
DL. B-37340-2005 

• Presentació del curs Gauss 
 

Coincidint amb el cent cinquanta aniversari de la mort de Gauss, 
la Facultat de Matemàtiques i Estadística ha decidit dedicar-li el 
curs 2005-2006. Els interessos de Gauss en la matemàtica 
varen ser extraordinàriament amplis: àlgebra, teoria de nom-
bres, geometria diferencial, anàlisi matemàtic a, geodèsia, 
mecànica celest, astronomia teòrica, teoria de l’electricitat i 
magnetisme, ... i en totes les branques en què va treballar hi ha 
un abans i un després de Gauss. Com en el 
cas de Poincaré i Einstein dels cursos 
precedents, ens agradaria ponderar millor la 
repercussió de les seves idees, les múltiples 

formes en què perviuen en el món actual, i commemorar també la 
persona i els seus valors. A part de la lliçó inaugural, i un nombre 
de conferències de la franja cultural, l’activitat més important serà 
la jornada científica que se li dedicarà el dia 15 de febrer de 2006.  
 
• Lliçó inaugural del curs 2005-2006 
 
L’acte inaugural serà el dia 14 de setembre de 2005, a les 12h, a la Sala  d’Actes. Per 
a l’FME és un honor, i ensems una gran satisfacció, que el professor Pere Pascual, 
catedràtic del Departament de Matemàtica Aplicada 1 de la UPC, antic degà de la Fa-
cultat de Matemàtiques i Estadística, i actual director del CFIS, acceptés la invitació a 
impartir la lliçó inaugural. Han confirmat la seva assistència a l’acte el senyor Wolf 
Daerr, cònsol d’Alemanya a Barcelona i la senyora Isabel-Clara Simó, membre del 
consell social de la UPC. Abans de la lliçó inaugural, a les 11h, el rector inaugurarà les 
obres que al llarg de l’estiu s’han realitzat a l’edifici de l’FME, com ara l’ampliació de 
la biblioteca, la nova sala d’estudis, dues aules i les noves instal·lacions del CFIS.  

 
• Llibres 
 

EL LIBRO de las demostraciones 
Martin Aigner, Günter M. Ziegler  
Editorial nivola, juny 2005  
 
Traducció al castellà per Lourdes Figueras (UAB), Julian Pfeifle 
(UPC) i Pedro Ramos (Univ. d’Alcalà) de la tercera edició anglesa 
(Springer-Verlag, 2004), a molts ha de resultar inspirador tenir 
aquest llibre remarcable prop de l’entorn de treball. EL LLIBRE era 
la idea platònica amb la qual Paul Erdos (1913-1996) es referia a 
l’escrit per Déu per recollir-hi les demostracions perfectes de tots 

els teoremes. El llibre que comentem intenta ser-ne un reflex. És fruit de la proposta 
d’alguns dels deixebles d’Erdos de recollir «idees brillants i formes genials de resoldre 
un problema». Benvista per qui fou biografiat com L’home que estimava només nom-
bres, de fet hi col·laborà amb «nombroses idees i suggeriments». Tanmateix s’ha de 
dir que la selecció s’ha fet de manera que les demostracions «haurien de resultar 
comprensibles per als lectors amb un domini bàsic de les tècniques i conceptes ma-
temàtics i, fins i tot, per als millors alumnes de batxillerat». 
Aprofitem per agrair un cop més a l’editorial nivola la gentilesa de fer-nos arribar 
aquest llibre i d’altres que aniran apareixent en propers Fulls.                           
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• Els rodamóns de la FME 
 
Le Pavillon de Breteuil 

 
Els que tinguin una certa edat recordaran que quan érem 
petits la unitat de longitud, el metre, es definia com la 
deumilionèsima part de la longitud del quadrant del 
meridià terrestre (les mesures geodèsiques es van fer a 
finals del segle XVIII sobre el meridià que passa per 
París i Barcelona) i que aquesta unitat s’havia 
materialitzat en un patró consistent en una regla de platí 
iridiat, el qual es conserva a l’Oficina (Bureau) 
Internacional de Pesos i Mesures a Sèvres (BIPM), al 
costat de París. 

Amb aquesta idea al cap, aquest estiu, aprofitant un 
viatge a París, vaig voler anar a veure  «el metre patró» i 
per tant vaig anar cap a Sèvres, però no va ser gens 
fàcil trobar la ubicació del BIMP, ja que resulta que el 
BIMP ocupa l’edifici conegut com Pavillon de Breteuil 
(primera foto), que es troba voltat d’arbres en un gran 
parc anomenat «parc de St-Cloud», pertanyent a St-
Cloud» i que fa frontera amb l’esmentada ciutat de 
Sèvres. Una vegada assolit l’objectiu ens vam assa-
bentar que, per raons de seguretat i conservació, no 
deixaven visitar l’edifici, però, que si volíem veure una 
rèplica del metre patró i d’altres unitats de mesura podíem fer-ho a París mateix, al Conservatoi-
re National des Arts et Métiers. Hi vam anar i aquest cop va ser ben fàcil  trobar-ho, però, això 

sí, em vaig haver de conformar amb una rèplica 
(segona foto) que no era la que jo esperava veure 
(tercera foto). Amb tot va valer la pena la visita a 
aquest museu. I també ho va valer arribar-se al 
Pavillon de Breteuil; el parc és molt bonic i, quan 
es mira cap a l’edifici del BIPM, hom no pot deixar 
de pensar que allà, diàriament, hi treballa gent 
investigant i salvaguardant la materialització dels 
patrons de mesura pels quals ens regim.                                                      

ERG 
 

• Divertiments 
 
Penseu un nombre entre l’1 i el 63. Fixeu-vos a quin 
dels quadres adjunts pertany. Sumeu la primera xifra 
de dalt a l’esquerre de cada quadre al qual el nombre 
que heu pensat pertany. El resultat és el nombre que 
heu pensat. Perquè? 
 
Envieu les vostres respostes argumentades abans del 
26 de setembre a elfull@fme.upc.es o bé per correu 
intern a El Full. FME. Edifici U. Campus Sud. 
 
Premi a la millor solució: Un exemplar del llibre 
ressenyat en aquest full. 
 

 
 
Solució del divertiment d’El Full de juny:  
Per aconseguir 5 arrenglaments de 4 pedres cadascun, 
calen 10 pedres. Vegeu el gràfic adjunt. 
 
Guanyadors: No hi ha hagut cap resposta correcta.  


