curiosa la breu introducció històrica que fan aquests autors francesos. Diuen

que, malgrat que la primera demostració correcta de tfa és de Gauss, a França, el
teorema es coneix amb el nom de teorema de d’Alembert. No indiquen, però, que la
demostració que ells presenten és la demostració original de Laplace, un matemàtic
francès molt reputat. Tanmateix, com hem vist, també és la segona demostració
de Gauss.

Aquesta demostració és precisament la que conté el text de Teixidor-Vaquer.
Com ja he indicat, és el primer text de matemàtiques que vaig estudiar en arribar
a la Universitat, com a text de “Matemáticas generales”, en aquell “curso selectivo”
famós i oblidat. Però això ho vaig descobrir un bon grapat d’anys més tard i puc
dir que fou una descoberta casual. El meu pare em va preguntar en què consistia
allò que, en aquella època, s’anomenava, amb molta naturalitat i superficialitat,
“matemàtica moderna”. Jo li vaig regalar un exemplar del text de Teixidor-Vaquer.
Un vespre, després de sopar —ho recordo com si fos ara— ens vam posar a mirar-lo
i comentar-lo una mica per sobre per veure quines qüestions tractava, i en aquell
moment me’n vaig adonar.

Van der Waerden l’estén a “cossos reals". Vegeu [Wae31, edició anglesa de 1949,
i, pàgines 225–228].

Curiosament és la demostració que ha triat Tignol a l’excel.lent text [Tig01,
pàgines 115–122], molt més modern que els anteriors, on mira de fer una presentació
actualitzada de la teoria de Galois, tot seguint de prop la història.

139Vegeu la pàgina 252.
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Això fa que hi hagi dos t1, t2 ∈ R, t1 6= t2, que proporcionen les arrels
complexes z1 = ζµ +ζν + t1 ζµζν i z2 = ζµ +ζν + t2 ζµζν , per als mateixos
índexos µ, ν. L’afirmació és aleshores immediata. �

2. La demostració del text de Serge Lang. És, de fet, la demostra-
ció que hem desenvolupat a la pàgina 246 i —encara que m’estigui
malament dir-ho—la vaig descobrir realment un dels tres estius que
vaig dedicar a preparar la novel.la Damunt les espatlles dels gegants .140
Vaig creure que, per preparar la conferència inaugural de l’any 2000 —
l’Any Mundial de les Matemàtiques— que el rector havia encomenat al
vell professor Valeri E. Gassiot, calia que mirés més de prop els escrits
d’Evarist Galois [1811-1832], d’una banda, i la teoria de Galois en els
estàndards expositius actuals. Fou aleshores quan, als textos de Serge
Lang i de Ian Stewart, hi vaig trobar la demostració del tfa, basada
en la teoria de Galois i en el teorema primer de Sylow.141

En tot cas, l’únic punt que falta demostrar és, en tot cas, el fet que
tota extensió de grau 2 sobre R és un cos isomorf a C. Però això és
degut al fet que totes elles són extensions de la forma R[X]/

(
P (X)

)
,

on P (X) és un polinomi irreductible de grau dos sobre R.142

6.2. El TFA de d’Alembert-Argand. La reformulació d’Argand de
la demostració de d’Alembert la vaig veure, per primera vegada, a l’obra
col.lectiva d’Aleksandrov, Kolmogorov, Laurentiev i d’altres. Després
la retrobaria moltes altres vegades, en textos molt diversos143 i, en
particular, en els textos de John Stillwell. Aquesta demostració és la
que acostumo a explicar a les classes d’història de la matemàtica els
anys en què parlo de les demostracions del tfa al segle xviii.144

140Vegeu [Pla98].
141Tanmateix, ara, en fer-ne la síntesi al lema 2.7, he usat el text [Cox04].
142Vegeu la nota 50.
143Vull esmentar, en particular, el text [RPa15, pàgines 240–241]. Era el text de

referència dels professors de l’Escola d’Arquitectura de la Universitat Politècnica
de Catalunya quan, a començaments dels anys setantes del segle xx, el professor
Enric Trillas [1940- ] —sota la tutela del professor Pedro Pi Calleja [1907-1986]—
tenia cura de l’ensenyament de la matemàtica.

144Segueixo, fil per randa, [Sti78, pàgines 197–198]. És un llibre de conceptes i
intuïcions matemàtiques que aconsello, sempre que en tinc ocasió, com a lectura
complementària, a tots els estudiants i professors de matemàtiques. En la seva
demostració, que és la d’Argand, suposa que A, la derivada en el punt z0, és diferent
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Lema 6.1. Si p(z) és un polinomi no constant amb p(z0) 6= 0, aleshores
tot entorn de z0 conté un z1 tal que

∣∣p(z1)
∣∣ < ∣∣p(z0)

∣∣.
Demostració. Sigui z1 = z0 +∆z. Hem de determinar ∆z de manera
que

∣∣p(z1)
∣∣ < ∣∣p(z0)

∣∣. És a dir, de manera que p
(
z1

)
sigui més proper

a l’origen que p
(
z0

)
.

Si p(z) = an z
n + an−1 z

n−1 + · · ·+ a1 z + a0, aleshores

p
(
z1

)
= p
(
z0 + ∆z

)
= an z

n
0 + an−1 z

n−1
0 + · · ·+ a1 z0 + a0

+ ∆z
(
n an z

n−1
0 + (n− 1)an−1 z

n−2
o + · · ·+ a1

)
+ termes en ∆z2,∆z3, . . .

= p
(
z0

)
+ A∆z + ε,

on A és una constant 6= 0, atès que p(z) no és constant, el factor de ∆z
és la derivada p′(z), i |ε| és petit en comparació amb |∆z|, quan ∆z és
petit.

Agafem ∆z de manera que A∆z tingui la direcció oposada de p
(
z0

)
.145

!!!!!!!!!!!!!!!!!!XXXXXX!!!!!!!!!

•

•
•

•

0

p
(
z0
)

p
(
z0
)

+ ε

p
(
z1
)

= p
(
z0
)

+A∆z + ε

Aleshores p
(
z1

)
és més proper a l’origen que p

(
z0

)
, sempre que |∆z|

l’hàgim elegit de manera que |ε| sigui molt petit respcte de |A∆z|. �

Corol.lary 6.2. Si p(z) ∈ C[z], existeix un z0 ∈ C que p
(
z0

)
= 0.

de 0. En cas contrari, hi haurà necessàriament una primera derivada k-èsima no
nuł·la i aleshores tot va igual si definim A com el valor d’aquesta derivada en el
punt z0 i en lloc de ∆z usem ∆zk.

145Això és possible atès que, com indica la figura, els arguments de p
(
z0
)
, A, i

p
(
z0
)

+ ε estan donats.
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Demostració. Sigui p(z) = an z
n +an−1 z

n−1 + · · ·+a1 z+a0. Si |z| és
gran, aleshores

∣∣an z
n
∣∣ és gran respecte de

∣∣an−1 z
n−1 + · · ·+ a1 z+ a0

∣∣.
Per tant, existeix un R > 0 tal que p(z) ∼ an z

n, per a tot |z| ≥ R.

La funció
∣∣p(z)∣∣ és contínua a l’interior del disc tancat |z| ≤ R. Per

tant, atrapa el valor mínim en un punt z = z0.

Suposem que p
(
z0

)
6= 0, Aleshores:

− Si
∣∣z0

∣∣ < R, existeix un entorn de z0, dins el disc tancat |z| ≤ R

i, pel lema de d’Alembert, hi ha un z1, amb
∣∣p(z1)

∣∣ < ∣∣p(z0)
∣∣.

Contradicció!
− Si

∣∣z0

∣∣ = R, aleshores hi ha un z1, amb
∣∣p(z1)

∣∣ < ∣∣p(z0)
∣∣.

? Si z1 és dins el disc tancat |z| ≤ R, contradicció!
? Si z1 és fora, contradicció: |p(z)| creix si |z| > R.

Per tant,
∣∣p(z0

)∣∣ = 0 i, de retruc, p
(
z0

)
= 0. �

6.3. El TFA i la geometria algèbrica. Deu fer ja més de vint anys
que vaig començar a consultar els Source Books de Matemàtiques, tant
el d’Struik com el d’Smith. Proporcionen, respectivament, traduccions
angleses parcials de les demostracions primera i segona de Gauss.146 Si
haig de ser sincer, no en vaig fer pas una lectura aprofundida. De fet,
la lectura aprofundida de la demostració primera de Gauss —potser
la més emblemàtica de totes— la vaig fer en ocasió de l’elaboració del
curs Els Nombres. Una aproximació a la història de la matemàtica.147
És un curs dividit en tres parts —el nombre natural, el nombre real, i
el nombre complex.148 Per elaborar la tercera part —la que correspon
als nombres complexos— vaig recórrer, entre d’altres, al text de J. V.
Uspensky, i allà vaig aprofundir, per primera vegada, la demostració
de Gauss de 1797, de la qual n’hem donat els ítems al paràgraf 5.1.

146Vegeu [Str69, pàgines 115–122], 115-122, i [Smi59, pàgines 292–306].
147En canvi, la lectura aprofundida de les demostracions segona i tercera de

Gauss —les de 1816— l’he fet arran d’aquesta commemoració a la memòria de
Gauss.

148En ell, intento d’apropar l’estudiant de matemàtiques de la Facultat de
Matemàtiques de la ub a alguns dels resultats i intuïcions matemàtics més re-
llevants a través del concepte clàssic de nombre.
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Aquesta demostració és d’una riquesa i d’una bellesa tan grans que crec
sincerament que val la pena reproduir-la ara íntegrament, seguint les
petges d’Uspensky.149 De fet, la demostració es basa en una desigualtat
realment simple, en el comportament de les funcions sin i cos en els
angles de la forma κπ

4
, i en el de certes funcions algèbriques ben simples.

Realment, “chapeau” per a un xicot de vint anys, l’edat de Gauss el
1797.

Teorema 6.3. Considerem el polinomi

P (x) = xn + Axn−1 +B xn−2 + · · ·+ Lx+M,

amb A,B, . . . , L,M reals,150 i siguin

T = rn cosnθ + Arn−1 cos(n− 1)θ + · · ·+ L r cos θ +M ,
U = rn sinnθ + Arn−1 sin(n− 1)θ + · · ·+ L r sin θ,

com en l’enunciat del teorema 5.1. Hem de veure que hi ha un z0 ∈ C
tal que T

(
z0

)
= 0 i U

(
z0

)
= 0.

Calen uns lemes previs i bàsics:

Lema 6.4. Existeix un R > 0 tal que, si r > R,

rn −
√

2
(
Arn−1 +B rn−2 + · · ·+ L r +M

)
> 0.

Demostració. Sigui S ∈ R+, S més gran que A,B, . . . , L,M . Alesho-
res

rn−
√

2
(
Arn−1+B rn−2+ · · ·+Lr+M

)
> rn−

√
2S
(
rn−1+rn−2+ · · ·+1

)
.

Per tant, rn −
√

2
(
Arn−1 +B rn−2 + · · ·+L r+M

)
> 0 es complirà si

(6.20) rn −
√

2S
(
rn−1 + rn−2 + · · ·+ 1

)
> 0.

O sigui, si

(6.21) rn

(
1−

√
2S
(1

r
+

1

r2
+ · · ·+ 1

rn

))
> 0

149Vegeu tanmateix [FR97, pàgines 1822–186].
150Els podríem agafar complexos, com fa Uspensky, però, com hem vist a la nota

26, això no és important.
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Però, si r > 1, 1
r

+ 1
r2 + · · · + 1

rn < 1
r−1

. Per tant, (6.21) i, amb més
raó encara (6.20), seran vàlids si r > 1 i 1 −

√
2 S

r−1
> 0. O sigui, si

r > 1 +
√

2S. Per tant, n’hi ha prou a considerar R = 1 +
√

2S. �

Lema 6.5. La circumferència d’un cer-
cle de radi r > R consta de 2n arcs, en
els quals T pren alternativament valors
positius i negatius, com indica la figura
adjunta.

Demostració. Posem ω = π
4n

, i
considerem els 4n punts P0, P1,
P2, . . . , P4n−1 de la circumferència que
corresponen als arguments

ω, 3ω, 5ω, . . . , (8n− 3)ω, (8n− 1)ω.

Els arguments que corresponen als punts P2k, P2k+1 són φ = (4k+1)ω,
φ′ = (4k + 3)ω. Se’n segueix que

cos(nφ) = (−1)k 1√
2

i cos(nφ′) = (−1)k+1 1√
2
.

Si multipliquem els valors corresponents de T per (−1)k i per (−1)k+1

obtenim, respectivament,

(−1)k T =
rn

√
2

+ (−1)k Arn−1 cos
(
(n− 1)φ

)
+ · · ·+ (−1)k M ,

(−1)k+1 T =
rn

√
2
+(−1)k+1Arn−1 cos

(
(n−1)φ′

)
+· · ·+(−1)k+1M .

Si substituïm els valors

(−1)k cos
(
(n−1)φ

)
, . . . , (−1)k, i (−1)k+1 cos

(
(n−1)φ′

)
, . . . , (−1)+1k

per −1, obtenim les desigualtats:

(−1)k T ≥ rn

√
2
− ARn−1 − · · · −M > 0,

(−1)k+1 T ≥ rn

√
2
− ARn−1 − · · · −M > 0,

en virtut de l’elecció d’R i del lema 6.4.
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Com que T varia contínuament respecte de φ, s’anul.la, almenys, 2n
vegades damunt de la circumferència. Suposem que aquests 2n són
els punts Q0, Q1, . . . , Q2n−1, que tenen els arguments respectius entre
ω, 3ω, 5ω, . . . , (8n− 3)ω, (8n− 1)ω, respectivament. Sigui ζ = tan φ

2
.

Aleshores,

cosφ =
1− ζ2

1 + ζ2
i sinφ =

2 ζ

1 + ζ2
.

Considerem el punt z = r
(

1−ζ2

1+ζ2 +i
2 ζ

1+ζ2

)
. Si el substituïm en el polinomi

incial X, obtenim una part real

T =
P2n(ζ)

1 + ζ2
,

on P2n(ζ) és un polinomi de grau ≤ 2n.

Hem vist que s’anul.la en 2n punts diferents de ζ. Per tant, no pot
anul.lar-se per a cap altre valor de ζ. A més, les 2n arrels —l’existència
de les quals acabem d’establir— han de ser simples. Això fa que s’ha-
gin d’alternar els valors negatius i positius de T , quan recorrem la
circumferència de radi r, tal com indica la figura.151 �

Lema 6.6. Els valors de U són positius en els punts Q0, Q2, . . . , Q2n−2

i negatius en els punts Q1, Q3, . . . , Q2n−1.

Demostració. L’argument φ del punt Qk està entre (4k+1)π
4n

i (4k+3)π
4n

.
Se’n segueix que (−1)k sin(nφ) ≥ 1√

2
. Si multipliquem U per (−1)k i

reemplacem (−1)k sin
(
(n − 1)φ

)
, . . . , (−1)k per −1, obtenim la desi-

gualtat

(−1)k U ≥ rn(−1)k sin(nφ)− ARn−1 − · · · − LR−M

i, en virtut de l’elecció del radi R,

(−1)k U ≥ rn

√
2
− ARn−1 − · · · − LR−M > 0.

Per tant, el signe de Qk és el signe de (−1)k. �

151Atès que, en el punt d’argument ω, el valor de T és positiu i que canvia de signe
quan passa pel punt Q0, en els 2n arcs Q0Q1;Q1Q2; . . . ;Q2n−2Q2n−1;Q2n−1Q0,
els signes de T seran alternativament − + − + . . . .
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Ara podem reformular el teorema 6.3 en els termes següents:
Teorema 6.7. Hi ha un punt de l’interior d’un cercle Γ en què s’anul-
len alhora T i U .

Demostració. Elegim un cercle Γ de radi r > R. La seva circumfe-
rència estarà dividida pels 2n punts Q0, Q1, . . . , Q2n−1 entre els quals
els signes de T s’alternen.

A mesura que fem el radi més i més gran,
els arcs Q0Q1;Q1Q2; etc. delimiten 2n
regions que s’estenen fins a l’infinit i dins
de les quals els signes positiu i negatiu de
T s’alternen. Aquestes regions estan sep-
arades per unes corbes damunt les quals
T = 0.
Per descriure-ho d’una forma més intuïti-
va, anomenem mars les n regions en les
quals T < 0 (de color gris a la figura)
i continents les altres n regions, en les
quals T > 0 (de color blanc a la figura).
Les corbes en les quals T = 0 són les
costes .152 Els n mars i els n continents
que hi ha dins de Γ s’estenen a l’exterior
a través dels arcs Q0Q1;Q1Q2; etc., com
indica la figura adjunta.

Començant pel punt Q1 final de l’arc Q0Q1, ens movem per la costa de
manera que el continent quedi sempre a la dreta.153 Si la circumferència
de Γ la recorrem en el sentit contrari al de les agulles del rellotge, els
continents i els mars s’aniran alternant. D’això se’n deduiex que creuem
la circumferència de Γ cap a fora en els punt Qk amb k parell.154

Existeix una corba γ que va de Q1 a Qk, amb k parell. En ella, T = 0
constantment. Ara bé, pel lema anterior, U < 0 aQ1 i U > 0 aQk, però
ambdós pertanyen a la corba γ. La funció U varia de forma contínua.

152Aquesta nomenclatura és de Gauss, i Uspensky la respecta.
153A la figura entrem dins Γ, amb el continent a la dreta, després sortim de Γ,

però el continent segueix a la dreta.
154És a dir, en Q2, o en Q4, o en Q6, etc.
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Per tant, hi ha d’haver un punt de la corba γ en el qual U = 0. Hi ha,
doncs, un punt de l’interior de Γ en el qual T = 0, U = 0. �

Realment, amics, quina elegància! Malgrat que Gauss no n’ofereix cap,
és sempre instructiu veure exemples concrets del mètode.155

Volem trobar les arrels del polinomi X7 + 28X4 − 480 = 0. Aleshores,
susbtituint X per x+ i y, obtenim

T = x7−21x5 y2 +28x4 +35x3 y4−7x y6 +28 y4−168x2 y2−480 = 0,
U = −y7 + 21x2 y5 − 35x4 y3 + 7x6 y + 112x3 y − 112x y3 = 0.

Figura 1: La corba T = 0. Figura 2: La corba U = 0

La intersecció de T = 0, U = 0 —materialitzada a la figura 3, on U = 0
és de traç seguit i T = 0 de puntets,— dóna els valors aproximats de
les arrels reals i complexes de l’equació inicial.

Les arrels reals de l’equació polinòmica X7 + 28X4 − 480 = 0 són:

X1 ' 1, 922841; X2 ' −2, 4580892; X3 ' −2, 5778036,

i les arrels complexes conjugades són:

X4, X5 ' 1, 6843159± 2, 6637914 i i X6, X7 ' −0, 1278113± 1, 9874234 i.156

155Vegeu [Fri98, pàgines 269–272].
156Per a més informació sobre les intuïcions de Gauss en els exemples concrets,

vegeu [Fri98, pàgines 270, 273–278].
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Figura 3: Les arrels de X7 + 28X4 − 480 = 0.

6.4. La demostració algèbrica del TFA de William K. Clifford.
Ian Stewart, al capítol vuitè de [Ste73], dedicat al tfa, esmenta, tot de
passada, una prova deguda al matemàtic anglès William K. Clifford.157
Curiosament aquesta demostració —d’una gran simplicitat, i alhora
força desconeguda— l’ofereix de forma detallada Julio Rey Pastor a les
Lecciones de Álgebra.158 Es basa en la resultant de dos polinomis.159

Proposició 6.8.
(
Teorema de la resultant d’Euler

)
La condició

necessària i suficient perquè dos polinomis
f(x) = a0 x

m + a1 x
m−1 + · · ·+ am−1 x+ am,

g(x) = b0 x
n + b1 x

n−1 + · · ·+ bn−1 x+ bn,

}
de graus m i n tinguin, almenys, una arrel en comú, és que existeixin
dos polinomis Fm−1 i Gn−1, respectivament, de graus m − 1 i n − 1

157Vegeu [Cli70] o [Ste73, pàgina 193].
158Vegeu [RP15, edició de 1947, pàgines 310–312]. Aquest text el vaig descobrir

gràcies a la insistència de l’amic Pelegrí Viader que me’n recomanà la lectura i me’n
facilità una còpia.

159La primera aproximació a la resultant, per a polinomis de graus dos o quatre,
la féu Isaac Newton a l’Arithmetica Universalis, lliçons 1673-1683. L’alternativa,
com sempre, la pren Euler, el qual, al capítol 19 de [Eul48], dóna dos mètodes
d’eliminació, el segon dels quals el trobem també a [Eul64]. No obstant això, el
mètode més acceptat és el que estableix Bézout al Cours de mathématiques [1764-
1769], on trobem, de forma explícita i clara, la resultant. També serà Bézout qui
el generalitzarà al cas d’equacions amb dues variables en un article de 1764, que
recull a la Théorie générale des équations algébriques [1779]. Per a un tractament
acurat i més actual de la resultant, vegeu [SP60, volum ii, pàgina 76].
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exactament que satisfacin la identitat

(6.22) fmGn−1 = gn Fm−1.

Si m ≥ n, la identitat (6.22) equival al fet que un cert sistema homogeni
de m + n equacions lineals amb m + n incògnites sigui compatible. I
això equival al fet que el determinant del sistema s’anul.li, és a dir, a
R = 0, on R és el determinant següent:

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

a0 a1 a2 · · · an−1 an an+1 · · · am−1 am 0 · · · 0
0 a0 a1 · · · an−2 an−1 an · · · am−2 am−1 am · · · 0
0 0 a0 · · · an−3 an−2 an−1 · · · am−3 am−2 am−1 · · · 0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 0 0 · · · a0 a1 a2 · · · ad ad+1 ad+2 · · · am

b0 b1 b2 · · · bn−1 bn 0 · · · 0 0 0 · · · 0
0 b0 b1 · · · bn−2 bn−1 bn · · · 0 0 0 · · · 0
0 0 b0 · · · bn−3 bn−2 bn−1 · · · 0 0 0 · · · 0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 0 0 · · · 0 0 0 · · · b0 b1 b2 · · · bn

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(hem posat d = m− n).

Demostració. És un exercici elemental. �

Corol.lary 6.9.
(
Teorema fonamental de l’àlgebra

)
Sigui

P (x) = xn + a1 x
n−1 + a2 x

n−2 + · · ·+ an−1 x+ an

un polinomi real de grau n = 2m = 2ν q ≥ 0, i q senar.160 Aleshores
P (x) té una arrel complexa.

Demostració. Per inducció sobre l’ordre de paritat ν.161

• Si ν = 0, el teorema de Bolzano estableix l’existència d’una arrel
real.

• Si ν 6= 0, fem x = y + h. Aleshores resulta que

P (x) = P (y+h) = yn + c1 y
n−1 + · · ·+ cn−1 y+ cn = Φ

(
y2
)
+yΨ

(
y2
)
,

160Podríem suposar, com fa Rey Pastor [RP15, edició de 1947, pàgina 310], que
el polinomi té els coeficients complexos, però això, com ja hem dit abans, no té
importància.

161Pel que fa a la inducció, fixem-nos en l’analogia de la demostració de Lapalce
i la segona de Gauss.
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on

Φ(z) = zm + c2 z
m−1 + c4 z

m−2 + · · ·+ cn−2 z + cn,
Ψ(z) = c1 z

m−1 + c3 z
m−2 + c5 z

m−3 + · · ·+ cn−3 z + cn−1.

El grau de h en la resultant R(h) de Φ i Ψ és el pes que aporten
les ci, que és m (m − 1). Ara bé, els índexos estan duplicats en
Φ i augmentats d’una unitat en Ψ. Per tant, R(h) té un ordre de
paritat 2m(m− 1) +m = m(2m− 1) ≤ ν − 1.162

Ara, d’acord amb la hipòtesi d’inducció, podem afirmar l’existèn-
cia de zeros complexos dels polinomis d’ordre de paritat < ν i,
en particular, del polinomi R(h). Existeix, doncs, un valor de
h que anul.la alhora Φ i Ψ. Per tant, tenen un divisor comú η:
Φ = ϕη,Ψ = ψ η.
En resulta que el polinomi

(6.23) P (x) =
(
ϕ
(
y2
)

+ y ψ
(
y2
))
η
(
y2
)

descompon en dos factors de grau < n:

? Si un d’ells té ordre de paritat < ν, admet un zero complex
que ho és de P (X).

? Si ambdós tenen ordre de paritat ν, repetim el procés i, atès
que que els graus disminueixen, arribarem a un polinomi d’or-
dre de paritat < ν, que proporcionarà una arrel complexa de
P (X).

El teorema queda així demostrat. �

6.5. Les dues darreres demostracions del TFA que he descobert.
No vull acabar aquest treball sense fer esment de dues demostracions
que he descobert tot preparant aquesta conferència.163

162Els coeficients ci són polinomis en h. Cal adonar-se’n i comptar bé.
163La primera l’he trobada en un text d’anàlisi complexa que he repassat per

recordar la demostració basada en el teorema de Liouville, esmentada a la pàgina
244. És una demostració que es basa en el teorema de Rouché.

La segona, en canvi, en un intent de modernitat, l’he trobada cercant informació,
en el Google, sobre el tfa. És una demostració de caire topològic, i la podem trobar
al text d’àlgebra [BL67], que he consultat en més d’una ocasió. És, precisament, la
que donava, a finals dels anys seixanta i començaments dels setanta, l’amiga i col.lega
Pilar Bayer en l’assignatura de Topologia de segon de matemàtiques. L’encàrrec el
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6.5.1. La demostració al si de l’anàlisi complexa, basada en el teorema
de Rouché. A l’anàlisi complexa,164 o bé usant tècniques topològiques,165
podem demostrar el teorema següent:
Teorema 6.10.

(
Teorema de Rouché

)
Siguin f(z) i g(z) dues fun-

cions analítiques a l’interior d’una corba tancada simple C. Suposem
que

∣∣g(z)∣∣ < ∣∣f(z)
∣∣. Aleshores f i f + g tenen el mateix nombre de

zeros dins de C. �

Corol.lary 6.11.
(
Teorema fonamental de l’àlgebra

)
El polinomi

P (z) = zn +
n−1∑
k=0

ck z
k, ck ∈ C, té n zeros a C.

Demostració. Sigui R = 1 +
∑n−1

k=0

∣∣ck∣∣ i suposem que |z| ≥ R. Ales-
hores, atès que R ≥ 1,

∣∣zr
∣∣ ≥ ∣∣zs

∣∣, si r > s > 0. En conseqüència

∣∣zn
∣∣ > R

∣∣zn−1
∣∣ > ∣∣zn−1

∣∣+ n−1∑
k=0

∣∣ck∣∣ ∣∣zn−1
∣∣ > 1 +

n−1∑
k=0

∣∣ck∣∣ ∣∣zk
∣∣ > ∣∣∣∣∣

n−1∑
k=0

ck z
k

∣∣∣∣∣.
Però la funció P (z) és analítica en C. Per tant, en el disc |z| 6 R. Ara
apliquem el teorema de Rouché i tenim que els polinomis

zn i zn +
n−1∑
k=0

ck z
k

tenen el mateix nombre de zeros en el disc |z| 6 R.

Òbviament, zn té el zero z = 0 amb multiplicitat n. Per tant, el
polinomi P (z) té n zeros dins del disc |z| 6 R.166 �

va rebre del doctor Josep Teixidor [1920-1989], i jo vaig ser el professor de problemes.
Malgrat tot, l’havia oblidada.

La Topologia fou una de les dues assignatures que van subtituir, a la Facul-
tat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona —a petició dels estudiants—
l’Astronomia. L’altra fou la Lògica matemàtica. Ara, passats els anys —i reconei-
xent la importància de les dues assignatures que es van incorporar a la llicenciatura
de matemàtiques, en ocasió de la protesta estudiantil— lamento que l’Astronomia
i d’altres assignatures de contingut físic hagin desaparegut totalment dels currícula
de l’ensenyament a moltes de les Facultats de Matemàtiques.

164Vegeu [LR72, edició castellana de 1975, pàgines 218–219].
165Vegeu [FR97, pàgina 200].
166Observem que, per l’elecció que hem fet de R, P (z) 6= 0, si z > R.
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6.5.2. La demostració topològica de Birkoff-Mac Lane. Aquesta és, de
fet, l’única demostració de caire topològic que donaré.167

Teorema 6.12.
(
Teorema fonamental de l’àlgebra

)
Tot polinomi

P (Z) = am Z
m + am−1 Z

m−1 + · · ·+ a1 Z + a0 ∈ C[Z] de grau m > 1 té
almenys una arrel a C.

Demostració. Podem suposar que el coeficient del terme de grau mà-
xim am = 1.168

Considerem dos plans complexos: el z-pla i l’ω-pla. La funció contínua
P (z) aplica cada punt z0 = 〈x0, y0〉 del z-pla en un punt ω0 = P

(
z0

)
de l’ω-pla.

Si z descriu una corba contínua, com ara la circumferència |z| = r,
P (z) descriu una corba de l’ω-pla.

Les figures adjuntes representen les imatges respectives, per al polinomi
P (Z) = Z3 − 2Z2 − 1, de les circumferències |z| = r que s’indiquen
explícitament a cada figura.169

Figura 1. |z| = 2 Figura 2. |z| = 20

167Vegeu [BL67]. Difereix de la que donen a l’Algebra, edició francesa de 1970,
i, 212-214.

Ometo d’altres demostracions de tipus topològic, perquè estan molt ben ex-
posades a [FR97].

168Dividim tots els coeficients per am i fem ci = ai

am
, i = 0, 1, . . . ,m− 1.

169A la figura 3, hem ampliat l’escala. Adonem-nos que la figura 4 suggereix
que la circumferència de radi 0, 75 passa prop d’una arrel. De fet les arrels són
z ' 2, 206 i z ' −0, 103 ± 0, 665i, i el mòdul d’aquestes dues arrels complexes és
' 0.673.
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Figura 3. |z| = 0, 1 Figura 4. |z| = 0.75

Volem veure que l’origen O de l’ω-pla està a la “imatge” de P (z) per
un z del pla. Això equival a dir que la imatge d’alguna circumferència
|z| = r del z-pla passa per l’origen O de l’ω-pla.

Per a cada r > 0, la funció ω = P
(
r eiθ

)
, aplicada a la circumferència

γr : |z| = r
(
z = r eiθ

)
, defineix una corba γ′r de l’ω-pla.170

Per a tota corba γ′r que no passi per l’origen O de l’ω-pla, l’angle
total n(r) és el nombre de vegades que γ′r fa una volta completa, en la
direcció contrària a les agulles del rellotge, al voltant de l’origen O de
coordenades.171

La funció n(r) és contínua en r, atès que P
(
r ei θ

)
ho és, llevat que γ′r

passi per O, que ho hem exclòs.172

Suposem que c0 6= 0.173 Volem veure que, per a r prou gran, n(r) =
m = gr

(
P (z)

)
.

En efecte, podem escriure la funció polinòmica P (z) en la forma

P (z) = zm + cm−1 z
m−1 + · · ·+ c1 z + c0 = zm

(
1 +

m∑
k=1

cm−k z
−k

)
.

Per la fórmula de de Moivre:

170El cas r = 0 no té interès perquè γ′r queda reduïda a l’únic punt ω = P (0).
171Vegeu les quatre figures anteriors. Analíticament, n(r) es pot representar per

la integral curvilínia 1
2 π

∫
dθ al llarg de γ′r, amb dθ = u dv−v du

u2+v2 .
172Si γ′r passa per l’origen O de coordenades, el teorema queda establert.
173En cas contrari, podem simplificar les arrels iguals a zero.
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arg
(
P (z)

)
= m arg(z) + arg

(
1 +

m∑
k=1

cm−k z
−k

)
.

Quan z descriu el cercle γr en sentit contrari a les agulles del rellotge,
el canvi net en arg

(
P (z)

)
és igual a:

canvi
(
arg(z)

)
= m (2π) més canvi

(
arg
(
1 +

m∑
k=1

cm−k z
−k
))
.

Si |z| = r i r és prou gran, 1 +
∑m

k=1 cm−k z
−k = ω∗ satisfà

∣∣ω∗ − 1
∣∣ <

1
2
,174 que no produeix cap volta a l’entorn de l’origen O de coordenades

de l’ω-pla.

Figura 5: Figura proposada per Birkhoff i Mac Lane,
en la qual n(r) = 1.

D’on, quan r és prou gran, n(r) = m, perquè el canvi total en arg
(
P (z)

)
és 2πm.

Quan r canvia, γ′r es deforma contínuament (perquè la funció P (z) és
contínua).175

Aleshores, des del punt de vista geomètric, és evident que giravolta,
a l’entorn de l’origen de coordenades O, m 6= 0 vegades. No es pot

174En virtut de la desigualtat triangular del mòdul.
175Hem entrat a l’àmbit de la topologia.
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deformar contínuament en un punt sense passar per l’origen en algun
moment de la deformació.176

Així, doncs, per a un cert valor r, la corba γ′r passa per l’origen O de
coordenades. És a dir, P (z) s’anul.la en un punt complex, com volíem
demostrar. �

6.6. Una darrera demostració del TFA, deguda a J. W. Milnor.
L’amic i col.lega Sebastià Xambó ha tingut la paciència i l’interès de
llegir aquest article i de fer-me un grapat d’observacions molt apropi-
ades i aclaridores com és propi —com sabem tots els que el coneixem—
de la seva capacitat receptiva i de la seva qualitat matemàtica.

En una de les suggerències m’indica la simplicitat i elegància de la
demostració que ofereix John W. Milnor en el text —sintètic i alhora
claríssim— Topology from the differentiable Viewpoint , tot suggerint-
me l’oportunitat d’incloure-la en l’article a fi de completar aquesta pre-
sentació de demostracions del tfa. Haig de reconèixer que desconeixia
totalment l’obra i, de retruc, la demostració. Però, un cop l’he llegida,
m’ha semblat que l’indicació d’en Sebastià era d’allò més oportuna.
Per això la reprodueixo aquí.

Definició 6.13. Siguin U ⊆ Rk i V ⊆ R` dos conjunts oberts. Una
aplicació f de U en V és suau si, i només si, existeixen totes les
derivades parcials ∂n

∂xi1
...∂xin

f i són contínues.
En general, si X ⊆ Rk i Y ⊆ R` són dos subconjunts arbitraris

d’espais euclidians, una aplicació f : X −→ Y és suau si, i només si,
per a cada x ∈ X, existeixen un conjunt obert U ⊆ Rk que conté x i
una funció suau F : U −→ R` que coincideix amb f en U ∩X.177

Definició 6.14. Una aplicació f : X −→ Y és un difeomorfisme si f
aplica X homeomòrficament sobre Y i f i f−1 son, ambdues, suaus.178

176És un teorema de topologia que podem trobar demostrat, per exemple, a
[AH35, pàgina 463].

177Vegeu [Mil65, edició de 1990, pàgina 1].
178Vegeu [Mil65, edició de 1990, pàgina 1].



APROXIMACIÓ AL TFA 289

Definició 6.15. Sigui f : M −→ N una aplicació suau entre dues
varietats de la mateixa dimensió. Diem que un punt x ∈M és un punt
regular de f si la derivada dfx és nosingular.179

El teorema de la funció inversa estableix que, en aquest cas, f aplica
un entorn de x en M difeomòrficament sobre un conjunt obert de N .

Definició 6.16. El punt y ∈ N és un valor regular si, i només si,
f−1(y) només conté punts regulars.

Si dfx és singular, aleshores x és un punt crític de f , i la imatge f(x)
s’anomena un valor crític.180

Aleshores cada y ∈ N és un valor crític o un valor regular segons que
f−1(y) contingui o no un punt crític.

Lema 6.17. Sigui f : M −→ N una funció suau, M compacte, i y
un punt regular de N . Aleshores, (1) f−1(y) és finit, eventualment
buit. (2) Si definim #f−1(y) = card

(
f−1(y)

)
, la funció #f−1(y) és

localment constant com a funció de y (on y recorre solament punts
regulars); és a dir, hi ha un entorn V ⊆ N de y tal que #f−1(y′) =
#f−1(y), per a tot y′ ∈ V .181

Demostració. (1) f−1(y) és compacte, atès que és un conjunt tancat
dins d’un conjunt compacte M . D’altra banda, f−1(y) és discret, atès
que f és injectiva en cada entorn de x ∈ f−1(y).

(2) Siguin x1, . . . , xk ∈ f−1(y). Elegim entorns Ui, disjunts dos a dos,
dels punts xi. Són aplicats difeomòrficament sobre entorns V1, . . . , Vk

de N . Aleshores podem agafar

V = V1 ∩ V2 ∩ · · · ∩ Vk − f
(
M − U1 − · · · − Uk

)
. �

Teorema 6.18.
(
Teorema fonamental de l’àlgebra de J. W. Mil-

nor
)
182 Cada polinomi P (z) complex, no constant, té un zero a C.

179Vegeu [Mil65, edició de 1990, pàgines 7–8]. El concepte de diferencial s’estén
de forma natural del cas de funcions vectorials de variable vectorial al cas d’aplica-
cions suaus entre varietats.

180Vegeu [Mil65, edició de 1990, pàgines 7–8].
181Vegeu [Mil65, edició de 1990, pàgina 8].
182Vegeu [Mil65, edició de 1990, pàgines 8–9].
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Demostració. El primer pas de la demostració consisteix a passar
del pla complex a una varietat compacta. Considerem l’esfera unitat
S2 ⊆ R3 i la projecció estereogràfica

h+ : S2 −
{
(0, 0, 1)

}
−→ R2 × 0 ⊆ R3

des del “pol nord” (0, 0, 1) de S2, d’acord amb la figura adjunta.

Identifiquem R2 × 0 amb el pla dels nombres complexos. A l’aplicació
polinòmica P de R2 × 0 en R2 × 0 li correspon l’aplicació f de S2 en
S2, on:

f(0, 0, 1) = (0, 0, 1) i f(x) = h−1
+ Ph+(x), per a x 6= (0, 0, 1).

És ben conegut que l’aplicació f que en resulta és suau, fins i tot en
un entorn del pol nord (0, 0, 1).

Projecció estereogràfica

Per veure-ho introduïm la projecció estereogràfica h− des del pol sud
(0, 0,−1) i definim

Q(z) = h−fh
−1
− (z).

Observem, per geometria elemental, que

h+h
−1
− (z) =

z

|z|2
=

1

z
.

Ara, si P (z) = a0z
n + a1z

n−1 + · · ·+ an, on a0 6= 0, aleshores un càlcul
simple mostra que

Q(z) =
zn

a0 + a1z + · · ·+ anzn
.
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Aleshores Q és suau en un entorn del 0. Per tant, f = h−1
− Qh− és suau

en un entorn del pol nord (0, 0, 1).

Observem que f només té un nombre finit de punts crítics. La funció
polinòmica induïda per P solament deixa de ser un difeomorfisme local
en els punts en els quals s’anul·la la derivada P ′(z) =

∑
j an−jz

j−1 del
polinomi P . De punts d’aquests només n’hi ha una quantitat finita
atès que P ′ no és idènticament nul.

El conjunt de punts regulars de f és una esfera, llevat un nombre finit
de punts. És, doncs, un conjunt connex.

Per tant, la funció localment constant #f
−1(y) ha de ser constant

damunt d’aquest conjunt. En conseqüència #f
−1(y) no pot ser nul·la

arreu. D’on en resulta que no pot ser nul.la enlloc. De tot això segueix
que f és una aplicació exhaustiva, i en particular el polinomi P ha de
tenir un zero. �

7. Cloenda

Hem vist, doncs, com prometíem en el Resum, una visió epistemològica
i heurística del tfa; una exposició històrica dels intents de demostració
anteriors a Carl Friedrich Gauss, i de les crítiques a les que les sotmeté
Gauss; i, per fi, una descripció de les demostracions —ja rigoroses—
de l’insigne mestre de mestres alemany.

Però alhora hem passat revista a la presentació del tfa i del tfl en
els estudis de l’ensenyament de les matemàtiques a les Universitats
catalanes d’avui i d’ahir —i, m’atreviria a dir, per la bibliografia que
he manejat, d’arreu, des de fa més de cinquanta anys.

Finalment, a través de la meva experiència personal, hem fet un repàs
prou exhaustiu i detallat d’un bon nombre de demostracions de tfa
que l’estudiós de la matemàtica pot trobar en textos més o menys
divulgatius, històrics, i específics de certes matèries. Són moltes, força
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variades, i recorren, en llur demostració, a aspectes i tècniques ben
diversos de la matemàtica.183

I, a més, he suggerit un guió que pot servir per fer un estudi complet
—com ara una tesi doctoral d’història de la matemàtica— sobre tfa,
analitzant els contextos en què cada una de les demostracions concretes
es desenvolupa i els lligams que hi ha entre elles. Aquests lligams pale-
sen el que anomeno els “corrents subterranis” que nodreixen terrenys
prou allunyats aparentement i geogràfica, en el mapa de la matemàtica,
entesa erròniament com un “regne de taifes", cada un amb el seu propi
reietó. Al meu entendre fóra un estudi d’una riquesa epistemològica,
històrica i matemàtica enorme.

183Un cop acabat d’escriure aquest text, al número d’octubre de 2005 de
l’American Mathematical Montly , 705-712, Georg Leibman ofereix una demostra-
ció noestàndard del tfa. M’ha fet molta gràcia —alhora que l’he trobat d’allò
més interessant—, perquè, a mitjans dels anys vuitanta del segle passat, em vaig
interessar molt per aquesta manera d’entendre la matemàtica, i vaig fer algun curs
de doctorat sobre la qüestió. També va ser en aquella època que vàrem connectar
amb l’escola de monsieur Georges Reeb [1920-1992], de la Universitat Louis Pas-
teur de Strabourg, un dels fundadors de l’escola francesa de l’anàlisi noestàndard.
Un resultat acadèmic d’aquesta tasca fou la tesi doctoral de Miquel Ralló, actual-
ment professor del Departament de Matemàtica Aplicada iii (campus de Terrassa),
dirigida per Miguel Ángel Canela Campos.

No l’he reproduït en aquest article per tres raons: dues de més serioses, i una
darrera, més banal. En primer lloc, perquè, de fet, l’article ja l’havia donat per tan-
cat i és bo respectar els propis criteris. En segon lloc, perquè l’anàlisi noestàndard
no és gaire conegut pels estudiants de matemàtiques de les nostres facultats i, com
ja he repetit massa vegades, aquest article l’he confegit pensant en elles i en ells de
manera que els sigui comprensible, il.lustratiu, educatiu, i enriquidor. Finalment,
perquè ja m’he allargat massa, i, com es diu popularment, “els massa piquen”.
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DE LA MECÀNICA CELESTE ALS SISTEMES
DINÀMICS: UN CAMí D’ANAR I TORNAR

CARLES SIMÓ

Resum. La mecànica celeste estudia el moviment dels astres i, en
general, tot tema relacionat amb el problema dels N cossos i les
seves aplicacions a la ciència espacial. Podem considerar que el
seu origen remot és el coneixement que els astrònoms babilonis i
xinesos tenien del moviment dels astres.

Generalitzant, hom pot dir, en un sentit ampli, que els sistemes
dinàmics estudien “tot allò que es mou”, és a dir, tots els fenòmens
en els que hi ha una magnitud que evoluciona amb el temps. L’es-
tudi es fa tant dels aspectes quantitatius com qualitatius, analítics
com numèrics, teòrics com aplicats.

En l’actualitat els sistemes dinàmics són, possiblement, la bran-
ca de les matemàtiques amb més interaccions amb d’altres bran-
ques i amb més possibilitats d’aplicació.

En aquest article s’exposen algunes idees bàsiques dels sistemes
dinàmics, centrades en veure molts problemes com qüestions ge-
omètriques en espais convenients. Finalment es presenta un pro-
blema elemental en sistemes dinàmics que s’ha pogut resoldre em-
prant eines de mecànica celeste.

Introducció

La mecànica celeste estudia el moviment dels astres y, en general, tot
tema relacionat amb el problema d’ N cossos y les seves aplicacions a
la ciència espacial. Moltes de les qüestions de la mecànica celeste tenen
un caràcter conservatiu. Malgrat això, la naturalesa ens ofereix proves
constants de la presència d’efectes dissipatius. Per a estudiar ambdós
tipus de sistemes utilitzem la teoria dels sistemes dinàmics.

Els sistemes dinàmics estudien els models de l’evolució dels fenòmens
naturals i, per extensió, de qualsevol sistema, natural o artificial, con-
cret o abstracte, que evolucioni amb el temps, així com els canvis que es
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produeixen en aquesta evolució quan varien els paràmetres del sistema.
Són útils en tots els camps de la ciència i de la tècnica.

Una idea bàsica de la teoria dels sistemes dinàmics és la representació
de l’evolució dels sistemes en un cert espai d’estats o espai de fases.
O, millor encara, en un espai que descrigui l’estat i els paràmetres del
sistema simultàniament. La comprensió de les possibles evolucions del
sistema i el fet d’entendre si el seu comportament serà regular o caòtic
es basa en el coneixement de certs objectes geomètrics en aquest espai.

En l’estudi dels sistemes dinàmics s’utilitzen eines de tots els dominis
de la matemàtica.

En aquest article es presenten les línies aquí exposades que, en cert
sentit, són un reflex de la meva evolució personal com a investigador.

La mecànica celeste

La mecànica celeste estudia el moviment dels astres i, en general, tot
tema relacionat amb el problema d’N cossos i les seves aplicacions a
la ciència espacial. Podem considerar que el seu origen remot és el
coneixement que els astrònoms babilonis i xinesos tenien del moviment
dels astres.

Les seves lleis fonamentals són les lleis de Newton que, en el cas del
problema d’N cossos amb masses mi , i = 1, . . . , N i posicions en l’espai
ri, vénen donades per

(1)
d2ri

dt2
=

N∑

j=1,j 6=i

Gmj
rj − ri

d3
i,j

.

on G representa la constant de gravitació i di,j la distància del cos de
massa mi al cos de massa mj. És a dir, s’expressen les acceleracions que
actuen sobre els diferents cossos en funció de la seva posició relativa.
és també útil introduir les velocitats dels diferents cossos, vi. Llavors,
la llei de Newton s’expressa com

dri

dt
= vi,

dvi

dt
=

∑N
j=1,j 6=i Gmj

rj − ri

d3
i,j

.
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Alguns dels principals problemes de la Mecànica Celest son:

Prediccions aproximades de posicions (teoria de pertorbacions,
com la donada per les equacions de Gauss). Per exemple, per a N = 2
les solucions de (1) són elementals, i es denominen solucions keplerianes.
Aquest no és el cas per a N = 3. Així, moguts per la necessitat de
predir el moviment dels astres, es considera que el seu moviment és
una pertorbació del moviment keplerià. En efecte, l’acció dominant
sobre un planeta és el Sol, i els efectes dels altres planetes són molt
menors. Sobre la Lluna l’efecte dominant és el de la Terra, i es considera
com a pertorbació la diferència dels efectes del Sol sobre la Terra i
sobre la Lluna. Es tracta, per tant, d’expressar la solució mitjançant
desenvolupaments en un o varis petits paràmetres, com són la relació
de masses entre Júpiter i el Sol (≈ 1/1000) o la relació de les distàncies
de la Terra a la Lluna i el Sol (≈ 1/400).

Topologia de l’espai de fases (o espai de posicions i velocitats, o
espai d’estats). És a dir, interessar-se pels aspectes més qualitatius, in-
tentant descriure quin tipus d’òrbites es poden trobar, enlloc de buscar
l’expressió de les solucions.

El problema de les col·lisions i, en general, de les singularitats de
les solucions. I també, els passos prop d’una col·lisió. Es diu que té
lloc una col·lisió en un instant de temps t = t∗, si almenys dos cossos
tendeixen a la mateixa posició quan t tendeix a aquest instant de temps.
Suposem que això succeeix per una solució ϕ. De (1) és clar que les
equacions no estan definides per a un temps t més enllà de t∗, però
un es podria preguntar si hi ha alguna manera de continuar la solució
ϕ a través de la col·lisió, és a dir, si existeix o no una altra solució φ,
acabant en la mateixa col·lisió quan t decreix cap a t∗ tal que si estenem
la solució ϕ per φ un recupera continuïtat respecte condicions inicials.

Configuracions centrals i punts d’equilibri relatiu. Les primeres
son solucions del tipus ri(t) = φ(t)ai, on φ es una funció escalar, mentre
que els darrers són punts fixos del problema d’N cossos en un sistema
d’eixos giratoris al voltant del centre de masses. Determinar-les per un
N arbitrari és una qüestió oberta, inclús per al cas més senzill en què
les masses siguin totes iguals. Es tracta d’un problema de geometria
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algebraica, ja que consisteix en determinar el nombre de solucions d’un
sistema d’equacions.

Solucions periòdiques. Són aquelles en què la solució torna al punt
de partida al cap d’un cert interval de temps T , que anomenem període.
Per exemple, les òrbites halo i les anomenades coreografies, solucions
periòdiques del problema d’N cossos per a masses iguals, en què tots
els cossos es mouen al llarg de la mateixa corba del pla, en una dansa
en la què es van perseguint, únicament sota l’acció de la gravitació.
Existeix una infinitat d’aquestes solucions, fins i tot per al problema
de 3 cossos.

Solucions quasiperiòdiques. Una funció periòdica f(t) compleix
f(t + T ) = f(t) per a un cert T > 0. Si sumem dues funcions peri-
òdiques de períodes T1 i T2 incommensurables (és a dir, T2/T1 no és
un nombre racional), tenim el cas més simple de funció quasiperiòdica.
Per exemple f(t) = sin(t) + sin(

√
2t). Una solució quasiperiòdica es

mou sobre un tor. Exemples de solucions quasiperiòdiques poden ser
el moviment aproximat dels planetes gegants.

Les solucions estables i les caòtiques, tenint en compte els efectes
de les ressonàncies i de les diferents escales de temps. Les solucions
regulars tenen una inestabilitat local feble, és a dir, les òrbites properes
poden divergir però només a una escala que és lineal (o com a molt
polinomial) respecte el temps. Per contra, les solucions irregulars o
caòtiques es caracteritzen per una divergència local exponencial.

Els mecanismes d’escapament i captura. En molts problemes d’
N cossos és interessant de localitzar les regions de captura i escapament,
per exemple un asteroide o un cometa pot ser capturat (o capturat per
un cert temps) per un planeta, o bé sistemes binaris d’estrelles poden
capturar o expulsar una tercera estrella. Les fronteres de captura i
escapament estan relacionades amb les varietats invariants (estables i
inestables) dels diferents objectes invariants.

Entre les nombroses aplicacions de la mecànica celeste tenim, per exem-
ple, l’estudi del moviment dels asteroides i cometes; l’estudi dels aste-
roides que passen prop de la Terra (NEO); la detecció i anàlisi dels
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sistemes planetaris externs; el moviment dels satèl·lits artificials; el
disseny de missions espacials allunyades de la Terra, etc.

1. Els sistemes dinàmics

1.1. Una breu descripció. Generalitzant, hom pot dir, en un sentit
ampli, que els sistemes dinàmics estudien “tot allò que es mou”, és a dir,
tots els fenòmens en els que hi ha una magnitud que evoluciona en el
temps. Molts dels fenòmens estudiats per les ciències experimentals o
usats en la tecnologia es basen en la representació de l’estat del sistema
en un cert instant de temps per mitjà de diverses variables o magni-
tuds, com ara la posició, velocitat, concentració d’una certa substància,
temperatura, etc. És per això que els sistemes dinàmics esdevenen una
branca important de la matemàtica i de la ciència.

Hom considera Poincaré com el pare dels sistemes dinàmics. Ell va
ser el primer en comprendre que, donada la impossibilitat de trobar
explícitament una solució d’una equació diferencial, era precís canviar
l’estratègia o el punt de vista: enlloc d’estudiar quantitativament
cada solució es pot estudiar qualitativament totes les solucions al-
hora (o si més no moltes d’elles). No obstant, com passa per exemple
en la topologia, aquest punt de vista sovint no proporciona tota la in-
formació o, millor dit, porta a resultats molt generals. De fet, hom
pot pensar que les matemàtiques es troben encara en un estat primitiu
al no disposar de mètodes generals per resoldre amb detall problemes
concrets (per exemple, en geometria algebraica no es pot saber quantes
solucions té un sistema polinomial donat de, diguem, deu equacions,
deu incògnites i grau no gaire gran). Així doncs, encara hi ha molta
feina a fer.

A més de la dicotomia plantejada per Poincaré, un altre aspecte ca-
racterístic dels sistemes dinàmics és l’estudi de la dependència paramè-
trica del sistema. Així, a més de l’espai d’estats E , trobem l’espai
de paràmetres P. Cal remarcar que sovint els papers d’aquests
espais s’intercanvien o bé es consideren de forma conjunta (fet al qual
es pot fer referència a la “democràcia d’estats”). Per exemple, hi ha
una correspondència entre estudiar totes les solucions d’una equació
havent fixat el valor del paràmetre i entre la solució que correspon a una
determinada condició inicial en una família paramètrica d’equacions.
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Per tot això, a la pràctica és molt convenient estudiar-los de forma
conjunta E ×P.

Cal destacar també la importància de saber combinar les eines ana-
lítiques amb les eines numèriques per tal d’obtenir el màxim profit
d’aquestes. Un punt clau on cal fer servir ambdues tècniques és en
l’estudi dels objectes geomètrics invariants i de les seves propie-
tats. Aquests objectes estan formats per solucions que constitueixen
l’esquelet del sistema a E o a E ×P i organitzen la dinàmica entorn
d’ells.

Finalment, cal considerar la rellevància dels diferents fenòmens en
els camps teòric i aplicat. Hom hauria de considerar l’interés o la
importància del resultats amb els que treballa. Per exemple, la inesta-
bilitat del Sistema Solar després de temps molt superiors a l’edat de
l’Univers no sembla un fet gaire preocupant.

Les equacions que regeixen la dinàmica sovint es troben entre els tipus
següents:

dw(t)

dt
= F (t, w(t)) (EDO)

∂w(t, x)

∂t
= F (t, x, w,

∂w

∂x
) (EDP)

dw(t)

dt
= F (w(t)) (EDOA)

però també podem trobar altres situacions comunes, com per exemple
sistemes discrets w 7→ F (w), models estocàstics, sistemes amb alguna
estructura especial (com els sistemes conservatius, dissipatius, ...). Fi-
nalment, alguns algorismes numèrics (qualsevol esquema iteratiu) tam-
bé es poden considerar com a sistemes dinàmics.

1.2. Alguns del seus problemes. Intentarem a continuació descriure
els passos fonamentals a seguir per “entendre” un sistema dinàmic.

• En primer lloc, cal identificar els objectes senzills presents
a l’espai d’estats, com per exemple punts fixos o d’equilibri,
òrbites periòdiques i d’altres objectes invariants: esferes, tors,
etc.
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• A continuació, cal determinar l’estabilitat d’aquests objectes.
Suposem, però, que un tal objecte és inestable i que per tant és
possible escapar d’un entorn seu en un cert temps. Aleshores,
és convenient detectar i caracteritzar la seva hiperbolicitat (va-
rietats estables i/o inestables asociades a un tal objecte). És
ben conegut que la intersecció d’aquestes varietats hiperbòliques
dona lloc a les dinàmiques caòtiques i a la difusió.

• A més, cal trobar les possibles connexions entre les varietats
estables i inestables, no només d’un mateix objecte (òrbites
homoclíniques) sinó també provenint d’objectes diferents (con-
nexions heteroclíniques).

• En cas de dependència paramètrica (sobretot si es tracta de
paràmetres físics dels models), és molt interessant estudiar l’esta-
bilitat o inestabilitat provocada per canvis de paràmetres, que
es coneix com estudi de les bifurcacions. En aquest context
trobem per exemple l’anomenada estabilitat estructural o la
persistència en mesura.

• Finalment, cal recollir tota la informació anterior per “recons-
truir” la descripció global de la dinàmica a E × P. Sovint
aquesta part és molt delicada i els mètodes numèrics juguen un
paper molt important.

Per dur a terme amb èxit les tasques anteriors, a més dels mètodes
analítics i teòrics, cal fer servir tota classe d’eines computacionals: mè-
todes numèrics, manipuladors simbòlics i recursos gràfics. Sovint, però,
el problema que es pretén estudiar resulta massa complicat per tractar
directament i és molt convenient recòrrer a models paradigmàtics o
simplificats.

2. Un exemple

Considerem l’anomenada aplicació standard, una senzilla aplicació
discreta i conservativa a T2:

(
x
y

)
→

(
x1

y1

)
=

(
x + y1

y + ε sin(x)

)
mod 2π.
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-3.14159

-1.5708

 0

 1.5708

 3.14159

 0  1.5708  3.14159  4.71239  6.28319

La figura mostra òrbites a l’espai d’estats per ε = 0.9 . Es veuen
corbes invariants, de tipus rotacional o libracional (que donen lloc a
illes d’estabilitat), i també zones caòtiques.

Qüestió: tenen àrea positiva les zones caòtiques?



DE LA MECÀNICA CELESTE ALS SISTEMES DINÀMICS 311

La figura mostra diferents ampliacions de les varietats estable W s i
inestable W u del punt fix hiperbòlic a (x, y) = (0, 0), obtingudes usant
també longituds creixents (mesurades a partir del punt fix).

Malgrat que la figura doni evidència que, efectivament, les zones caò-
tiques tenen àrea positiva, aquest fet no s’ha pogut demostrar fins ara.

Equivalentment, podem preguntar-nos si la clausura de W u té àrea
positiva o bé si el conjunt de punts amb exponent de Lyapunov positiu
té àrea positiva.

Recordem que l’exponent de Lyapunov mesura la velocitat d’allunya-
ment exponencial d’òrbites properes.

El problema esmentat s’anomena conjectura de l’entropia mètri-
ca positiva. L’entropia mètrica és una mesura de la caoticitat d’un
sistema.

Per a una aplicació F denotem la seva entropia mètrica per h(F ) ≥ 0.

3. Una proposta de M. Shub

M. Shub va proposar considerar una família paramètrica de sistemes
{fg, g ∈ G}, actuant sobre una varietat compacta M, i essent G el
grup de paràmetres en el que hi ha una mesura invariant ν (la mesura
de Haar). Llavors podem considerar el promig

have =

∫

G

h(fg)dν(g).
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D’altra banda podem considerar iteracions amb elements fg a l’atzar

. . . fg3 ◦ fg2 ◦ fg1 ,

on g1, g2, g3, . . . es trien a G d’acord amb ν. Aquesta iteració aleatòria
també té una entropia que anomenem hran.

Si provéssim que hran > 0 i have ≥ hran, aleshores és clar que hauríem
obtingut que h(fg) > 0 per a un conjunt de g’s de mesura positiva.
Notem que les fg poden dependre d’altres paràmetres.

S’ha demostrat have ≥ hran > 0 per a certs casos senzills: quan les
aplicacions fg són a la seva vegada matrius d’un cert grup (Dedieu-
Shub) o bé per aplicacions del cercle que són un producte de Blaschke
finit (Pujals-Robert-Shub).

En el cas d’aplicacions no lineals en dimensió 2 preservant àrea i afegint
una petita quantitat de soroll aleatori s’ha demostrat per a l’aplicació
standard (Carleson-Spencer, Einstein Chair Lectures CUNY) i per a
una família d’aplicacions a S2 (Ledrappier-Shub-S-Wilkinson).

A partir d’ara ens centrarem en el problema per a les que podem ano-
menar aplicacions d’Arnold a S1 expansives:

fk,α,ε : x 7→ kx + α + ε sin(2πx),

que, a més del paràmetre α ∈ S1 (amb ν = Lebesgue), depenen de
k ∈ N, k > 1, ε ∈ R, ε > 0.

Podem preguntar si existeixen k, ε tals que

(2) have(fk,·,ε) ≥ hran(fk,·,ε) > 0.

Fins i tot si això no és cert per a la família considerada, de cara al
nostre objectiu podem, per exemple, afeblir la qüestió demanant

(3) max
α∈S1

{h(fk,α,ε)} ≥ hran(fk,·,ε) > 0.

Això ha estat demostrat recentment (de la Llave-Shub-Simó). Per a
provar-ho és útil definir e = −2πε/k i cal obtenir la mesura invariant
µk,α,ε de l’aplicació fk,α,ε a S1, que ha de satisfer l’equació funcional

µk,α,ε(y + α) =
1

k

k∑
j=1

µk,α,ε(xj)

1− e cos(2πxj)
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on xj, j = 1, . . . , k són les preimatges de y + α per l’aplicació.

Concretament xj és la única solució (a R1) de

kx + α + ε sin(2πx) = y + j + α.

Definint Mj = 2π
y + j

k
, Ej = 2πxj l’equació anterior queda

Ej − e sin Ej = Mj.

És a dir, la clàssica equació de Kepler del problema el·líptic de dos
cossos. Com es pot veure en el Theoria Motus, Gauss va dedicar un
notable esforç a la solució d’aquesta equació.

Interessa, però, una solució analítica:

E = M + 2
∑
s≥1

1

s
Js(se) sin(sM),

on Js són les funcions de Bessel de primera classe i ordre s:

Js(u) =
∑
r≥0

(−1)r(u/2)s+2r

r!(s + r)!

per u ≥ 0 i J−s(−u) = Js(u).

Això explica perquè s’ha inclòs “un camí d’anar i tornar” al títol de
l’article. Amb una certa quantitat de feina addicional es demostra que,
encara que (2) no sigui cert, sí que es compleix (3). Naturalment, abans
de fer la demostració, s’ha obtingut evidència numèrica del que hom
volia demostrar.
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SOBRE LA SORPRENENT EFECTIVITAT DE LES
MATEMÀTIQUES EN LA FÍSICA

IOURI KOUBYCHINE I SEBASTIÀ XAMBÓ

Resum. A la introducció considerem alguns aspectes de l’anome-
nat enigma de Wigner (la no raonable efectivitat de les Matemà-
tiques, particularment en la Física), procurant il.lustrar les raons
d’aquesta apreciació. Amb aquest enigma com a teló de fons, fem
unes reflexions sobre les Matemàtiques, després sobre la Física i tot
seguit sobre la interrelació entre les Matemàtiques i la Física. Per
reforçar les afirmacions, en tot moment es procura acompanyar-les
d’exemples concrets i, escollides d’un literatura vastíssima, algunes
referències que ens semblen útils per iniciar-se o aprofundir en el
tema. Pel que fa a la filosofia implícita en les nostres considera-
cions, hem de dir que és ‘realista’, en el sentit que pensem que les
Matemàtiques tenen una relació intrínseca, encara que sovint no
sigui explícita, amb el món real, i que aquest ‘realisme’ projecta
una petita llum sobre la natura de les interrelacions entre Matemà-
tiques i Física o, si es prefereix, entre Física i Matemàtiques.

1. Introducció

El brillant físic, matemàtic i enginyer Eugene Wigner (1902-1995)1 va
publicar l’any 1960 el seu famós assaig [Wi], en el qual va exposar
les seves consideracions sobre l’essència de les Matemàtiques i de la
Física, així com sobre el paper que tenen les Matemàtiques en les teories
físiques.

El fet que meravellava a Wigner era l’adequació i precisió de la formu-
lació matemàtica de les lleis de la natura mitjançant conceptes triats

1Li fou atorgat el Premi Nobel de Física l’any 1963, «per la seva contribució a la
teoria del nucli atòmic i de les partícules elementals, en especial pel descobriment
i aplicació d’importants principis de simetria» (èmfasi nostre).
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amb criteris matemàtics, en particular amb criteris de simplicitat i ope-
rabilitat.2 Wigner es refereix a aquest fenomen com a «llei empírica
de l’epistemologia». Des de la seva publicació, el problema plantejat
per Wigner, que a vegades es coneix com a «enigma de Wigner»3, no
ha perdut la seva actualitat i ha estat objecte de nombrosos debats,
estudis i publicacions.4

En el present article exposem alguns exemples de la interrelació entre
les Matemàtiques i la Física, els analitzem en el context de l’enigma de
Wigner i, finalment, donem una visió i una interpretació de la sorpre-
nent efectivitat de la relació entre aquestes dues ciències. Comencem
amb algunes característiques generals de les Matemàtiques i de la Físi-
ca, després veiem alguns exemples de la relació entre aquestes dues
ciències i finalment retornem al problema plantejat per Wigner.

2Els dos exemples principals considerats per Wigner són la llei de la gravitació
universal, que fou postulada «basant-se en l’observació d’una única coincidència
numèrica aproximada», i la formulació de la mecànica quàntica elemental, que «s’o-
riginà quan Max Born va adonar-se que algunes de les regles de càlcul donades per
Heisenberg eren formalment idèntiques a les regles de càlcul amb matrius establertes
ja feia molt temps pels matemàtics» i com a conseqüència «Born, Jordan i Heisen-
berg van proposar substituir les variables de posició i de moment de la mecànica
clàssica per matrius».

En el cas de la llei de gravitació, la coincidència numèrica aproximada a la qual
al.ludeix Wigner és el càlcul que Newton va fer entre el 1665 i el 1666, suposant que
l’òrbita de la Lluna era circular, del quocient g/g′ entre l’acceleració de la gravetat
a la superfície de la Terra (g) i a la distància de la Lluna (g′), i del quocient d2/r2

entre els quadrats de la distància entre la Terra i la Lluna i del radi r de la Terra.
Aquests càlculs, però, contenien moltes incerteses, i no obstant la llei de la gravitació
universal es considerà establerta pel sol fet que els valors obtinguts no eren molt
diferents. Per exemple, si posem d = 3.84× 108 m i r = 6.4× 106 m, d2/r2 ' 3600.
Per altra banda, si v = 2πd/T , on T ' 2.42× 106 s és el període orbital de la lluna,
llavors g′ = v2/d ' 0.0026m/s2 i g/g′ ' 3783.

3 «Wigner’s puzzle» en anglès
4Cal dir que el problema assenyalat per Wigner havia estat observat per molts

pensadors anteriorment. Per exemple, Einstein, gairebé quaranta anys abans que
Wigner, preguntava (vegeu [Ei], reproduït a [BFF]): «Com pot ser que les matemà-
tiques, essent merament un producte del pensament independent de l’experiència,
s’adequïn tant admirablement als objectes de la realitat?».
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2. Matemàtiques

Sense pretendre donar una definició rigorosa, esmentem que les Matemà-
tiques formen un sistema de coneixement que es centra en conceptes
de quantitat, espai, estructura, variació, entre d’altres, i n’estudia les
propietats i les interrelacions.5

En les matemàtiques modernes, un resultat s’obté mitjançant una de-
mostració rigorosa segons les prescripcions de la lògica formal. Aquesta
pràctica permet mantenir un nivell de claredat i fiabilitat que no s’acon-
segueix en altres ciències.6 Però molt sovint el treball d’un matemàtic
inclou una fase preliminar d’idees intuïtives, conjectures i esbossos de
demostració. Arthur Jaffe i Frank Quinn anomenen «matemàtica teòri-
ca» a aquesta primera fase [JQ]. És seguida d’una fase de matemàtica
rigorosa que consisteix en la rectificació de les suposicions i conjectures
i la demostració rigorosa dels resultats. Jaffe i Quinn consideren que la
demostració rigorosa en les matemàtiques té funcionalment el mateix
paper que un experiment en les ciències naturals. En efecte, la demos-
tració permet assegurar la fiabilitat d’una afirmació matemàtica, igual
com l’experiment permet verificar la fiabilitat d’una teoria, per exemple
en Física. A més a més, molt sovint la demostració d’un resultat dóna
origen a noves idees i noves línies de desenvolupament, igual com un
treball al laboratori dóna dades per a nous experiments i noves teories.

Una il·lustració ben coneguda d’aquestes dues fases és la història de
l’anomenada «funció» δ de Dirac. Aquest concepte l’introduí Oliver
Heaviside (1850-1925):7 «[...] si Q és una funció del temps, llavors pQ
és la seva taxa de creixement. Així, si Q és zero abans de t = 0 i és la
constant 1 després [funció de Heaviside, que ell denota 1], llavors pQ és

5A [AS], una entrevista feta a Sir Michael Atiyah i Isadore Singer en ocasió
d’haver estat guardonats amb el Premi Abel 2004, podeu trobar autoritzades ob-
servacions sobre aquesta qüestió. Per exemple, segons Singer «les Matemàtiques
estudien sistemes coherents, la seva estructura i relacions entre ells». Tanmateix,
la natura de les matemàtiques resulta molt elusiva quan s’intenta precisar (vegeu,
per exemple, [G]).

6Com a mostra de dos textos que poden representar aquesta manera de procedir,
a un nivell elemental i des de dos punts de vista diferents, vegeu [CR] i [Pla].

7Electro-Magnetic Theory, volum II, pàgina 55. Notem que Heaviside usa el
símbol p per denotar l’operador de derivació. Agraïm a Eduard Recasens haver-nos
indicat els detalls exactes d’aquesta cita.
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zero excepte per t = 0, on té valor infinit però la seva quantitat total
[integral] és 1. En altres paraules, p1 és una funció de t concentrada en
el moment t = 0, i amb quantitat total 1.» Després, a l’any 1930, el físic
anglès Paul Dirac la va (re)introduir per modelar una càrrega o una
massa puntual, i va establir algunes regles per manipular-la [Di, §15,
pàg. 15]. En tot cas, la «funció» mancava d’una definició rigorosa.8
Aquesta mancança fou una de les motivacions principals que van influir
en el desenvolupament de la teoria de distribucions de Laurent Schwarz
(1915-2002),9 la qual justificà plenament les intuïcions dels precursors
Heaviside i Dirac, així com els usos d’autors posteriors.

En molts casos, problemes en altres ciències que impliquen conceptes
quantitatius, espacials, etc., i que són d’interès per als matemàtics,
donen inici a una àrea matemàtica. Per exemple, les matemàtiques
elementals (en particular els nombres, les operacions aritmètiques, la
geometria) van aparèixer de diverses necessitats pràctiques. El càlcul
diferencial i integral va ser desenvolupat per Newton per la necessitat
d’explicar el moviment dels planetes i va provenir dels seus treballs
sobre la dinàmica del moviment. Tanmateix, en un cert moment de la
seva evolució dins de les Matemàtiques es plantegen preguntes internes
i apareixen noves àrees de recerca que durant molt temps poden no
tenir cap relació amb l’experiència i el món real. Un exemple d’aquest
tipus és la teoria dels nombres primers.10

L’evolució de les matemàtiques es realitza segons els seus principis in-
terns, basats en criteris de l’estètica intrínseca, de simplicitat, d’elegàn-
cia i bellesa matemàtiques. Segons Michael Atiyah, les Matemàtiques
van pujant d’un nivell al següent essencialment unificant les idees i con-
ceptes i absorbint els resultats anteriors en una estructura més àmplia,

8Per a Dirac, com per a Heaviside, δ era una «funció» tal que δ(0) = ∞, δ(x) = 0
per a tot x 6= 0 i

∫ +∞
−∞ δ(x) = 1, o, més generalment,

∫ +∞
−∞ f(x)δ(x − a)dx = f(a),

on f denota una funció.
9Per aquesta teoria, que exposà a [Sch], li fou atorgada la medalla Fields el 1950.
10Tot i que no podem entrar a considerar les intrigants relacions entre nombres

primers i física quàntica, sobretot via el comportament dels zeros de la funció ζ
de Riemann, podem recomanar als lectors alguns textos en què aquestes relacions
s’exposen a un nivell molt assequible, com ara [Sa, Ro, dS]. Per exemple, el capítol
clau en aquest sentit de [Sa] és l’onzè i es titula «The physics of mathematics».
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en un patró més simple [AS]. La intenció d’explicar coses en termes
més simples és la forma d’evolució de totes les ciències.

Actualment algunes parts de les Matemàtiques continuen tenint una es-
treta relació amb les aplicacions i les ciències naturals, amb la Física en
primer lloc, de les quals reben inspiració per al seu desenvolupament.11
Àrees més abstractes no tenen cap relació visible amb el mon extern
i evolucionen segons els criteris purament interns, però subratllem de
nou que sovint aquestes àrees més «pures» de les Matemàtiques acaben
tenint un paper en aplicacions molt pràctiques, que és un aspecte de
«l’efectivitat no raonable de les Matemàtiques en ciències naturals».12

3. Física

La Física és la ciència natural que té com objectiu descobrir i caracte-
ritzar les lleis universals de la naturalesa que determinen les propietats
de la matèria, l’energia i de l’espai-temps.13 Altres ciències naturals,
com per exemple la Biologia o la Química, estudien sistemes les propie-
tats dels quals depenen de les lleis físiques, i és per això que la Física és
considerada sovint com a «ciència fonamental». Es desenvolupa segons
l’esquema tradicional: experiment - teoria - nou experiment.

La part més matemàtica i més avançada de la Física és la teoria quànti-
ca relativista de les interaccions fonamentals, també anomenada teoria

11Per exemple, dels set problemes distingits per l’Institut Clay de Matemàtiques,
http://www.claymath.org/millennium/, dos fan referència explícita a problemes físics
(el de les equacions de Navier–Stokes i el de la teoria de Yang–Mills), la qual cosa
contribueix a estimular la recerca en diversos camps de les Matemàtiques.

12Un cas clàssic és l’ús de la geometria grega, especialment la teoria de les
còniques d’Apoloni de Pèrgam (262-190 ac), en l’elaboració de l’Astronomia mo-
derna (lleis de Kepler i model newtonià). Diguem també que, a principis del segle
xx, aquestes idees van tenir un paper important en el model de atòmic d’Ernest
Rutherford (1871-1937). Casos remarcables més recents són l’ús del cossos finits,
inventats per Evariste Galois (1811-1832) per les més estrictes raons matemàtiques,
en aplicacions tecnològiques actuals, com ara els sistemes digitals de correcció d’er-
rors, i l’ús essencial de la teoria de nombres en els sistemes criptogràfics actuals.

13Per una panoràmica breu d’alguns dels aspectes més rellevants de la Física del
segle xx, vegeu [El]. Per una panoràmica històrica i biogràfica de la física, des de
Galileu fins al segle xx, és molt recomanable [Cro].
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quàntica de camps (vegeu, per exemple, [Ma]). L’assoliment més signi-
ficatiu fins ara és la formulació del Model Estàndard de les interaccions
electromagnètica, feble i forta ([Ma], capítol 10). Aquest model descriu
correctament i amb una bona precisió tots els processos coneguts de
les partícules elementals fins a energies d’uns 100 GeV, és a dir, fins a
distàncies microscòpiques de l’ordre de 10−18 m. S’espera que els últims
ingredients del Model Estàndard, més concretament el bosó de Higgs i
el mecanisme de ruptura espontània de la simetria gauge, es confirmin
en els experiments al col.lisionador Tevatron a Batavia, EE.UU., i al
col.lisionador LHC al CERN, Suïssa, que està a punt de començar el
seu funcionament.

En els últims anys s’ha fet un gran progrés en el desenvolupament de
la teoria de cordes, un model quàntic de les interaccions fonamentals
a energies properes de l’escala de Planck, que és de l’ordre de 1019

GeV, i d’esquemes relacionats (teoria M , supergravetat, etc.).14 La
teoria de cordes pretén descriure totes les interaccions fonamentals,
incloent-hi la gravitació, així com la supersimetria i la unificació de les
interaccions, però de moment encara no té cap perspectiva de verificació
experimental i s’ha limitat a descobrir algunes analogies amb el món
real. En la seva formulació s’utilitzen resultats de moltes àrees de les
Matemàtiques, com per exemple la topologia o la geometria algèbrica.

Segons Michael Atiyah, l’objectiu de l’estudi científic és essencialment
reduir la complexitat del món extern a la simplicitat, descriure els
fenòmens naturals amb un nombre prou petit de principis que la ment
humana pugui comprendre [AS]. Una part d’aquest principis són lleis
de conservació que corresponen a les simetries de la teoria. Per exem-
ple, la conservació de l’energia i del moment lineal són conseqüències
de la simetria respecte la translació a l’espai-temps, la conservació del
moment angular prové de la simetria respecte la rotació, etc. Les in-
teraccions electromagnètica, feble i forta són de tipus gauge, la qual
cosa implica que el lagrangià del Model Estàndard és invariant res-
pecte de les transformacions gauge. En aquest cas la simetria gauge
correspon a la conservació de la càrrega elèctrica i d’altres «càrregues
quàntiques», defineix l’estructura del model i condiciona relacions entre
els seus paràmetres. La incorporació de les simetries permet obtenir

14Per a referències, vegeu http://superstringtheory.com/.
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una formulació més simple i més elegant de la teoria. Això suggereix
que el principi de simetria és l’anàleg en Física dels criteris de simplic-
itat i de bellesa en les Matemàtiques.

4. Interrelació entre les Matemàtiques i Física

Les Matemàtiques i la Física mantenen un diàleg constructiu des dels
els temps més remots. En aquest diàleg, o potser «conversació» (en el
sentit de [W]), sovint ha anat per davant la Física, l’experiència, i les
Matemàtiques s’han originat de la reflexió sobre aquesta experiència.
Aquest fou el cas de la Geometria grega, on l’experiència era, com ho
indica l’etimologia, la «mesura de la terra». Un altre cas paradigmàtic
és el del càlcul infinitesimal i integral, originat a partir de la necessitat
de disposar d’un formalisme capaç d’expressar el canvi tant en un temps
finit com en un temps infinitesimal, o, en el llenguatge geomètric, capaç
per resoldre problemes de tangència i problemes d’àrees i i volums
arbritraris.

També es dóna el cas que en ocasions són les Matemàtiques que van
per davant. Ja hem esmentat l’ús de les còniques d’Apoloni per a la
formulació de les lleis de Kepler. Un exemple més recent, i també
més profund, és la teoria de la relativitat general, ja que el formalisme
que resultà més adequat a Einstein per a la seva teoria de l’espai-
temps fou la geometria diferencial creada en el segle xix per Riemann,
Christoffel i Levi-Cività, entre d’altres. Mig segle després la història
es va repetir amb la formulació geomètrica de les anomenades «teories
gauge» per Yang i Mills, els quals van utilitzar resultats sobre fibrats
obtinguts prèviament en el marc de la geometria diferencial. Tornarem
a aquest exemple més endavant i de moment esmentem només que la
condició que les lleis de la Física han de ser independents del sistema
de referència fa que sigui natural que la geometria, com a llenguatge
que no es refereix a cap sistema de coordenades, sigui bàsic per a la
Física.

Però el paper de les Matemàtiques no es limita només a ser el llenguatge
matemàtic. Un exemple destacat, i ensems assequible, del paper més
actiu de les matemàtiques en el descobriment de la teoria correcta és
la formulació de les lleis de l’electromagnetisme. L’any 1864 Maxwell
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va trobar que la llei de Gauss de l’electricitat,15 la llei de Gauss del
magnetisme,16 la llei de Faraday17 i la llei d’Ampère,18 que ja estaven
ben establertes en aquell moment, en conjunt contravenien la conser-
vació de la càrrega elèctrica.19 Aleshores va modificar la forma inicial
de la llei d’Ampère, introduint un nou terme, ε0∂tE, que va anomenar
«corrent de desplaçament»:

∇×B = µ0J+ µ0ε0∂tE.20

En aquell moment no hi havia cap evidència empírica de tals corrents.
En l’elecció de ε0∂tE com a terme corrector de la llei de Faraday hi
jugà també un paper la consideració que un terme d’aquesta mena era
el que corresponia a ∇ · E = ρ/ε0 per analogia amb la relació que
guarda l’equació ∇× E = −∂tB respecte de ∇ · B = 0. Amb això va
quedar establert el sistema d’equacions que ara coneixem amb el nom
d’equacions de Maxwell i que formen la base de l’electromagnetisme.
Fent servir aquestes equacions, Maxwell va predir l’existència d’ones
electromagnètiques en el buit de velocitat 1/

√
µ0ε0

21 i, essent aquest

15∇ · E = ρ/ε0, on E és el camp elèctric, ρ la densitat de càrrega elèctrica i
ε0 = 8.854× 10−12 C2N−1m−2 la «permitivitat del buit».

16∇ ·B = 0, on B és el camp magnètic.
17∇×E = −∂tE (llei d’inducció electromagnètica).
18∇ × B = µ0J, J la densitat de corrent elèctric i µ0 = 4π × 10−7Ns2/C2

(permeabilitat en el buit).
19En efecte, d’una banda la divergència de ∇×B és nul.la i, de l’altra, ∇·µ0J =

µ0∇·J = −µ0∂tρ, ja que la llei de conservació de la càrrega equival a ∂tρ+∇·J = 0.
Però ∂tρ és en general 6= 0.

20En essència, la proposta del «corrent de desplaçament» ε0∂tE per corregir la
llei de Faraday es basà en la cerca d’una correcció de la forma ∇×B = µ0J+ µ0X
amb la condició que ∇· (µ0J+µ0X) = 0, és a dir, amb ∇·X = −∇·J = ∂tρ. Però
∂tρ = ε0∂t(∇ ·E) = ∇ · (ε0∂tE), la qual cosa mostra que X = ε0∂tE és l’expressió
més simple que compleix la condició.

21Per exemple, prenent rotacionals en els dos membres de la llei de Faraday,
d’una banda obtenim ∇× (∇× E) = ∇(∇ · E)−∆E = −∆E, on ∆ és l’operador
laplacià (hem usat que en el buit ∇ ·E = 0), i de l’altra

∇× (∂tB) = ∂t(∇×B) = ∂t(µ0ε0∂tE) = µ0ε0∂
2
tE,

d’on (∆− µ0ε0∂
2
t )E = 0, és a dir, en el buit E satisfà l’equació d’ones de velocitat

1/
√

µ0ε0. Un argument similar mostra que B satisfà la mateix equació. L’argu-
ment de Maxwell va concloure amb la construcció, purament matemàtica, d’ones
monocromàtiques, que són solucions particulars de les equacions de Maxwell en el
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valor numèricament proper a la velocitat c de la llum en el buit, va
concloure que la llum era un fenomen electromagnètic.

Un altre exemple més recent és la formulació inicial i la quantització de
la teoria de camps gauge duta a terme per Yang i Mills com una gen-
eralització de la teoria clàssica de Maxwell. La guia principal que van
seguir en cada pas d’aquest desenvolupament es basava en resultats de
la teoria de grups i dels fibrats principals, obtinguts anteriorment pels
matemàtics.22 Com que el portador d’una interacció de tipus gauge
és un camp sense massa i com que en aquell moment l’única partícula
coneguda sense massa era el fotó, inicialment la teoria de Yang-Mills va
ser rebuda amb severes crítiques per part dels físics, adduint que con-
tradeia els resultats de les observacions experimentals. La introducció
posterior del mecanisme de la ruptura espontània de simetria va portar
a la formulació correcta de la teoria. Després del progrés essencial fet
per altres investigadors (‘t Hooft, Popov, Faddeev et al.), la teoria de
Yang-Mills s’ha convertit en la base de la descripció teòrica de les tres
interaccions fonamentals: electromagnètica, feble i forta. Cal destacar
que el desenvolupament de la teoria es va fer en base de la intuïció
matemàtica i principis de simetria.

Aquest tipus de relació entre les Matemàtiques i la Física es manifesta
sobre tot en l’àrea anomenada física matemàtica. Els físics matemàtics
estudien essencialment problemes motivats per la Física, però amb mè-
todes i criteris matemàtics, és a dir, passant per la demostració rigorosa
dels resultats. Ludvig Faddeev, en el seu magnífic assaig [F], destaca
que un aspecte important de la física matemàtica és la utilització de
la intuïció matemàtica per a la derivació de nous resultats en Física,
i pronostica que aquesta importància anirà d’augment conforme les
energies necessàries per fer experiments siguin més i més grans.

Tanmateix, als anys 70-80 del segle XX la relació entre les Matemà-
tiques i la Física teòrica fonamental es va fer més feble i menys fruc-
tífera. Segons Eric Zaslow [Z], les raons d’aquest canvi són les següents:

buit, i, oh meravella, aquestes ones van ser descobertes experimentalment el 1888
per H. R. Hertz (1857-1894).

22Com a referència general per aquesta qüestió, vegeu [P2, §15, pàg. 325]. Per
un punt de vista més físic, vegeu [Ho].
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a) La tendència de l’evolució en les Matemàtiques era usar con-
ceptes més i més abstractes i generals;

b) El desenvolupament de la física d’interaccions fonamentals i la
maduració del Model Estàndard essencialment no precisaven de
nous resultats matemàtics.

Tot això va donar raons a Freeman Dyson, un dels creadors de la teoria
quàntica de camps, per arribar a la pessimista conclusió que el matri-
moni entre les Matemàtiques i Física havia acabat en divorci.

La situació ha començat a canviar en els darrers anys, i especialment
a partir de la darrera dècada del segle xx. Actualment estem en una
fase de convergència de les Matemàtiques i la Física teòrica.23 Segons
Michael Atiyah, en la física teòrica existeix una necessitat d’emprar
resultats matemàtics avançats, ja desenvolupats de forma independent
pels matemàtics segons la lògica interna de l’evolució de les Matemà-
tiques [A]. Per altra banda, àrees com ara les teories de cordes, els
models conformes o les teories quàntiques topològiques han influenciat
considerablement temes de recerca en un ampli rang d’àrees matemà-
tiques, com per exemple la geometria, la topologia, la geometria alge-
braica o la teoria de grups.

De fet, la relació actual entre les Matemàtiques i la Física és més que
això. Es pot observar la penetració mútua més profunda d’aquesta dues
àrees de ciència. Com veurem més endavant, avui en dia no només
les Matemàtiques segueixen a la base de la Física com a llenguatge
formal, sinó que també la Física teòrica influeix més i més la intuïció
matemàtica, augmentant la seva capacitat de formular conjectures i fins
i tot aportant mètodes per arribar a nous resultats. Esmentem, com
exemples entre molts d’altres, el càlcul d’invariants topològics d’algunes
classes de nusos mijançant la integral funcional,24 de la qual no es
disposa encara d’una definició rigorosa però que està acceptada com
a eina de càlcul en la física teòrica, o el desenvolupament per Alain

23Una mostra el.loquent és la que es desprèn de la iniciativa que va culminar amb
[De]. En el prefaci d’aquesta obra enciclopèdica podem llegir: «Sobretot, donem
les gràcies als nostres professors. Van treballar intensament per educar-nos sobre
belles idees de la Física, i esperem que seran recompensats quan tot això esdevingui
una preciosa part de les Matemàtiques».

24Cf. l’article d’I. Mundet en aquest volum.
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Connes de la geometria no commutativa [Co] inspirant-se en la teoria
quàntica de camps.25 Per altra banda, tal com hem vist en els exemples
de l’electromagnetisme i de les teories gauge, la lògica matemàtica i els
criteris estètics de les Matemàtiques en molts casos defineixen la forma
correcta de la teoria física. Esmentem la frase que Dirac va escriure
a la pissarra en la seva ponència sobre la filosofia de Física durant la
visita a la Unió Soviètica: «Les lleis físiques han de tenir la simplicitat
i bellesa de les matemàtiques». Tot això forma part del fenomen de
la sorprenent efectivitat de les matemàtiques en la física, és a dir, de
l’enigma de Wigner, i també de la sorprenent efectivitat de la intuïció
i mètodes físics en les matemàtiques. És una mena d’efectivitat no
raonable de la Física en les Matemàtiques, un fenomen observat per
diversos autors en els darrers deu o quinze anys.

Per denominar aquesta nova simbiosi de certes àrees de les matemà-
tiques i de física teòrica, Eric Zaslow ha emprat el terme physmatics [Z].
Naturalment, com que les definicions i conceptes de les matemàtiques
no es refereixen directament als conceptes i estructures físiques, estric-
tament parlant la Física no pot fonamentar les matemàtiques. Segons
la hipòtesi de Zaslow «les idees de rellevància física són importants en
les matemàtiques a causa de la vinculació cognitiva amb la realitat»
([Z], pàg. 2). Les idees físiques han donat una altra visió d’alguns
conceptes matemàtics i han produït resultats i conjectures innovadors
i fructífers que difícilment els matemàtics podrien aconseguir d’altra
manera,26 i això és l’essència de la physmatics.

5. És sorprenent l’efectivitat de les Matemàtiques en la
Física?

Tornem ara a l’observació de Wigner de la sorprenent adequació de les
matemàtiques en la formulació de les lleis de la física. Com ja hem dit,
aquest fenomen fou qualificat de «llei empírica de l’epistemologia» per

25A. Connes fou guardonat el 1982 amb la Medalla Fields pels seus treballs sobre
àlgebres d’operadors, els quals conformen una de les bases de la seva geometria no
commutativa.

26Un exemple és el dels extraordinaris resultats sobre la geometria enumerativa
de corbes racionals mitjançant tècniques derivades de la «mirror symmetry» (cf.
[X]), que van arribar molt lluny en relació a les possibilitats de les Matemàtiques
del moment (cf. [KM]).



326 IOURI KOUBYCHINE I SEBASTIÀ XAMBÓ

Wigner, el qual a més va afirmar que aquesta llei, junt amb les lleis
d’invariància, és a dir, les simetries, són els fonaments de les teories en
Física ([Wi], pàg. 10).

El famós físic Steven Weinberg27 també troba misteriosa l’efectivitat
de les Matemàtiques en Física. Segons ell, és molt estrany que els
matemàtics, guiats pel criteri de bellesa matemàtica, desenvolupin es-
tructures formals que posteriorment són útils als físics, especialment
quan aquestes aplicacions no formen part de les consideracions dels
matemàtics [?].

Un dels aspectes de l’enigma de Wigner que ens interessa i que ha es-
tat analitzat per alguns filòsofs, en particular per Mark Steiner [St],
és el següent: Perquè les Matemàtiques, que es desenvolupen bàsica-
ment segons consideracions estètics, tals com la simplicitat o elegància
matemàtica, que no tenen res que veure ni amb Física ni amb el món
real, són tan essencials en el descobriment i la formulació de les teories
dels fenòmens físics? Segons Steiner, confiar en les matemàtiques en la
formulació de lleis de la natura significa confiar en criteris i estàndards
de bellesa i conveniència.

Però tal com hem vist en els exemples exposats anteriorment, l’efec-
tivitat de les Matemàtiques en Física és més que això. En molts casos
tenen un paper més actiu. No només es fan servir com a llenguatge
o com a marc per formular les teories, sinó que la intuïció matemàti-
ca i els seus criteris de simplicitat i bellesa poden ser una guia en fer
prediccions físiques, es a dir, descobrir nous fenòmens empírics mit-
jançant una analogia matemàtica. L’exemple destacat del paper actiu
de les matemàtiques, que ja hem exposat a la secció anterior, és la for-
mulació correcta de les equacions de Maxwell. Un altre exemple és la
interpretació de les solucions de l’equació de Dirac. Va ser proposada
l’any 1928 per descriure els electrons, però, a més dels electrons, prediu
l’existència d’un anti-electró que en aquell moment no era conegut. Per
raons de simetria Dirac es va negar a abandonar la solució d’energia
negativa que corresponia a aquesta estranya partícula, i va intentar

27Nascut el 1933, rebé el Premi Nobel el 1979, conjuntament amb Abdus Salam
i Sheldon Glashow, per la seva teoria del camp electrofeble, la qual unifica la teoria
del camp electromagnètic amb la del camp de la força nuclear feble.
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trobar una interpretació més convencional. El positró,28 l’antipartícula
de l’electró, fou descobert quatre anys més tard per C. A. Anderson.29

Segons Marc Colyvan, un especialista en la filosofia de les Matemà-
tiques, aquests exemples ens manifesten la gran importància dels cri-
teris matemàtics i consideracions estètiques en decidir entre teories i
en predir nous fenòmens i, per tant, formen part del procés integral
del progrés científic [C]. Aleshores, en el context de l’enigma de Wign-
er, la pregunta és perquè els mètodes matemàtics, que semblen estar
més a prop dels mètodes d’un artista que d’un explorador de natu-
ralesa, són mitjans prou fiables per desenvolupar conceptes i resultats
que els científics necessiten o necessitaran. Hem de mencionar també
que, segons Colyvan, les dues posicions més rellevants que existeixen en
la filosofia de matemàtiques —realista i anti-realista— de moment no
han aconseguit donar una explicació de l’enigma de Wigner (vegeu [C]
per exemples d’idees de filòsofs realistes i anti-realistes, i les referències
corresponents).

En el present article adoptem una actitud «realista» respecte de les
Matemàtiques. És a dir, no interpretem les Matemàtiques com un
joc formal amb una sèrie de regles aplicades a cadenes de símbols.
El nostre punt de vista coincideix amb el de Paul Davies [D] o de
Roger Penrose [P1], que consideren que la sorprenent, excessiva i no
raonable efectivitat de les Matemàtiques en Física és una manifestació
del realisme de les Matemàtiques.

Primer de tot, els conceptes i la maquinària de les Matemàtiques, igual
com les regles de la lògica formal, reflecteixen el món extern, per tant
la seva evolució es coherent amb el món extern.

Tal com hem vist en els exemples exposats anteriorment, hi ha un fort
paral·lelisme entre les Matemàtiques i la Física. En efecte, la recer-
ca científica, tant en Física com en les Matemàtiques, es realitza per
passos que consisteixen bàsicament en reduir la complexitat a la sim-
plicitat, trobar relacions prou simples entre els conceptes ja introduïts.
Aquest procés es du a terme aplicant criteris de simplicitat i de belle-
sa matemàtica en les Matemàtiques o en base de dades experimentals

28Dirac (1902-1984) fou guardonat amb en Premi Nobel el 1933, conjuntament
amb E. Schrödinger.

29Physical Review 43, 491 (1933).
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aplicant consideracions de simetria en la formulació de teories en Física.
La implementació d’una simetria en una teoria física defineix la seva
forma i simplifica considerablement les equacions. Per tant suggerim
que els criteris matemàtics estètics de bellesa i simplicitat utilitzats en
les Matemàtiques són anàlegs dels conceptes de simetria en Física i que
reflecteixen les propietats del món real.

Aleshores, la nostra interpretació de l’enigma de Wigner és la següent.
Els conceptes matemàtics i els axiomes inicials es formulen com a re-
sultat de l’activitat de l’home i d’observacions d’objectes i fenòmens de
la naturalesa. Les regles de manipulació dels conceptes que fan servir
els matemàtics es basen en la lògica formal, les lleis de la qual també
reflecteixen el nostre món. A més a més, segons el nostre suggeriment,
els criteris interns de simplicitat i de bellesa, seguits pels matemàtics
en el desenvolupament de la seva matèria, són anàlegs al concepte de
simetria, que és essencial en la construcció d’una teoria física. Degut a
totes aquestes vinculacions, el desenvolupament de cada àrea concreta
de les Matemàtiques va en paral.lel amb la Física i en coherència amb
el món real. Per tant, en cada nou punt de contacte entre les ciències,
els conceptes, relacions i resultats desenvolupats per la via purament
matemàtica s’adapten perfectament a les necessitats de la Física i s’hi
apliquen amb èxit.

A més d’això, com que el món real condiciona tant el desenvolupament
de les Matemàtiques com el de Física, no és sorprenent que hi hagi
tants casos de la interrelació més profunda i activa. Tal com hem vist
en alguns exemples, la intuïció i els criteris de les Matemàtiques poden
guiar cap a la teoria correcta, incloent-hi la predicció de nous fenòmens
físics. Per altra banda, la intuïció i mètodes de la Física poden suggerir
nous resultats matemàtics i conduir-nos a conjectures interessants.

6. Epíleg

Hem proposat una interpretació de la sorprenent efectivitat de les
Matemàtiques en la Física. El punt clau és que pels seus continguts,
criteris de desenvolupament i regles de manipulació d’objectes, les Ma-
temàtiques tenen una relació intrínseca, encara que no sigui evident
sempre, amb el món real. Això és coherent amb l’opinió d’alguns
físics, matemàtics i filòsofs que destaquen la vinculació intrínseca de
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les Matemàtiques amb la realitat (veure [D, P1, Z]). Aquest punt de
vista permet explicar també la sorprenent efectivitat de la física teòri-
ca en les Matemàtiques i la profunda interrelació entre aquestes dues
àrees de la ciència que s’ha produït en els darrers quinze o vint anys.
Sense pretendre donar la solució de l’enigma de Wigner, que reflecteix
un fenomen molt més complex, esperem que els nostres arguments con-
tribueixin al seu aclariment.

Per concloure, comentem que el criteri de fiabilitat d’un resultat o
d’una teoria és la demostració rigorosa en el cas de les Matemàtiques
o la confirmació experimental en el cas de la Física. Per tant, tal com
ho exposen Arthur Jaffe i Frank Quinn, els científics han de tenir en
compte que desenvolupaments de caràcter intuïtiu o teòric tant en la
Física com en les Matemàtiques poden extraviar-se si no tenen cap
realimentació d’un experiment en cas de Física o d’una prova rigorosa
en cas de les Matemàtiques [JQ].

Agraïments. Expressem en nostre agraïment al Marco Mackaay, de
la Universidade do Algarve (Portugal) per profundes i interessants con-
versacions sobre el tema de l’article.
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RELACIONS CREATIVES ENTRE LA FÍSICA I LA
GEOMETRIA

IGNASI MUNDET

Resum. El propòsit d’aquest article és descriure tres exemples
d’aplicació d’idees f́ısiques a problemes de geometria. El primer
exemple és elemental (la propietat focal de les el.lipses), el segon
exemple prové de la teoria de nusos, i el tercer de la geometria
algebraica.

Introducció

Parlaré d’un fenomen en certa manera complementari del que Yuri Ku-
bishin explica en el seu article: la influència que la f́ısica ha tingut en el
desenvolupament de les matemàtiques, no només a nivell conceptual,
sino també en la resolució de problemes ben concrets. És molt remar-
cable que alguns d’aquests problemes van ser proposats dins l’àmbit de
la matemàtica teòrica, sense sospitar que poguessin tenir relació amb
les ciències naturals.

Pel que fa a llur relació amb la f́ısica, la història de bastantes branques
de la matemàtica es pot dividir en tres etapes: (1) naixement amb
una forta motivació provinent de la f́ısica (més o menys encertada a
la llum del coneixement actual), (2) allunyament de les motivacions
originals i desenvolupament teòric, platejament de problemes amb una
motivació purament matemàtica, i (3) retrobament i sorpresa: alguns
problemes plantejats amb una motivació matemàtica estan relacionats
amb la f́ısica, fins l’extrem que els f́ısics teòrics són capaços de donar-ne
la solució o de suggerir els camins i les eines necessàries per resoldre’ls.

Un exemple d’aquesta història el dóna la geometria algebraica, que
va néixer en part motivada per problemes de mecànica relacionats amb
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integrals el.ĺıptiques. L’estudi d’aquestes integrals va conduir a les inte-
grals abelianes i a la teoria de les corbes algebraiques. Posteriorment, la
geometria algebraica es va desenvolupar independentment de la f́ısica.
Un dels motius va ser la necessitat de dotar la geometria algebraica
d’una base sòlida i d’un llenguatge i tècniques que s’allunyessin de tota
ambigüetat. I això no pas de manera gratüıta: s’havia arribat a un
punt on moltes de les tècniques i idees usades (notablement per l’esco-
la italiana, que d’altra banda havia aportat moltes idees fruct́ıferes)
plantejaven dubtes seriosos per la manca de fonaments. En una ter-
cera etapa, i molt especialment en els darrers vint-i-cinc anys, hem
presenciat la irrupció espectacular d’idees d’origen f́ısic a la geome-
tria algebraica, que han permet resoldre diverses conjectures antigues
aparentment fora del nostre abast a curt termini.

Un altre exemple el dóna la teoria de nusos. No es pot dir que la
teoria de nusos neixi amb Kelvin, però el cert és que Kelvin hi va
donar un impuls molt decidit perquè pensava que els nusos eren un
bon model per descriure els àtoms dels elements (vegeu [Ati90]). Quan
Kelvin va començar a pensar en aquestes qüestions [K1867] ja se sabia
que la classificació dels àtoms era un problema de natura discreta, tot
i l’aparent natura cont́ınua de moltes magnituds qúımiques (la taula
periòdica dels elements fou introdüıda poc després per Mendeleev, l’any
1869). Kelvin va pensar que podria ser una bona idea pensar en els
àtoms dels elements en termes de nusos, ja que els nusos també pre-
senten fenòmens de tipus continu (un nus és, al cap i a la fi, un objecte
continu) i de tipus discret (les classes d’equivalència dels nusos són
objectes de natura combinatòria). Això el va conduir a interessar-se
en el problema de la classificació dels nusos. Després es va veure que,
almenys a primera vista, nusos i àtoms no tenen gaire a veure, i el pro-
blema general de classificar els nusos es va plantejar com una qüestió
de matemàtica teòrica. Sorprenentment, però, des dels anys vuitanta
s’han anat trobant més i més relacions entre nusos i f́ısica teòrica, fins
l’extrem que ha estat possible resoldre problemes de la teoria de nusos
usant idees provinents de la f́ısica.

En aquest article veurem tres exemples de com la f́ısica pot ser útil en
les matemàtiques. El primer, la demostració de la propietat focal de
l’el.lipse, és molt elemental. Després veurem un exemple de teoria de
nusos (càlcul del nombre de deslligament de nusos tòrics) i finalment
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un exemple de la geometria algebraica (càlcul del nombre de corbes
planes racionals de grau d que passen per 3d − 1 punts). A diferència
del primer exemple, en el segon i tercer exemples només donarem una
breu descripció dels problemes: explicar-ne la solució queda fora de
l’abast d’aquest article.

Agräıments. Voldria agrair a l’FME i a la Comissió Gauss per la
invitació a fer una xerrada a la UPC, en la qual està basat aquest
article, i per l’ajut en la seva elaboració.

Propietat focal de l’el.lipse

En aquesta secció s’exposa una demostració “f́ısica” de l’anomenada
propietat focal de l’el.lipse. Una el.lipse és el lloc de punts del pla pels
quals la suma de la distàncies a dos punts fixats (anomenats focus) és
constant. Aix́ı doncs, si anomenem P i Q els focus, els punts d’una
el.lipse són els punts x del pla que satisfan

d(x, P ) + d(x,Q) = `,

on ` és un nombre real fixat. Aquesta descripció suggereix immediata-
ment una manera de dibuixar el.lipses: prenem una fusta plana, que
farà el paper del pla, clavem un clau a cada un dels focus, agafem un
cordill de longitud ` i lliguem els extrems del fil als claus que fan de
focus. Llavors prenem un llapis i l’usem per tensar el fil. Mantenint el
fil en tensió podem desplaçar el llapis al llarg d’una corba, que quedarà
dibuixada pel llapis: ja tenim una el.lipse!

llapis

fil

claus

X

QP

Suposem que la nostra el.lipse és la base d’una paret. Llencem una
boleta pel pla, en ĺınia recta, sortint d’un dels focus: quan arribi a la
paret, la boleta rebotarà i seguirà en ĺınia recta. Independentment de
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la direcció inicial, després de rebotar la boleta passarà per l’altre focus;
llavors tornarà a rebotar i passarà un cop més pel primer focus, després
pel segon, etc. Això és el que s’anomena la propietat focal de l’el.lipse.
De manera més geomètrica, la propietat focal de l’el.lipse equival al fet
que, per tot punt x de l’el.lipse, els angles α, β dibuixats a la figura
següent coincideixen:

P Q

b

a
x

Demostrar la propietat focal és un exercici senzill de geometria. Aqúı en
veurem una demostració que usa nocions f́ısiques (aquesta demostració
està extreta del llibre de V.A. Uspenski ”Algunas aplicaciones de la
mecánica a las matemáticas”, de la col.lecció Lecciones populares de
matemáticas de l’editorial MIR).

Suposem que la nostra el.lipse està feta de fil ferro. Ara, en lloc d’un
cordill agafem un fil de goma elàstica de longitud una mica menys de
`, en lligem els extrems als focus i el forcem a passar per l’el.lipse usant
una anella, tal com es mostra a la figura de l’esquerra:

goma elàstica de longitud
més petita que l

el·lipse de
fil ferro

anella

P Q

x
T

b
a

F
P

F
Q

Com que el fil està tensat més enllà de la seva longitud habitual, la força
de tensió estira l’anella en les direccions i intensitats especificades pels
vectors FP i FQ que es mostren al dibuix de la dreta. Ara bé, l’anella
només es pot moure al llarg de l’el.lipse, i quan ho fem el fil no s’escurça
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ni s’allarga, per la pròpia definició que hem donat de l’el.lipse. Per tant
el treball que fa la força de tensió quan desplacem l’anella és nul: és
a dir, la força de tensió no actua. Això implica que la força resultant,
donada pel vector FP + FQ és perpendicular a la tangent T . Però els
vectors FP i FQ tenen el mateix mòdul proporcional a l’allargament.
Per tant α = β, que és precisament la propietat focal.

Teoria de nusos

Per fer un nus agafem un cordill, l’emboliquem tant com vulguem i
n’unim els extrems, tal com es mostra a la figura:

Embolicar un cordill es pot fer de moltes maneres diferents. Aix́ı,
podem obtenir molts exemples de nusos, com aquests d’aqúı:

nus trivial nus trifoli nus vuit

Direm que dos nusos són equivalents si el primer es pot deformar al
segon sense deslligar els extrems i sense tallar el nus en cap moment.
Direm que un nus és trivial si és equivalent al nus trivial. En general és
molt complicat saber si dos nusos són equivalents o fins i tot de saber
si un nus donat és trivial. Per exemple, si ens donen un nus i, després
de provar-ho hores i hores, hem sigut incapaços de deformar-lo al nus
trivial, com podem tenir la certesa que el nus no és trivial? Hi ha
infinites maneres de deformar un nus, i bé podria ser que intentant-ho
unes hores més l’acabéssim desfent! (Un bon repte pel lector, arribats
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a aquest punt, seria intentar demostrar que el nus trifoli no és trivi-
al. Hi ha maneres força elementals de fer-ho, però trobar-les no és
necessàriament un problema senzill.)

Per abordar aquest problema amb un mı́nim d’esperances d’èxit, cal
desenvolupar eines que ens permetin distingir nusos sense haver d’es-
tar fent proves una quantitat indefinida de temps. Una estratègia és
intentar definir invariants de nusos: nombres o d’altres objectes (per
exemple, polinomis) associats a nusos que coincideixen quan dos nusos
són equivalents. Aix́ı, si calculem l’invariant de dos nusos i obtenim re-
sultats diferents, podem concloure que els nusos no són equivalents. Per
contra, si els invariants coincideixen, en general nom podem concloure
res.

Avui dia es coneixen molts invariants de nusos: nombre de deslliga-
ment, gènere, gènere slice, polinomis d’Alexander i de Jones, invariants
de Vassiliev, invariants quàntics, etc. Per a textos sobre teoria de nu-
sos vegeu [Ada04, Kau93, Kaw96, Lic97, Man04, Mur96, Sos02]. En
general, però, s’observa un patró força empipador: els invariants que
són alhora fàcils de definir i fàcils de calcular solen ser trivials i com-
pletament inútils.1

Un invariant molt remarcable introdüıt recentment per Ozsvath i Sza-
bo [OS04a] és l’anomenada homologia de Floer de nusos (basada en
les construccions introdüıdes per primer cop per Floer a [Fl89]), que
permet decidir quan un nus és trivial o no (vegeu [OS04b]). Tot i que la
definició original era extramadament tècnica i poc apta per fer càlculs,
en un treball conjunt amb Manolescu i Dylan Thurston, Ozsvath i Sza-
bo [MOST] han donat un algorisme combinatori per calcular-lo (aquest
algorisme està basat en un treball previ de Ozsvath, Szabo i Sarkar).
A dia d’avui, però, no es coneix cap demostració elemental del fet que
l’homologia de Floer permeti distingir el nus trivial dels altres nusos:
l’única demostració coneguda resulta de combinar magistralment al-
guns dels teoremes més espectaculars de la topologia de dimensió baixa
dels últims vint anys. No parlarem aqúı d’aquests teoremes: ens limi-
tarem a dir que les idees de la f́ısica hi juguen un paper crucial (com
també passa a la definició original de l’homologia de Floer).

1Un contraexemple a aquesta llei de Murphy és la tricolorabilitat, un invariant
molt elemental que permet demostrar, per exemple, que el trifoli no és trivial.
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Nombre de deslligament. És un dels invariants que es poden definir
amb facilitat, però que resulta dif́ıcil de calcular. La base és que, partint
d’un nus qualsevol, sempre és possible arribar al nus trivial fent un
seguit de transformacions anomenades canvis de creuament, tal com es
mostra a la figura següent.

canvi de creuament

,

Exemple. Amb un sol canvi de creuament és possible tranformar el
nus trifoli en el nus trivial.

Es defineix el nombre de deslligament d’un nus com el mı́nim nombre
de canvis de creuament necessaris per transformar-lo en el nus trivial.
L’únic nus amb nombre de deslligament igual a 0 és el nus trivial. El
nombre de deslligament del trifoli és 1: hem observat abans que amb
un canvi de creuament es pot convertir el trifoli en el nus trivial i, com
que el trifoli no és trivial, cal com a mı́nim un canvi de creuament per
convertir-lo en el nus trivial. El nombre de deslligament del nus vuit
també és 1.

El nombre de deslligament és un invariant ben senzill de definir que il-
lustra el principi que hem mencionat anteriorment: en general és molt
dif́ıcil de calcular.
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Nusos tòrics. Siguin p i q dos nombres naturals primers entre si. El
nus tòric T (p, q) és el nus representat per la figura adjunta.

p fils

q blocs T(4,3)

S’anomena nus tòric perquè es pot dibuixar a la vora d’un tor sòlid,
tal com es mostra a l’exemple de la figura següent:

Resulta ser un nus pel fet que p i q són primers entre śı. En general,
si d és el màxim comú divisor de p i q, T (p, q) és la unió de d nusos
disjunts (en termes més tècnics, T (p, q) és un enllaç de d components).

Exemple. El nus trifoli és T (2, 3).

Observació. No tots els nusos són tòrics! Per exemple, i com veurem
més endavant, el nus vuit no ho és.

Nombre de deslligament i gènere slice de T (p, q). És un exercici
ben interessant (i no gaire complicat) veure que T (p, q) es pot trans-
formar en el nus trivial amb

g(p, q) :=
(p− 1)(q − 1)

2
canvis de creuament. Per tant, el nombre de deslligament de T (p, q)
és menor o igual a g(p, q). Milnor va conjecturar [Mil68] que aquesta
cota és òptima.

Més exactament, Milnor va conjecturar que el gènere slice de T (p, q) és
g(p, q). El gènere slice d’un nus K es pot definir de la manera següent.
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Pensem l’esfera S3 ⊂ R4 com la compactificació de R3 per un punt, i
sigui B4 ⊂ R4 la bola de dimensió 4. No és dif́ıcil veure que sempre
existeixen superf́ıcies Σ ⊂ B4 tals que ∂Σ = K, i el gènere slice de K és
el mı́nim gènere d’aquestes superf́ıcies Σ. Per exemple, una superf́ıcie
Σ tal que ∂Σ = T (p, q) es pot obtenir pertorbant la corba algebraica
(singular) {(x, y) ∈ C2 = R4|xp = yq} i tallant el resultat amb B4.

Hom pot demostrar que el gènere slice d’un nus mai és superior al seu
nombre de deslligament (donar-ne una demostració és un bon exercici).
Per tant, la conjectura de Milnor sobre el gènere slice implica que el
nombre de deslligament de T (p, q) és g(p, q), ja que el gènere slice
resulta ser no superior al nombre de deslligament.

Essent el gènere slice el mı́nim dels gèneres de les superf́ıcies Σ ⊂
B4 que tenen K per vora, i assolint-se aquest mı́nim per una corba
algebraica, la conjectura de Milnor il.lustra un principi o intuició general
que Arnold anomena “principi d’economia” de la geometria algebraica:
quan es tracta de minimitzar el gènere o algun invariant similar dins
d’una col.lecció de superf́ıcies que satisfan una certa propietat, i la col-
lecció en qüestió conté corbes algebraiques, aleshores aquestes corbes
són bones candidates per minimitzar l’invariant (aquesta intuició també
sembla ser raonable en dimensions superiors).

Un altre exemple d’aquest principi d’economia ve donat per la conjec-
tura de Thom, que explicarem tot seguit.

La conjectura de Thom. Tota classe d’homologia A ∈ H2(CP2;Z) es
pot representar com la classe fonamental d’una superf́ıcie diferenciable
compacta, connexa i orientada

Σ ⊂ CP2.

Donada una classe A, podem trobar moltes superf́ıcies diferents que
representin A. De fet, el gènere d’aquestes superf́ıcies pot ser arbi-
tràriament gran (recordem que el gènere d’una superf́ıcie és el nombre
de forats): si Σ representa A i té gènere g, per tot g′ ≥ g podem
obtenir una superf́ıcie diferenciable Σ′ ⊂ CP2 que representa A i té
gènere g′: és suficient enganxar g′ − g nanses a Σ, de manera que
totes les nanses estiguin contingudes en una bola; d’aquesta manera
les classes d’homologia representades per Σ i Σ′ coincideixen. En altres
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CP2

S

paraules, sempre és possible fer crèixer el gènere d’una superf́ıcie que
representi A. En canvi, no sempre és possible, almenys a primer cop
d’ull, fer-lo decrèixer! Això motiva la següent pregunta.

Qüestió. Quin és el mı́nim dels gèneres de les superf́ıcies que repre-
senten la classe A?

Thom va conjecturar que si A és d vegades la classe representada per
una recta projectiva, amb d ≥ 1, aleshores:

gènere(Σ) ≥ (d− 1)(d− 2)

2
.

L’expressió de la dreta és precisament el gènere d’una corba algebraica
que representa A. Per tant, segons la conjectura de Thom les corbes
algebraiques minimitzen el gènere entre totes les possibles superf́ıcies.

Conjectura de Thom i nombre de deslligament. És un bonic
exercici demostrar que:

Conjectura de Thom ⇒ Conjectura de Milnor

A través d’aquesta implicació es va demostrar que el nombre de deslliga-
ment del nus T (p, q) és g(p, q). L’any 1992, Kronheimer i Mrówka van
demostrar una variant de la conjectura de Thom (que usa superf́ıcies
K3 en lloc de CP2), que els va permetre demostrar la conjectura de
Milnor. L’any 1994 Kronheimer i Mrówka van aconseguir demostrar
la conjectura de Thom. Tot i que la conjectura de Milnor no precisa
res de f́ısica per al seu enunciat, les eines de Kronheimer i Mróka per
demostrar la conjectura de Thom tenen profundes arrels en la f́ısica
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teòrica: al treball de 1992, Kronheimer i Mróka van usar l’equació dels
instantons a la teoria de Yang-Mills, i al treball de 1994 van usar els
invariants de Seiberg-Witten (v. [KM93, KM94] i [Wit89, Mor96]).

Val a dir que actualment existeix una altra demostració, més elemen-
tal, que el nombre de deslligament del nus T (p, q) és g(p, q), deguda a
Rasmussen [Ras03] i basada en l’anomenada homologia de Khovanov
[Kho00]. Aquesta homologia és el que s’anomena una categorització del
polinomi de Jones que, potser ja ho heu endevinat, està molt relacionat
amb la f́ısica teòrica.

Observació. Amb el que hem après fins ara ja podem demostrar
que el nus vuit no és tòric. El nus vuit té nombre de deslligament 1.
Si fós tòric, seria necessàriament T (2, 3), és a dir, el trifoli, ja que si
{p, q} 6= {2, 3} aleshores g(p, q) ≥ 2. Però el trifoli és tricolorable, i el
nus vuit no ho és.

Això acaba l’exemple de l’aplicació de la f́ısica a la teoria de nusos.

Corbes racionals al pla

Una corba racional parametritzada de grau d dins CP2 és una aplicació
de la forma:

CP1 → CP2, [x : y] 7→ [A(x, y) : B(x, y) : C(x, y)],

on A, B i C són polinomis homogenis de grau d. Identifiquem dues
corbes racionals f, g : CP1 → CP2 quan existeix un automorfisme
φ : CP1 → CP1 tal que g = f ◦ φ.

Exemples. Les corbes racionals de grau 1 són les rectes i les corbes
de grau 2 són les còniques.

C

C
2

grau 1

C
C

2

grau 2
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Nombre de corbes racionals. És ben sabut que donats dos punts
al pla, existeix una única recta que hi passa i que donats cinc punts al
pla, existeix una única cònica que hi passa.

X1

X2

X1

X2

X3

X4

X5

Potser no és tan ben sabut que donats vuit punts al pla, existeixen
dotze corbes racionals de grau 3 que hi passen. En general: donats
3d− 1 punts al pla existeix un nombre finit Nd de corbes racionals de
grau d que hi passen (per què?).

Problema. Calcular Nd.

Calcular Nd és un dels problemes clàssics de la geometria enumerativa,
una branca molt clàssica dins la geometria algebraica (es pot identificar
Nd amb el grau de la varietat de Severi de corbes de grau d, [Ran87]).
Les tècniques de la geometria algebraica només havien permés calcular
els primers termes de la successió N1, N2, . . . , i això és tot el que se
sabia fins fa pocs anys.

La fórmula de Kontsevich. Identificant Nd amb un invariant de
Gromov-Witten i usant els axiomes (a l’època conjecturals) satisfets
pels invariants de Gromov–Witten, Kontsevich va obtenir l’any 1994
[KM94] aquesta relació recursiva entre els nombres Nd :

Nd =
∑

k+l=d

NkNl

(
k2l2

(
3d− 4

3k − 2

)
− k3l

(
3d− 4

3k − 1

))
.

Aquesta fórmula permet calcular tots els Nd usant únicament la infor-
mació N1. S’obté:

N2 = 1, N3 = 12, N4 = 620, N5 = 87304, . . .
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Les propietats conjecturals en les quals es basa l’argument de Kontse-
vich van ser demostrades per Ruan i Tian l’any 1995 [RuT95].

Els invariants de Gromov–Witten es van definir combinant idees d’un
dels geòmetres més creatius de l’època actual, Misha Gromov, amb les
d’un dels f́ısics teòrics que més ha influit a les matemàtiques, Edward
Witten. Les idees aportades per Witten provenen del camp de la teoria
de cordes, una branca de la f́ısica teòrica ı́ntimament relacionada amb
la geometria algebraica.

Com a referències addicionals per aquesta part esmentem els llibres
[KV07, Kat06, MS04] i els articles [Xam94, Ran98, Pan99, Ran04,
Zin05, Zin06].
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HAMILTON Y LA TEORÍA DE GALOIS

JUAN J. MORALES RUIZ

Resumen. En las líneas que vienen a continuación trataré de dar
una breve idea de mis trabajos en colaboración con Ramis sobre la
no integrabilidad de los sistemas Hamiltonianos mediante la teoría
de Galois de ecuaciones diferenciales lineales [13, 14, 15] (véase
también [12]). Como una aplicación concreta estudiaremos el pro-
blema de Hill, que es un sistema dinámico significativo de Mecánica
Celeste del cual existía evidencia numérica de su no integrabilidad,
pero todos los intentos para demostrarla habían fracasado hasta la
fecha [18].

1. Introducción

La idea principal de mi trabajo con Ramis está basada en el siguiente
principio heurístico:

Dado un sistema dinámico “integrable” definido por el sistema de ecua-
ciones diferenciales

ż = X(z), z = (z1, ..., zm),

y una de sus soluciones particulares Γ : z = z(t), necesariamente la
ecuación en variaciones (EV) a lo largo de Γ

ξ̇ = X ′(z(t))ξ

es también “integrable”.

Recordemos que la solución de la ecuación en variaciones nos da la
parte lineal del flujo del campo X a lo largo de Γ. Entonces está claro
el porqué del anterior principio: si la dinámica del sistema no lineal no
es complicada —es decir, el sistema es “integrable”— parece razonable
pensar que la dinámica lineal tampoco puede ser complicada.

345
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Está claro que el anterior principio no es un teorema sino tan sólo
un principio de trabajo, pues los conceptos de integrabilidad involu-
crados no están bien definidos: en el momento actual no existe una
formulación adecuada de integrabilidad que se adapte bien a cualquier
sistema dinámico. Sin embargo para los sistemas Hamiltonianos sí exis-
te una buena definición de integrabilidad, es la llamada integrabilidad
de Liouville o integrabilidad completa. Para las ecuaciones diferenciales
lineales también poseemos una adecuada definición de integrabilidad en
el contexto de la teoría de Galois diferencial de ecuaciones diferenciales
lineales o teoría de Picard–Vessiot. Por tanto, en este sentido se debe
entender la integrabilidad de la ecuación en variaciones (EV). Por otro
lado, en lugar de trabajar con la ecuación en variaciones (EV) se puede
reducir una dimensión mediante la llamada ecuación en variaciones
normales a lo largo de Γ (EVN), pues al ser el campo una solución de
(EV), podemos reducir al fibrado normal. En el caso de los sistemas
Hamiltonianos se puede reducir más (un grado de libertad) debido a la
estructura simpléctica.

Nuestro objetivo es aplicar la idea anterior a los sistemas Hamiltonianos
y veremos que efectivamente nuestro principio es correcto en este caso.
Con lo cual obtendremos un criterio de no integrabilidad para esos
sistemas.

De ahora en adelante supondremos que todos los sistemas dinámicos
considerados son analíticos complejos, siendo tanto el espacio de fases
como el tiempo complejos.

Empezaremos por enunciar los conceptos y resultados de la teoría de
Galois diferencial mínimos necesarios, a continuación enunciaremos una
de las versiones del teorema principal, pasando después a aplicarlo al
problema de Hill.

2. Teoría de Galois de ecuaciones diferenciales lineales

Un cuerpo diferencial K es un cuerpo con una derivación, es decir, un
morfismo aditivo que satisface la regla de Leibniz. Un ejemplo impor-
tante para nosotros es el caso en que K es el cuerpo de funciones mero-
morfas M (Γ) sobre una superficie de Riemann Γ, siendo la derivación
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d/dt la derivada usual de estas funciones, con t un parámetro local so-
bre Γ. Como este será el ejemplo importante en estas notas, de ahora en
adelante la derivación la escribiremos como d/dt. Ejemplos concretos
son los cuerpos de funciones elípticas o el cuerpo de funciones racionales
C(t) = cuerpo de funciones meromorfas sobre la esfera de Riemann P1.
Como es usual, el cuerpo de constantes C de K es, por definición, el
núcleo de la derivación. Si K es el cuerpo de funciones meromorfas
M (Γ) sobre una superficie de Riemann Γ, entonces C es el cuerpo de
los números complejos C .

A una ecuación diferencial lineal a coficientes en K

(1)
dξ

dt
= A(t)ξ, A ∈ Mat(m,K),

asociamos la llamada extensión de Picard-Vessiot, que por definición
es la extensión L de K que satisface las siguientes condiciones:

a) L := K(u11, u12, ..., umm), siendo U := (uij) una matriz fundamental
de (1), es decir, sus columnas generan un espacio vectorial sobre el
cuerpo de constantes de dimensión m.

b) El cuerpo L tiene el mismo cuerpo de constantes, C, que el cuerpo
K de coeficientes. Está claro que L es un cuerpo diferencial, pues al
venir definido L mediante funciones racionales a coeficientes en K, sólo
hace falta definir la derivación a través de (1), ya que las columnas de
U satisfacen (1):

dU

dt
= A(t)U.

La extensión de Picard-Vessiot K ⊂ L asociada a (1) es la análoga a
la extensión de Galois de un polinomio en teoría de Galois clásica.

El teorema de Kronecker sobre la existencia de cuerpos de descomposi-
ción tiene aquí también su análogo: si el cuerpo de constantes C de K es
de característica cero y algebraicamente cerrado, existe una extensión
de Picard-Vessiot L de K y es única, salvo automorfismos diferenciales
(este teorema algebraico abstracto es debido a Kolchin, aunque en el
caso clásico de cuerpos de funciones es esencialmente el teorema de
existencia y unicidad de Cauchy de ecuaciones diferenciales).
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Un automorfismo diferencial σ : L → L es un automorfismo del cuerpo
L que conmuta con la derivada d/dt. Entonces, en forma similar a
la teoría de Galois de polinomios, se define el grupo de Galois de la
ecuación diferencial (1) como

G := Gal(1) = Gal(L/K) = {σ : L → L : σ automorfismo diferencial
que es la identidad sobre K}.

En otras palabras, G es el grupo de transformaciones de L que deja
invariantes todas las relaciones entre uij, duij/dt, d2uij/dt2, etc... Por
tanto se puede considerar como un grupo de simetrias “internas” de
la ecuación diferencial (1). Creemos importante mencinar que en la
situación analítica en la cual estamos interesados aquí, donde el cuer-
po de coeficientes será un cuerpo de funciones meromorfas M (Γ), el
grupo de monodromía de la ecuación (1) está contenido en el grupo de
Galois G.

En la teoría de Galois clásica el grupo de Galois es un grupo de per-
mutaciones entre las raices. Aquí es un grupo lineal de un tipo especial:

Teorema 1

G es un subgrupo algebraico lineal de GL(m,C)

La clave del teorema anterior está en el hecho de que el grupo de Galois
sea un grupo algebraico. Que es un grupo lineal a coeficientes en C es
algo simple de demostrar ya que el conjunto de soluciones de la ecuación
es un espacio vectorial sobre C.

Ya estamos en condiciones de definir y caracterizar la integrabilidad de
ecuaciones diferenciales lineales.

Se dice que la ecuación (1) es integrable si la extensión L se puede
obtener de K mediante (una combinación de) extensiones algebraicas,
cuadraturas y exponenciales de cuadraturas. Sea G0 la componente de
la identidad del grupo algebraico G.

Teorema 2

(1) es integrable ⇔ G0 es resoluble



HAMILTON Y LA TEORÍA DE GALOIS 349

Observamos que si se demuestra que G0 es abeliano, en particular, la
ecuación es resoluble, al ser todo grupo abeliano resoluble.

Sin entrar en detalles, comentamos que esta teoría también satisface
un teorema de correspondencia Galoisiana, donde los subgrupos alge-
braicos de G se corresponden con extensiones diferenciales intermedias
de la extensión de Picard-Vessiot. Más información sobre la teoría de
Galois de ecuaciones diferenciales lineales puede encontrarse en las re-
ferencias [6, 7, 12, 10, 22]. Los resultados esenciales ya se encuentran
en un lenguaje clásico en la tesis de Vessiot [23].

3. No integrabilidad

Sea XH un campo Hamiltoniano analítico definido sobre una variedad
simpléctica analílitica M de dimensión (compleja) 2n. El sistema Ha-
miltoniano correspondiente se escribe en coordenadas canónicas como

ẋi =
∂H

∂yi

,

ẏi = −∂H

∂xi

,

i = 1, ..., n. La función H : M → C, es la llamada función de Hamilton
que define el sistema Hamiltoniano. Escribimos esto de una forma más
compacta como

ż = XH(z),

con z = (x1, ..., xn, y1, ..., yn). A veces decimos simplemente que XH es
el sistema Hamiltoniano.

Diremos que un sistema Hamiltoniano XH es integrable (o que es in-
tegrable en el sentido de Liouville mediante integrales primeras mero-
morfas) si existen f1 = H, f2, ..., fn funciones meromorfas (complejas)
sobre M , tales que {fi, fj} = 0, i, j = 1, 2, .., n (se dice que fi, fj están
en involución).

Recordamos que el paréntesis de Poisson sobre las funciones de una
variedad simpléctica se puede definir como {f, g} = LXf

g := derivada
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de Lie de g según el campo Hamiltoniano definido por f . En parti-
cular, las funciones fi son todas ellas integrales primeras de XH y se
obtiene una estructura de álgebra de Lie abeliana que permite integrar
el sistema Hamiltoniano XH en forma finita, siendo además la dinámica
muy simple. Una referencia típica sobre sistemas Hamiltonianos es [1].
Un resumen completo detallado de todos los aspectos que nos interesan
aquí se encuentra en el capítulo 3 de [12].

El resultado principal que necesitamos nos dice que la estructura abe-
liana anterior se proyecta en el jet a primer orden sobre una curva
integral:

Teorema 3[13]

Sea XH un sistema Hamiltoniano integrable y Γ una curva integral de
XH , y G := Gal(EV ), GN := Gal(EV N), los grupos de Galois de la
ecuación en variaciones a lo largo de Γ y de la ecuación en variaciones
normal a lo largo de Γ, respectivamente. Entonces los grupos G0 y G0

N

son necesariamente abelianos.

El cuerpo de coeficientes K en el anterior teorema es el cuerpo de
funciones meromorfas sobre Γ,M (Γ).

En particular, observamos que por el teorema 3 tanto la ecuación en
variaciones como la ecuación en variaciones normal son integrables, con
lo cual hemos obtenido un resultado que claramente satisface nuestro
principio heurístico de la sección 1. Para demostrar que un sistema
Hamiltoniano no es integrable, basta probar que la componente de la
identidad del grupo de Galois de alguna de las ecuaciones en variaciones
anteriores es no abeliano.

Este teorema es en realidad una variante típica de varios teoremas
posibles según el grado de regularidad de las integrales primeras fi y
el tipo de singularidades de la ecuación en variaciones [13, 12].

3.1. Comentarios históricos. El teorema 3 debería ser considera-
do como la culminación de una serie de trabajos que comezaron con el
estudio hecho por Liapounov sobre el sólido de Kovalevskaya y con los
resultados de no integrabilidad de Poincaré. Los pasos históricos más
relevantes de este proceso son, a nuestro entender, los siguientes:
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1) Lyapounov (1894) [9] (ver también [8], pag. 56). Lyapounov utilizó
las ecuaciones en variaciones del sólido para demostrar de una manera
rigurosa un resultado famoso de Kovalevskaya: los únicos casos en que
la solución general del sólido rígido pesante con un punto fijo es uni-
valuada, es para los casos integrables ya conocidos de Euler, Lagrange
y Kovalevskaya.

2) Poincaré (1897) [20]. Poincaré obtuvo una condición necesaria de
integrabilidad en el caso de un sistema Hamiltoniano real mediante la
ecuación en variaciones a lo largo de una órbita periódica: los multi-
plicadores de la matriz de monodromía deben ser la unidad. Para ver
la conexión del teorema de Poincaré con los resultados expuestos aquí,
véase el capítulo 3 de [12].

3) Ziglin (1982) [24]. Más recientemente Ziglin demostró una condición
necesaria para la existencia de n integrales primeras meromorfas de un
sistema Hamiltoniano. Esta condición se traducía en que el grupo de
monodromía de la ecuación en variaciones normales a lo largo de una
curva integral debía tener una estructura “bastante simple” (teorema
de Ziglin). Observamos que Ziglin no supuso que el sistema Hamilto-
niano inicial fuese integrable, al no imponer que las integrales primeras
estuviesen en involución.

4) Morales (1989) [11]. En mi tesis fué la primera vez que se aplicó
la teoría de Galois diferencial al teorema de Ziglin, pero sin imponer
condiciones de involución y bajo la hipótesis restrictiva de que las singu-
laridades de la ecuación en variaciones eran puntos singulares regulares.
Esta última hipótesis era necesaria al utilizar el teorema de Ziglin en
la demostración de los resultados, ya que sólo así podiamos obtener el
grupo de Galois como la adherencia Zariski del grupo de monodromía, y
en ese momento no sabíamos todavía como evitar pasar por el teorema
de Ziglin.

5) Churchill, Rod (1991) [4]. Independientemente, Churchill y Rod tam-
bién tuvieron la idea de aplicar la teoría de Galois al teorema de Ziglin.
Se vieron también obligados a hacer la hipótesis de que la ecuación en
variaciones sólo tenía singularidades del tipo regular. Sus resultados
eran sólo válidos para el caso de dos grados de libertad (i.e., n = 2),
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pero aplicaron un algoritmo potente, que les permitía avanzar en las
aplicaciones : el algoritmo de Kovacic.

6) Morales y Simó (1994)[17]. En este trabajo se hicieron algunas cor-
recciones y refinamientos a los resultados de mi tesis.

7) Baider, Churchill, Rod y Singer (1996) [2]. Este artículo se puede
considerar como un trabajo enciclopédico donde se abunda en la mis-
ma línea que los trabajos anteriores. Probablemente es el paper donde
se observan de una manera más clara las limitaciones de las técnicas
usadas hasta esa fecha.

Observamos que con el teorema 3 (o alguna de sus variantes) se obtienen
los resultados anteriores como casos particulares; además, como fué
observado por Churchill en su conferencia del seminario Kolchin ([3],
pág.12,13), como un corolario del teorema 3, se obtiene que es posible
sustituir el grupo de monodromía por el grupo de Galois en el teorema
de Ziglin. Finalmente, hacemos notar que la demostración del teorema
3 se basa en técnicas completamente nuevas de tipo infinitesimal que
no utilizan el teorema de Ziglin: se demuestra que el álgebra de Lie del
grupo de Galois de la ecuación en variaciones es abeliana. Además dicho
teorema ha sido generalizado actualmente en un trabajo conjunto con
J.-P. Ramis y C. Simó a las ecuaciones en variaciones de orden superior
[16] (véase también el capítulo 8 de [12]).

El teorema 3 (o alguna de sus variantes) ha sido aplicado con éxito por
bastantes autores a un número considerable de sistemas Hamiltonianos
y está considerado (véase, por ejemplo, la tesis de Nakagawa [19], pág
119), como el método más potente que existe hoy en día para el estudio
de la no integrabilidad de estos sistemas desde que hace más de una
centuria Poincaré planteó la necesidad de estudiar su no integrabilidad.

4. Una aplicación: el problema de Hill

Como una aplicación no del todo elemental del teorema 3, vamos a
ver su aplicación al problema clásico de Hill de Mecánica Celeste. Se
obtiene que este sistema no es integrable en el sentido de Liouville
mediante integrales primeras meromorfas.
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El problema de Hill es un problema límite del problema restringido
de los tres cuerpos de Mecánica Celeste cuando la masa de uno de
los primarios µ tiende a cero, siendo la masa del otro primario 1 −
µ. El problema de Hill es un modelo adecuado para el problema del
movimiento de la Luna sometida a la acción de la Tierra y el Sol (µ
representa entonces la masa de la Tierra y 1−µ la del Sol), teniendo en
cuenta que el Sol se encuentra muy alejado del sistema Tierra-Luna [5].

Después de algunas reducciones es posible demostrar que el Hamilto-
niano se reduce a un Hamiltoniano de dos grados de libertad de la
forma [21]:

(2) H(x, y) = H2 + H4 + H6,

de polinomios homogéneos de grados 2, 4 y 6, respectivamente:

H2(x, y) =
1

2
(y2

1 + y2
2) +

1

2
(x2

1 + x2
2),

H4(x, y) = −2(x2
1 + x2

2)(y2x1 − y1x2),

H6(x, y) = −4(x2
1 + x2

2)(x
4
1 − 4x2

1x
2
2 + x4

2).

Al sistema Hamiltoniano definido por (2) es al que vamos a aplicar el
teorema 3. Por tanto, necesitamos encontrar una solución particular Γ
y demostrar que la componente de la identidad del grupo de Galois de
la ecuación en variaciones a lo largo de Γ no es abeliano.

Como solución particular Γ tomamos la siguiente:

(3) x1(t) =
φ(t)√

2
, x2(t) = −φ(t)√

2
i, y1(t) =

φ(t)√
2

i, y2(t) =
φ(t)√

2
,

con

φ2(t) =
6h

3℘(t; g2, g3) + 1
,

siendo ℘(t; g2, g3) la función elíptica de Weiertrass de invariantes g2 = 4
3

y g3 = 8
27
− 64h2, denotando por h el nivel de energía que contiene a

dicha solución. Al depender g3 del nivel de energía h, no tenemos una
sóla solución particular sino una familia de ellas. Supondremos que el
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nivel de energía de la solución es tal que la curva elíptica correspon-
diente no degenera, es decir, que las funciones elípticas que dan la
solución no degeneran en funciones hiperbólicas.

Denotando φ2(t) := w(t), y z(t) = w′, la ecuación en variaciones a lo
largo de Γ es la siguiente:

(4)




ξ̄′

η̄′

ξ′

η′


 =




0 −i −4w 0
i(−1 + 60w2) 0 −4iz 4w

0 0 0 −i
0 0 i(−1 + 60w2) 0







ξ̄
η̄
ξ
η


 .

La ecuación en variaciones normales viene dada por el bloque 2 × 2
superior izquierdo:

(5)
(

ξ′

η′

)
=

(
0 −i

i(−1 + 60w2) 0

)(
ξ
η

)
.

Entonces tenemos el siguiente teorema:

Teorema 4 [18]

La componente de la identidad del grupo de Galois de la ecuación (4)
no es un grupo abeliano. Por tanto, el problema de Hill no es integrable
mediante integrales primeras meromorfas.

La demostración de este teorema es técnica y no la haremos aquí con
detalle (ver el artículo original [18]), tan sólo mencionaremos que se
basa en los siguientes ingredientes:

1) El cuerpo de coeficientes M (Γ) de (4) es el cuerpo de funciones
elípticas sobre la curva elíptica Γ y más concretamente los coeficientes
son funciones elípticas con dos polos (dobles) en el paralelogramo de
períodos.

2) Se conoce explícitamente una solución particular de la ecuación en
variaciones normales (5) que viene expresada a través de funciones elíp-
ticas.
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3) La otra solución de la ecuación en variaciones normales se calcu-
la mediante integrales elípticas utilizando un método que se remonta
a D’Alambert. Estas integrales elípticas son “genuinas” y no pueden
reducirse a funciones elípticas.

4) Por 1), 2) y 3), el grupo de Galois de la ecuación (5) no es trivial y
es un grupo unipotente de matrices triangulares de dimensión dos.

5) A partir de lo anterior, debido a la estructura triangular por bloques
de la ecuación (4), la solución general de esta ecuación se obtiene por
el método de variación de constantes y en dicho método aparece un
logaritmo local en alguno de los polos de los coeficientes, es decir hay
monodromía no trivial en el entorno de los polos de los coeficientes.
Esta monodromía local da, a su vez, la otra contribución no trivial a
la componente de la identidad del grupo de Galois que necesitamos.

6) Finalmente, teniendo en cuenta la correspondencia Galoisiana y la
representación del grupo de Galois en el espacio vectorial de soluciones,
se llega a al conclusión que la estructura de la componente de la iden-
tidad del grupo de Galois es de la forma

(6)

G0 =








1 µ −κ + µβ γ + µκ
0 1 β κ
0 0 1 µ
0 0 0 1


 : µ ∈ C, κ ∈ C, β ∈ C, γ ∈ C





,

que no es abeliano.
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CONJETURA DEL RANGO TORAL

VICENTE MUÑOZ

Resumen. La Conjetura del Rango Toral (CRT) es un interesante
problema en topoloǵıa que lleva abierto 20 años, y que tiene ver-
siones e implicaciones en múltiples áreas de las matemáticas, tales
como la geometŕıa diferencial, la topoloǵıa algebraica o el álge-
bra conmutativa. En estas breves notas, enunciaremos la CRT,
repasaremos las definiciones que aparecen en el enunciado de la
conjetura y veremos algunos de los métodos con los que se han es-
tudiado casos particulares. Finalmente mencionaremos variaciones
de la CRT en diversas áreas de las matemáticas.

Introducción

En este texto nos vamos a centrar en un “pequeño” problema de
topoloǵıa que lleva abierto 20 años. Fue propuesto por S. Halperin
en 1987 (aparece en [Ha]), y dice lo siguiente.

Conjetura del Rango Toral (CRT). Sea T r → E → B un fibra-
do, siendo T r = S1×· · ·×S1 el toro r-dimensional y B un espacio com-
pacto simplemente conexo. Entonces la dimensión de la cohomoloǵıa del
espacio total E satisface:

dim H∗(E) ≥ 2r.

Su formulación es de extrema sencillez. Los términos que aparecen son
familiares a todo alumno de licenciatura con conocimientos básicos de
geometŕıa diferencial y topoloǵıa algebraica (basta con conocer las no-
ciones de fibrado y de cohomoloǵıa). Dedicaremos unas páginas a ex-
plicar cada uno de los términos que aparecen en el enunciado de la
CRT en detalle.

359
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Quizá lo que hace más atractiva a la CRT es la cantidad de interrela-
ciones que tiene con varias áreas de las matemáticas, entre las cuales
podemos destacar la topoloǵıa algebraica, la geometŕıa diferencial, el
álgebra conmutativa, o la teoŕıa de grupos y álgebras de Lie. Existen
diversidad de formulaciones de la CRT, variaciones sobre la misma, con
mayor o menor grado de generalidad. Eso śı, todas ellas tienen una for-
mulación tan sencilla como la original. Esto permite a cada algebrista,
geómetra o topólogo, tener a su disposición su versión favorita de la
CRT. ¡Y con la garant́ıa de las numerosas implicaciones de su posible
resolución! Nos entretendremos en explicar algunas variaciones de la
conjetura, y en cómo se relacionan entre śı.

Curiosamente, la CRT es un problema al que no se ha prestado mucha
atención, pasando bastante desapercibido. Quizá sea debido a una
creencia ancestral de que si un problema tiene una formulación sen-
cilla y no se resuelve fácilmente, entonces es extremadamente compli-
cado. Es posible que sea necesaria la introducción de nuevas técnicas, o
quizá el uso combinado de técnicas de varios campos, o puede que baste
una simple y bella nueva idea. Mencionaremos algunas de las técnicas
(que casi podemos calificar de “clásicas”) que se han usado en relación
con la CRT.

Animamos a cualquier estudiante de doctorado en álgebra, geometŕıa,
o topoloǵıa, a buscar algún camino para atacar la CRT. Todo inves-
tigador interesado en cualquiera de estas áreas debeŕıa tener presente
una versión del enunciado de este problema. Por si acaso.

Variedades y CW-complejos

Comenzaremos por desgranar los distintos ingredientes geométricos y
topológicos que aparecen en el enunciado de la Conjetura del Rango
Toral, tal y como la hemos formulado en la Introducción.

Comenzaremos hablando de los espacios con los que se trata en geo-
metŕıa y en topoloǵıa, que son las variedades diferenciables y los CW-
complejos, respectivamente. Éstos poseen las propiedades básicas nece-
sarias para trabajar con ellos.
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Variedades diferenciables. En geometŕıa (diferencial) se trabaja
con variedades diferenciables: espacios que localmente (a pequeña es-
cala) se parecen a Rn (y por tanto, en ellos se puede derivar, inte-
grar, y realizar todas aquellas operaciones de análisis matemático que
realizamos en Rn), pero que globalmente (a gran escala) pueden “re-
torcerse” de formas interesantes. Los espacios lisos (e.d. sin “esquinas”)
que vienen a nuestra mente son de este tipo: curvas, superficies, nuestro
universo, . . .

La definición rigurosa sigue esta idea general (ver [Wa]): Una variedad
diferenciable M , de dimensión n, es un espacio (topológico) con una
colección de abiertos Uα ⊂ M , tales que:

(1) Los abiertos recubren M , es decir, M =
⋃
α

Uα.

(2) Existen homeomorfismos Uα
φα−→ φα(Uα) ⊂ Rn.

U

M

a

a
(U  )

f
a

f
a

R
n

A φα se le llama carta local. Identifica el abierto Uα de M con
un abierto de Rn. Por tanto, las cartas locales nos permiten
mirar a M a pequeña escala.

(3) Si U = Uα ∩ Uβ 6= ∅,

φα(U)
φ−1

α−→ U
φβ−→ φβ(U)

es un difeomorfismo (diferenciable y con inversa diferenciable).
Esta es una propiedad de compatibilidad de las cartas locales
(usando distintas cartas locales, φα, φβ, tenemos los mismas
propiedades geométricas en U). A veces se interpreta a φβ ◦φ−1

α

como una aplicación de pegado de dos cartas locales, y de esta
forma M se construye pegando los abiertos Uα.

En general, las variedades diferenciables modelan los espacios geométri-
cos que queremos estudiar. Por un lado, es deseable entender (para
cada dimensión n), qué tipos de variedades existen. Esto da lugar a
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uno de los problemas fundamentales de la geometŕıa: la clasificación
de variedades (cuántas variedades hay, cómo identificarlas, cómo saber
cuándo dos de ellas son equivalentes). Por otro lado, queremos también
entender, dada una variedad concreta, qué propiedades (geométricas)
tiene. Esto nos lleva al estudio de las distintas estructuras geométricas
(qué tipo de información local hemos de añadir a la variedad para poder
efectuar diversas mediciones geométricas que nos den información más
refinada de la variedad).

CW-complejos. La topoloǵıa se encarga del estudio de los espacios
topológicos y de las propiedades derivadas del uso de funciones con-
tinuas. Por tanto, podemos abarcar situaciones más generales: espacios
con esquinas, espacios que no se parezcan localmente a Rn, . . . , pero
obtendremos información menos refinada, al perder la posibilidad de
derivar e integrar en el espacio en el que trabajamos.

Para esto, podemos trabajar con variedades topológicas: tienen la mis-
ma definición que las variedades diferenciables, pero en el punto (3)
sólo pedimos que φβ ◦ φ−1

α sea un homeomorfismo (continua y con in-
versa continua). Si queremos estudiar un mayor número de espacios,
podemos tratar con todos los espacios topológicos, pero en completa
generalidad, éstos pueden tener propiedades muy extrañas que no per-
mitiŕıan llevar muy adelante un estudio profundo de sus propiedades
geométricas.

Conviene por tanto, quedarse en un terreno intermedio, con espacios
más generales que las variedades, pero menos que los espacios topológi-
cos generaltes. Los CW-complejos, introducidos por J.H.C. Whitehead
(ver [Ma]) son espacios que se pueden trocear en porciones similares
a Rn, pero las condiciones de pegado son más generales que las de las
variedades.

Rigurosamente, un CW-complejo X (de dimensión n) se construye pe-
gando celdas de diversas dimensiones. Una k-celda es una bola cerrada
k-dimensional Dk ⊂ Rk. Entonces

X = Xn ⊃ Xn−1 ⊃ · · · ⊃ X1 ⊃ X0,

siendo X0 un conjunto (discreto) de puntos, y

Xk = Xk−1 ∪Dk
1 ∪ · · · ∪Dk

rk
,
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para k = 1, . . . , n, con Dk
i una k-celda pegada a Xk−1 a lo largo de su

borde, es decir, cumpliendo

∂Dk
i ⊂ Xk−1 e int(Dk

i ) ∩Xk−1 = ∅.
Se dice que Xk es el k-esqueleto de X (la parte de dimensión k de X).
El CW-complejo queda troceado como X0 más los conjuntos int(Dk

i ),
k = 1, . . . , n, i = 1, . . . , rk, todos ellos abiertos de Rk. Los pegados no
se hacen con homeomorfismos, con lo que se permiten espacios mucho
más generales que las variedades topológicas. Por ejemplo, el siguiente
CW-complejo tiene dimensión n = 2, tiene tres celdas de dimensión 0,
cuatro de dimensión 1 y una de dimensión 2 (hemos señalado cuál es
el 1-esqueleto). Obviamente no es una variedad.

X
1

1
D

0

2
D

0 3
D

0

Es interesante recalcar aqúı, que si M es una variedad diferenciable, la
podemos triangular. Una triangulación es un caso sencillo de estructura
de CW-complejo.

M

La estructura de CW-complejo permite un análisis de tipo combinatóri-
co de un espacio. Si el CW-complejo es compacto, entonces tiene un
número finito de celdas. Si codificamos convenientemente el pegado
de celdas (como relaciones de incidencia), podemos extraer algunas
propiedades de un CW-complejo con álgebra elemental.
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Fibrados

Un fibrado F → E
π−→ B consiste de tres espacios (variedades o CW-

complejos, según el caso que queramos analizar) y dos aplicaciones
(llamamos a F la fibra, a E el espacio total, y a B la base), cumpliendo:

(1) Fb := π−1(b) ∼= F , ∀b ∈ B. A Fb se le llama la fibra sobre b.
Claramente E =

⊔
b∈B Fb, es decir, E es la reunión de las fibras.

(2) Cada b ∈ B está dentro de un entorno pequeño U tal que
π−1(U) ∼= U × F (compatiblemente con la identificación en el
punto (1)).

E

Bb

F F
b

p

Ejemplos:

1. Cilindro. En este caso E es un cilindro (E = S1 × [0, 1]), π es la
proyección de S1 × [0, 1] sobre S1, con lo cual F = [0, 1].

2. Banda de Möbius. De nuevo tenemos B = S1 y F = [0, 1], pero ahora
el espacio total E es la banda de Möbius. Este fibrado no es equivalente
al cilindro, ya que E no es el producto B × F en este caso.

F = [0,1]
p

B = S
1

CILINDRO

p

BANDA DE MÖBIUS(1) (2)
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3. Toro. E = S1×S1, π es la proyección sobre el segundo factor B = S1

y F = S1.

4. Botella de Klein. B y F son como en ejemplo anterior, pero E es la
botella de Klein.

B = S
1

F = S
1

(3) (4)

p p

TORO BOTELLA DE KLEIN

5. Fibrado trivial. El espacio total del fibrado trivial de base B y fibra
F es E = B × F , y π : E → B es la proyección del producto B × F
sobre B. El cilindro y el toro son fibrados triviales.

6. Cociente de grupos de Lie. Si K ⊂ G son dos grupos de Lie com-
pactos, y G/K = {[x]K : x ∈ G}, [x]K = x ·K, entonces

K ↪→ G
π−→ G/K,

con π(x) = [x]K , es un fibrado de fibra K.

G

K

[e] [x]
G/K

x · K

xe

p

K

Los fibrados que aparecen en la Conjetura del Rango Toral son bastante
sencillos: la fibra es el toro r-dimensional, que por definición es

T r = S1 × S1 × · · · × S1 ,

con r factores. La base B va a ser una variedad o CW-complejo com-
pacto.
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Homotoṕıa y Homoloǵıa

El ingrediente final que nos falta para entender la formulación de la
Conjetura del Rango Toral es la noción de homotoṕıa y homoloǵıa (ver
[Ma] y [BT]). Los grupos de homotoṕıa y los grupos de homoloǵıa y
cohomoloǵıa sirven para contar los “agujeros” de un espacio topológi-
co razonable (aqúı “razonable” se refiere a muchos tipos de espacios,
incluyendo los CW-complejos). Los agujeros de un espacio M son una
propiedad de tipo global que nos da mucha información sobre M .

Grupos de Homotoṕıa. Pondremos p0 para denotar un punto dis-
tinguido de M , al que llamaremos punto base.

El k-ésimo grupo de homotoṕıa de M , πk(M), viene definido por

πk(M) = {γ : Sk → M | γ(n) = p0}/ ∼,

donde n representa un punto de Sk (por ejemplo el polo norte n =
(0, . . . , 0, 1)) y donde ∼ es la relación de equivalencia dada por γ0 ∼
γ1 si γ0 y γ1 son aplicaciones homótopas (es decir, si ∃γt, t ∈ [0, 1],
interpolando entre γ0 y γ1).

Evidentemente, πk(M) es un invariante topológico de M (no vaŕıa si
cambiamos M por un espacio homeomorfo). Lo que no es tan claro, pero
es cierto, es que πk(M) es un grupo (además, abeliano para k ≥ 2).

El grupo π1(M) (que en general es no abeliano) juega un papel distin-
guido. Se le denomina grupo fundamental de M . Si π1(M) = {1} (lo
cual equivale a decir que todo lazo γ : S1 → M se puede homotopar
(contraer) al punto base) se dice que M es simplemente conexo.

En la siguiente figura, vemos dos elementos (no triviales) de los grupos
de homotoṕıa. El primero es un lazo [γ] ∈ π1(M), y el segundo es un
elemento A ∈ π2(M).

p
0

g

M

p
0

M

A
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Homoloǵıa. Los grupos de homoloǵıa fueron introducidos por H. Poin-
caré. Son siempre grupos abelianos, por lo que es más fácil trabajar con
ellos que con los grupos de homotoṕıa. A cambio, contienen algo menos
de información topológica sobre el espacio, pero la facilidad para calcu-
larlos en ejemplos prácticos, y sus numerosas propiedades algebraicas,
hacen de ellos una de las más poderosas herramientas en topoloǵıa.

La definición concreta es como sigue:

Ck(M) = {
∑

niTi | Ti : [0, 1]k → M, ni ∈ Z}
es el grupo (abeliano) de las k-cadenas de M (son sumas finitas formales
de k-cubos en M). Hay un operador borde ∂ : Ck(M) → Ck−1(M) que
a cada k-cadena T le asocia su borde ∂T , que es una (k − 1)-cadena.
Introducimos:

Zk(M) = ker ∂ = espacio de k-ciclos. Zk(M) consiste de las
k-cadenas T que no tienen borde, ∂T = 0. Estas k-cadenas
pueden rodear potenciales agujeros (ver figura).
Bk(M) = im ∂ = espacio de k-bordes. Si un k-ciclo T no rodea
un agujero dentro, entonces bordea una (k + 1)-cadena en M ,
por tanto T = ∂S para algún S.
Hk(M) = Zk(M)/Bk(M) es el k-ésimo grupo de homoloǵıa
de M . Consideramos los k-ciclos y aniquilamos aquéllos que
no rodean agujeros. Por tanto, el cociente Hk(M) controla los
agujeros de M .

M

Si usamos coeficientes reales, es decir ponemos ni ∈ R en la defini-
ción de Ck(M), obtenemos los grupos de homoloǵıa real Hk(M,R). Es
fácil ver que Hk(M,R) = Hk(M) ⊗ R, con lo que sólo perdemos la
información de torsión de la homoloǵıa.
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Ejemplo: La esfera n-dimensional Sn sólo tiene un “agujero” en di-
mensión n. Concretamente,

Hk(S
n,R) =

{
R, k = 0, n,
0, k 6= 0, n.

En general Hk(M) es más fácil de calcular que πk(M). Por ejemplo,
Hk(M) = 0 para k > n = dim M , mientras que a menudo πk(M) 6= 0
para k > n. En la figura γ 6= 0 en π1(M), pero γ = 0 en H1(M) (el
lazo no se contrae, pero śı bordea una 2-cadena).

g

Cohomoloǵıa de De Rham. Ahora regresamos a las variedades di-
ferenciables. La estructura global de las mismas puede ser analizada,
en particular, con los invariantes topológicos que acabamos de intro-
ducir (homotoṕıa y homoloǵıa). Un sorprendente resultado de G. De
Rham [BT] nos dice que podemos calcular la homoloǵıa real con la
información geométrico-diferencial de la variedad.

Sea M una variedad diferenciable de dimensión n. Sea

Ωk(M) = {α =
∑

i1<...<ik

fi1,...,ik(x) dxi1 ∧ · · · ∧ dxik}

el espacio de las k-formas. La diferencial exterior d da lugar a un com-
plejo

Ω0(M)
d−→ Ω1(M)

d−→ . . .
d−→ Ωn(M)

llamado complejo de De Rham. Su “cohomoloǵıa” está dada por:

Zk(M) = ker(d : Ωk(M) → Ωk+1(M)), espacio de k-formas
cerradas,
Bk(M) = im (d : Ωk−1(M) → Ωk(M)), espacio de k-formas
exactas.
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Hk(M) = Zk(M)/Bk(M), que se denomina cohomoloǵıa de De
Rham de M .

Teorema: Hk(M) ∼= Hk(M,R)∗.

Propiedades:

Los números bk(M) = dim Hk(M) se llaman números de Betti
de M . Si M es variedad compacta orientada, entonces bn−k(M) =

bk(M). Éste es un resultado conocido como dualidad de Poincaré.
La caracteŕıstica de Euler-Poincaré de M se define como la
suma alternada del número de celdas: χ(M) =

∑
k(−1)krk.

Coincide como la suma alternada de los números de Betti:
χ(M) =

∑
k(−1)kbk(M).

Homoloǵıa del toro. Sea T r = S1 × (r). . .× S1. Partiendo de que para
el ćırculo S1

H0(S1) ∼= R = 〈1〉,
H1(S1) ∼= R = 〈dθ〉, θ coordenada angular,

obtenemos para T r,

Hk(T r) ∼= 〈dθi1 ∧ · · · ∧ dθik | 1 ≤ i1 < . . . < ik ≤ r〉 .
Abreviadamente, H∗(T r) ' ∧

(e1, . . . , er), ej = dθj. Por tanto,

dim Hk(T r) =

(
r

k

)

y

dim H∗(T r) =
r∑

k=0

(
r

k

)
= 2r .

T   = S  ´ S1 12
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Conjetura del Rango Toral

Recordemos el enunciado de la CRT. Si T r → E → B es un fibrado,
con base B compacta y simplemente conexa, entonces

dim H∗(E) ≥ 2r .

Observaciones:

(1) En el enunciado original, supońıamos que E, B son variedades.
Podemos formular igualmente la CRT suponiendo que E,B son
CW-complejos. En este caso, podemos tomar como definición
Hk(E) = Hk(E,R)∗, o bien usar la cohomoloǵıa singular (ver
[Ma]).

(2) Como dim H∗(T r) = 2r, la CRT predice que

dim H∗(E) ≥ dim H∗(F ) ,

donde F = T r es la fibra.
(3) La conjetura es cierta para fibrados producto E = B × T r. En

este caso,

dim H∗(E) = dim H∗(T r) · dim H∗(B) = 2r · dim H∗(B).

Vemos que hay una inclusión H∗(T r,R) ↪→ H∗(E,R), inducida
por la inclusion T r ↪→ E, que justifica la desigualdad de la CRT,
dim H∗(E) ≥ dim H∗(T r).

(4) En general, la homoloǵıa de E no tiene por qué provenir de T r,
e.d. puede no darse una inclusión H∗(T r,R) ↪→ H∗(E,R). La
predicción de la CRT es sobre la dimensión de estos espacios.
Un ejemplo de este fenómeno es el fibrado

S1 × S1 → S3 × S3 → S2 × S2 ,

consistente en el producto de dos fibrados de Hopf:
S1 = U(1) → S3 = SU(2) → S2 = SU(2)/U(1).

(5) Podemos plantear la CRT como una conjetura sobre la máxima
dimensión del toro T r que puede actuar en una variedad o CW-
complejo E. Si N = dim H∗(E), se debe verificar que 2r ≤ N ,
es decir,

r ≤ log2 N .
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La CRT desde diversos puntos de vista

La Conjetura de Rango Toral puede ser estudiada desde diversas áreas
de las matemáticas. De hecho, se pueden formular conjeturas que están
de algún modo u otro relacionadas con la CRT. Resolver cualquiera
de ellas seŕıa un gran hito. Las técnicas vaŕıan con la versión de la
conjetura según el área. Uno puede escoger su versión favorita de la
CRT, dependiendo de sus gustos y conocimientos.

A. Acciones de grupos en variedades. Una formulación de la CRT
desde el punto de vista de la geometŕıa diferencial es la siguiente:

CRT-A: Si una variedad compacta E simplemente conexa admite una
acción libre de un r-toro T r, entonces

dim H∗(E) ≥ 2r .

E

x

x · T
r

B = E/T
r

Ejemplos.

(1) Si G es un grupo de Lie compacto y simplemente conexo y
T r ⊂ G es un toro maximal, entonces clásicamente se denomina
a r el rango de G. En este caso, no es dif́ıcil probar que H∗(G) es
un álgebra exterior en r generadores. Por tanto, dim H∗(G) = 2r

y CRT es cierta.
(2) Supongamos que K ⊂ G es un subgrupo compacto de un grupo

de Lie compacto. Tenemos un diagrama

T s ⊂ T r → T r/T s = T r−s

∩ ∩ ∩
K ⊂ G → G/K
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donde T s y T r son toros maximales de sus respectivos grupos de
Lie. Entonces T r−s actúa en la variedad M = G/K (este tipo
de variedades se llaman espacios homogéneos). La desigualdad

dim H∗(G/K) · dim H∗(K) ≥ dim H∗(G) ,

da lugar a 2s · dim H∗(M) ≥ 2r, y por tanto dim H∗(M) ≥
2r−s. De nuevo, CRT cierta es cierta también para espacios ho-
mogéneos.

La conjetura CRT-A se puede atacar con herramientas de geometŕıa
diferencial. Por ejemplo, se pueden estudiar funciones de Morse en el
espacio total E que tengan un comportamiento genérico a lo largo de
las fibras. Para una fibra genérica Fb, el conjunto de puntos cŕıticos
Critb de la restricción de tal función h a Fb, tiene al menos 2r puntos.
De hecho,

Crit :=
⋃

b∈B

Critb

da un recubrimiento (ramificado) de grado al menos 2r de B. Esta
variedad Crit ⊂ E podŕıa servir para comprobar que h tiene al menos
2r puntos cŕıticos, y desde ah́ı intentar obtener dim H∗(E) ≥ 2r.

Otros caminos pueden recurrir a poner más estructura en el fibrado
por toros (e.g. fibrados simplécticos), quizá probando la conjetura en
casos particulares pero muy relevantes.

B. Sucesiones espectrales. Quizá una de las formas más directas
de atacar la CRT sea a través del uso de las sucesiones espectrales.
Todo fibrado F → E → B (suponemos que B es simplemente conexa)
produce una sucesión espectral, llamada sucesión espectral de Leray-
Serre (ver [Mc] o [BT]). Básicamente, tal sucesión espectral se compone
de:

Páginas: E∗∗
k = espacios vectoriales bi-graduados, k ≥ 0.

Información inicial: la segunda página es Ep,q
2 = Hp(B)⊗Hq(F ).

Diferenciales en la páginas: d2 : Ep,q
2 → Ep+2,q−1

2 ,
d3 : Ep,q

3 → Ep+3,q−2
3 , . . .

Cada página se obtiene como la cohomoloǵıa de la anterior:
Ek = H∗(Ek−1, dk−1).
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E
p,q

2

d2

E
p,q

3

d3

Hay un ĺımite: Ep,q
∞ = Ep,q

k , k À 0,

y satisface que
⊕

k=p+q

Ep,q
∞ = Hk(E).

E
p,q

¥

3
H  (E)

2

H  (E)
1

H  (E)

0
H  (E)

H  (E)

Suceción espectral de Serre

Ejemplo: Veamos cómo estudiar la CRT para una fibración del estilo
T 2 → E → S2. Tenemos que H∗(T 2) =

∧
(e1, e2) y H∗(S2) = 〈1, ω〉.

Supongamos, por ejemplo, que tenmos la siguiente diferencial en E2 (se
pueden estudiar los distintos casos uno a uno, analizamos uno concre-
to),

d2(e1) = 0
d2(e2) = ω

}
⇒ d2(e1 e2) = d2(e1)e2 − e1d2(e2) = −ω e1 .

Luego E3 = H(E2, d2) queda:

d
2

d
2

0

0

0

ee

ee ,

1

ee21

1 2

w 21

ee ,w 1
w 2

w

E
2

0

0

0

e

1

ee

1

w 21

ew 2

E
3

0

0

d  = 0
3
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Por tanto, E∞ = E3 ⇒ dim H∗(E) = 4. La CRT es cierta en este caso.

Observación: Para T r → E → B siempre tenemos

dim H∗(T r) · dim H∗(B) ≥ dim H∗(E),

pero lo que buscamos es la desigualdad

dim H∗(E) ≥ 2r.

En el ejemplo anterior, tenemos que d3 = d4 = . . . = 0, con lo que
E∞ = E3. De hecho, éste es un caso muy interesante, por lo que lo
formulamos como una conjetura aparte (más débil que la CRT). Sea
E2 = H∗(B)⊗∧

(e1, . . . , er). Como ej ∈ E0,1
2 , existen elementos

yj ∈ H2(B) = E2,0
2

tales que d2(ej) = yj. Claramente, esto determina d2 junto con el hecho
de que d2|H∗(B) = 0.

CRT-B: Si H∗(B) es un álgebra de dimensión finita, entonces

dim H∗(H∗(B)⊗
∧

(e1, . . . , er), d2) ≥ 2r .

C. Modelos minimales. La teoŕıa de modelos minimales, introduci-
da por D. Sullivan (ver [GM]), codifica la información homotópica (ig-
norando la torsión) de un CW-complejo simplemente conexo X en un
álgebra diferencial graduada (A, d), a la que se le denomina modelo
minimal de X. Sus propiedades básicas son las siguientes:

A = A(VX) = álgebra generada por los espacios vectoriales
V k

X = 〈xk,1, . . . , xk,sk
〉, con la propiedad de ser “conmutativa

graduada”:

x · y = (−1)pq y · x, x ∈ V p
X , y ∈ V q

X .

V k
X
∼= (πk(X)⊗ R)∗.

d : An → An+1, diferencial con

dxk,α =
∑

i,j<k

aijkαβγ xi,βxj,γ .

H∗(A, d) = H∗(X).
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Por tanto, el modelo minimal contiene toda la información de la ho-
motoṕıa salvo torsion, πk(X) ⊗ R, y de la homoloǵıa salvo torsion,
Hk(X) = Hk(X,R)∗.

Ejemplos.

(1) X = S2n+1

A = A(x2n+1) = R⊕ Rx2n+1 = H∗(S2n+1), d = 0.
H∗(A, d) = R⊕ Rx2n+1 = H∗(S2n+1).
Deducimos que πk(S

2n+1) es torsión para todo k 6= 2n + 1,
y que π2n+1(S

2n+1)⊗ R es de dimensión 1.

(2) X = S2n

A = A(x2n, y4n−1) = 〈1, x2n, x2
2n, . . . , y4n−1, y4n−1x2n, y4n−1x

2
2n, . . .〉,

dy4n−1 = x2
2n ⇒ d(y4n−1x

i
2n) = xi+2

2n .
H∗(A, d) = R⊕ Rx2n = H∗(S2n).
Deducimos que πk(S

2n) es torsión para todo k 6= 2n, 4n− 1,
y que π2n(S2n)⊗ R y π4n−1(S

2n)⊗ R son de dimensión 1.

(3) X = T r = S1 × · · · × S1

A = A(e1, . . . , er), ei ∈ V 1
X , d = 0.

H∗(A, d) =
∧

(e1, . . . , er) = H∗(T r).

Modelos minimales y fibrados. Si T r → E → B es un fibrado con
B simplemente conexo, entonces hay un “modelo minimal” para el
fibrado. Éste consiste en un diagrama

(A(VB), d) → (A(VB ⊕ VT r), D) → (A(VT r), 0) = (
∧

(e1, . . . , er), 0)

donde D es una diferencial con

Dxi,α = dxi,α, xi,α ∈ V i
B,

Dej = yj ∈ V 2
B,

H∗(A(VB ⊕ VT r), D) = H∗(E).

Notemos que A(VB ⊕ VT r) = A(VB) ⊗ ∧
(e1, . . . , er). La versión de la

CRT en la teoŕıa de modelos minimales quedaŕıa como sigue:

CRT-C: Si dim H(A(VB), d) < ∞, entonces

dim H∗(A(VB)⊗
∧

(e1, . . . , er), D) ≥ 2r .
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Es fácil darse cuenta de las similitudes entre CRT-B y CRT-C, donde
H∗(B) se sustituye por (A(VB), d) (ver [Mu]).

D. Álgebra homológica. Es natural convertir la CRT (al menos en
su versión CRT-B) en un problema de álgebra homológica. Conside-
ramos el anillo de polinomios R = R[Y1, . . . , Yr] en r variables. La
aplicación

R → H∗(B),
Yj 7→ yj

convierte a M = H∗(B) en un R-módulo. La multiplicación viene
definida como Yj · α = yj · α.

Por otro lado, M ′ = R es otro R-módulo. Basta con definir la multi-
plicación Yj · λ = 0, ∀λ ∈ R. Más algebraicamente, se escribe M ′ =
R/(Y1, . . . , Yr).

En álgebra homológica, se construyen unos functores, denominados
functores TorR(−,−), como functores “derivados” del functor producto
tensorial −⊗R −. La propiedad fundamental que cumplen es que aso-
cian a cada par de R-módulos M1 y M2 una colección de R-módulos
Tork

R(M1,M2), que cumplen la propiedad de que si

0 → M1 → M2 → M3 → 0

es una sucesión exacta de R-módulos, entonces hay una sucesión exacta
larga, para cualquier M4,

. . . → Tor2
R(M1,M4) → Tor2

R(M2,M4) → Tor2
R(M3,M4) →

→ Tor1
R(M1,M4) → Tor1

R(M2,M4) → Tor1
R(M3,M4) →

→ M1 ⊗R M4 → M2 ⊗R M4 → M3 ⊗R M4 → 0 .

El cálculo de Tor∗R(M,R) se realiza tomando una resolución libre de R
como R-módulos:

∧r⊗R → · · · →
∧2⊗R →

∧1⊗R → R → R ,

donde hemos abreviado
∧k =

∧k(e1, . . . , er), y las aplicaciones consis-
ten en v 7→ ∑

j Yj · iej
v (iej

denota “contracción con ej”). Después



CONJETURA DEL RANGO TORAL 377

hacemos −⊗R M a la resolución y calculamos la cohomoloǵıa:

Tor∗R(M,R) = H∗(M ⊗R (
∧k

(e1, . . . , er)⊗R))

= H∗(M ⊗
∧k

(e1, . . . , er), D) ,

con la diferencial D dada por Dej = yj.

Por tanto, la CRT (en su versión CRT-B) se convierte en

CRT-D: Si M es un R-módulo de dimensión finita, entonces

dim Tor∗R(M,R) ≥ 2r .

E. Álgebra conmutativa. Sea R = R[Y1, . . . , Yr] de nuevo el anillo
de polinomios en r variables, y consideremos un R-módulo M de dimen-
sión finita. La CRT-D dice que debe ocurrir que dim Tor∗R(M,R) ≥ 2r.
Este grupo Tor puede calcularse realizando una resolución libre de M ,
de la forma

0 → Rnr
fr−→ . . .

f2−→ Rn1
f1−→ Rn0

f0−→ M .

Por el teorema de las sizigias de D. Hilbert (ver [Ei]), el número de
módulos libres de la resolución es exactamente r+1. Si M es un módu-
lo graduado (como ocurre en general en la CRT), las aplicaciones fk

tienen como entradas polinomios homogéneos. La resolución es minimal
cuando ningún fk tiene término constante. En este caso, los números nk

se denominan (en álgebra conmutativa) números de Betti del R-módu-
lo M (es sugerente el uso de esta expresión, dado que los nk coinciden
con los números de Betti de E en la CRT original).

Para calcular Tor∗R(M,R), tensorizamos la resolución de M por −⊗RR
y calculamos cohomoloǵıa. Como fk no tiene término constante, nos
queda

Tork
R(M,R) = Rnk .

CRT-E: Si M es un R-módulo de dimensión finita, y nk son los
números de Betti (de una resolución minimal de M), entonces

r∑

k=0

nk ≥ 2r .
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Ésta es una famosa conjetura de álgebra conmutativa, propuesta en
1977 por D. A. Buchsbaum y D. Eisenbud (ver [BE]).

F. Álgebras de Lie. Hay otra versión de la CRT espećıfica para álge-
bras de Lie. Surge a partir de la versión relativa a modelos minimales,
aplicada a los modelos minimales de las nilvariedades. Las nilvariedades
son cocientes de grupos de Lie nilpotentes G por subgrupos discretos
Γ ⊂ G tales que M = G/Γ es una variedad compacta. Un grupo
es nilpotente si, haciendo conmutadores de elementos repetidamente,
siempre acabamos obteniendo el elemento neutro. Todo grupo de Lie
nilpotente G es difeomorfo a Rn. Por tanto, una nilvariedad nunca es
simplemente conexa. De hecho, la teoŕıa de espacios recubridores [Ma]
dice que

π1(M) = Γ ,

y que πk(M) = 0, ∀k ≥ 2. Sin embargo, la teoŕıa de modelos minimales
también funciona para espacios con grupo fundamental nilpotente, tales
como las nilvariedades.

Sea M = G/Γ una nilvariedad, y sea g el álgebra de Lie de G. A
tal álgebra de Lie se la llama nilpotente (si hacemos corchetes de Lie
repetidamente, siempre acabamos obteniendo el 0). Esto nos permite
elegir una base

g = 〈e1, . . . , en〉R ,

ordenada de tal forma que los corchetes verifiquen

[ei, ej] =
∑

k>i,j

aijk ek .

El modelo minimal de M tiene generadores
{

V 1 = (π1(M)⊗ R)∗ = g∗ = 〈e∗1, . . . , e∗n〉R ,
V k = 0, ∀k ≥ 2 .

Por tanto

AM =
∧

(g∗) ,

con diferencial dada por de∗k =
∑

i,j<k aijk e∗i e
∗
j . La cohomoloǵıa H∗(M) =

H∗(
∧

(g∗), d) se conoce, en teoŕıa de álgebras de Lie, con el nombre de
cohomoloǵıa del álgebra de Lie g (y se suele denotar por H∗(g)).
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En la versión CRT-A aplicada a M , necesitamos un toro que actúe en
M . En nuestro caso, esto se traduce por un subgrupo H = Rr ⊂ G tal
que

T r = Rr/Zr = H/(Γ ∩H) ↪→ G/Γ .

Para ello, H debe estar contenido en el centro del grupo G. Y si elegimos
H maximal, H = Z(G) = {x ∈ G |x y = y x, ∀y ∈ G}.
A nivel de álgebras de Lie, el álgebra de Lie de H deberá ser el centro
de g, e.d.

h = Z(g) = {x ∈ g | [x, y] = 0,∀y ∈ g }.
Nos queda nuestra última versión de la CRT:

CRT-F: Sea g un álgebra de Lie nilpotente, con centro Z de dimensión
r = dim Z. Entonces

dim H∗(g) ≥ 2r .

Referencias

[BE] Buchsbaum D., Eisenbud, D. Algebra structures for finite free resolutions and
some structure theorems for ideals of codimension 3, American J. of Math.
99 (1977), 447–485.

[BT] Bott, R., Tu, L. W. Differential forms in algebraic topology. Graduate Texts
in Mathematics, 82, Springer Verlag, 1982.

[Ei] Eisenbud, D. Commutative algebra. With a view toward algebraic geometry.
Graduate Texts in Mathematics, 150, Springer-Verlag, 1995.

[GM] Griffiths, P. A., Morgan, J. W. Rational homotopy theory and differential
forms. Progress in Mathematics, 16, Birkhäuser, 1981.
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PARLAMENT DEL SENYOR WOLF DAERR,
CÒNSOL GENERAL DE LA REPÚBLICA FEDERAL

D’ALEMANYA A BARCELONA,
A L’ACTE D’OBERTURA DEL CURS GAUSS

Excelentísimo Señor Rector,
distinguido Señor Decano,
Señoras y Señores,

En primer lugar, quisiera agradecerles la invitación a asistir a la solemne
inauguración del «Curso Gauss 2005-2006».

Como jurista que vive bajo el lema «Judex non calculat», en un prin-
cipio naturalmente tenía mis dudas sobre si era conveniente participar
en este acto dedicado al Primero entre los matemáticos, el mathemati-
corum princeps, Carl Friedrich Gauss.

Como pueden ver, mi resolución al final ha sido afirmativa. Tal vez
debido al hecho de que el Sr. Gauss es un personaje bastante familiar
para los alemanes y que la distancia que separa nuestra vida cotidiana
de él es bastante menos de lo que se suele creer. Pero ¿cómo es posible?,
me preguntarán. Pues, muy fácil: cuando aún teníamos los billetes de
marcos alemanes, llevabamos a Gauss siempre encima. Un billete, el
de 10 marcos, mostraba su retrato.

150 años después de su muerte, la importancia y el mérito de Carl
Friedrich Gauss siguen formando parte de nuestros conocimientos ge-
nerales. La comunidad científica internacional lo sitúa al mismo nivel
que Arquímedes o Newton. Nacido en 1777 en Braunschweig, Gauss
empezó a calcular antes de hablar ... eso por lo menos es lo que afirmaba
él mismo bromeando. Gauss cursó sus estudios en Göttingen, presentó
su tesis doctoral en 1799 en Helmstedt y publicó una serie de obras
fundamentales que aún en la actualidad siguen llevando su nombre.
Detallarlo todo aquí sería como echar agua al mar (o como se dice
en mi país: llevar búhos a Atenas). No obstante, querría mencionar
que el Año Gauss 2005 se celebrará en las ciudades donde él vivía y
trabajaba, en Braunschweig y Göttingen, con un gran número de actos
y actividades que explicarán detalladamente la vida y obra de este
importante científico.
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Permítanme que añada con motivo de este homenaje dos ideas que
guardan relación con ustedes, los profesores y estudiantes que realizan
su trabajo actualmente. En Alemania, como en otros países, hemos
entendido que debemos internacionalizar nuestras universidades amplia
y profundamente. Dentro de un contexto global no sólo las fronteras se
vuelven cada vez más permeables, se trata también de ganar a especia-
listas y colaboradores con amplios conocimientos, capaces de resolver
problemas más allá de sus fronteras.

La cooperación global en formación y enseñanza constituye uno de los
recursos más importantes para luchar de manera eficaz contra la po-
breza y para desarrollar estrategias sólidas en las relaciones culturales,
étnicas y religiosas.

La internacionalización no sólo enriquece la cultura académica, sino
que aumenta también el potencial de creatividad e innovación medi-
ante la competencia y el benchmarking. Además, cubre la creciente
demanda de especialistas en los campos científicos y económicos de los
países con los que tenemos intercambio y cooperación científica. La
internacionalización se ha convertido, por consiguiente, en uno de los
principales motores de la reforma universitaria en Alemania. Eso se
viene manifestando claramente en el curso del así llamado Proceso de
Bolonia, que crea un espacio común universitario con 40 estados, más
de 5.000 universidades y un número de estudiantes que supera los 10
millones.

Desde que las universidades alemanas empezaron a asumir plenamente
la internacionalización como estrategia, ya se han logrado grandes éxi-
tos: con un crecimiento de más de un 10%, Alemania se ha convertido
en el tercer país de acogida de estudiantes de todo el mundo. Pero
todavía no es un número del todo satisfactorio.

Eso me lleva al siguiente punto, al espacio europeo de investigación.
La investigación punta tiene una larga tradición en Europa. Equipos
europeos de investigación llevan la delantera en muchos ámbitos cientí-
ficos y técnicos. Como los centros de investigación punta se encuentran
repartidos por todo el continente y no están eficazmente puestos en red,
a menudo no pueden desplegar todas sus capacidades.



383

El 18 de enero de 2000, el Comisario Europeo para la Investigación,
Philippe Busquin, presentó un informe con el título «Hacia un espa-
cio europeo de investigación». Este informe impulsó un amplio debate.
La pieza clave de la iniciativa consiste en la propuesta de mejorar la
utilización de los recursos científicos para conseguir y asegurar puestos
de trabajo, para aumentar la competitividad y para sintonizar mejor
los trabajos de investigación a nivel nacional y europeo. Asimismo pro-
pone ampliar los recursos humanos y mejorar el paisaje de investigación
europeo a fin de que sea más atractivo para las mejores investigado-
ras e investigadores de todo el mundo. El principal instrumento para
su realización es el Programa de Investigación de la Unión Europea.
Otro objetivo constituye el incremento de los gastos totales para inves-
tigación y desarrollo, así como para innovación, hasta llegar al 3% del
producto interior bruto hasta el año 2010.

La cooperación de los Estados miembros se lleva a cabo en el marco
del método abierto de la coordinación, introducido recientemente co-
mo nuevo instrumento político complementario de la Unión Europea.
La duración del actual Sexto Programa Marco de Investigación es del
2002 al 2006 y su presupuesto total se eleva a 17.500 millones de Eu-
ros. Este programa debe contribuir a iniciar numerosas cooperaciones
en el marco de sectores claves concretos y encauzados. Al mismo tiem-
po se ofrecen considerables medios para promover la movilidad de los
investigadores, la colaboración de la Conferencia de los Ministros de
Educación y Ciencia en los proyectos y la cooperación científica inter-
nacional.

Entre todos deberíamos trabajar a fin de que las medidas tengan éxito
y de que el déficit que tenemos en comparación con Estados Unidos y
Japón disminuya. El Espacio Común de Investigación de la Unión Eu-
ropea debería elevar considerablemente la competitividad de la Unión
Europea.

Antes de terminar quisiera desearles mucho éxito en su trabajo. Ten-
dría mucho gusto en seguir en contacto con ustedes, sobre todo en el
contexto europeo, pero naturalmente también a nivel bilateral.

Muchas gracias
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