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• Llibres 
 

Tres llibres d’història sobre Hipàtia (Υπατία) d’Alexandria 
 
Com a seguidor de les pel·lícules d’Amenábar vaig veure Ágora. El que explica a la 
pel·lícula sobre Hipàtia va entrar en contradicció amb el poc que jo sabia d’ella. Im-
mediatament vaig buscar fonts on millorar el meu coneixement sobre la matemàtica i 
filòsofa trobant tres llibres: 

• Maria Dzielska. Hipatia de Alejandría. Ed. Siruela (2004-2009), 159 pàg. 
• Clelia Martínez Maza. Hipatia. La estremecedora historia de la última  

gran filósofa de la Antigüedad y la fascinante ciudad de Alejandría. La 
esfera de los libros. (2009), 378 pàg. 

• Carme García, Laura Ruiz, Lidia Puigvert, Lourdes Rué. Hipatia de 
  Alejandría. Ed. Hipatia. (2009), 85 pàg. 

              
 
El primer fou escrit l’any 1995, la seva autora és catedràtica d’història romana i espe-
cialista en la vida cultural de l’imperi romà. L’autora del segon és professora titular 
d’història antiga especialitzada en la relació entre paganisme i cristianisme dels se-
gles IV al VI. Finalment, les quatre autores del tercer llibre són professores universi-
tàries, però cap d’elles d’història.  
Dzielska, en una primera part del llibre, fa un recull històric dels diversos mites i lle-
gendes sobre Hipàtia. Autors com Voltaire, Leconte de Lisle o B. Russell hi han abocat 
les seves filies i fòbies. També ens comenta que l’origen de tot és bàsicament la His-
toria Eclesiàstica de Sòcrates Escolàstic (379-?) i Vida d’Isidor de Damasci (458?-
538?), on es parla de la vida i mort d’Hipàtia. La segona part està dedicada a esbrinar 
què hi ha del cert segons fons històriques fiables. Aquí descobrirem que les cartes 
d’un deixeble i amic seu, el bisbe i filòsof grec Sinesi de Cirene (370-413), ens donen 
molta informació sobre la persona, figura  i obra de la filòsofa neoplatònica. 
Maza ens presenta l’entorn social, polític i religiós de l’Alexandria dels segles IV i V. 
Llegim que les lluites i assassinats entre diversos grups religiosos eren ben normals, 
fins i tot entre cristians. Però a l’escola neoplatònica hi convivien perfectament el cris-
tianisme, la ciència, el paganisme i la filosofia, on les lliçons d’Hipàtia n’eren un clar 
exemple. També ens diu que era una persona molt influent políticament i que les llui-
tes pel poder eren contínues. Malgrat no conservar-se cap obra d’Hipàtia, segons Ma-
za és molt probable que els comentaris a l’Aritmètica de Diofant, les Còniques 
d’Apol·loni i la Sintaxi (Almagest) de Ptolemeu, en principi del seu pare Teó, siguin 
parcialment o totalment d’Hipàtia. També elaborà una edició millorada de les taules 
astronòmiques de Ptolemeu i criticà el seu model planetari incorporant-hi, com a peça 
fonamental, l’any sideri. 
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Finalment, les quatre autores del tercer llibre fan un recull de les dades més importants dels dos 
anteriors des d’un punt de vista més feminista.  
Si heu vist la pel·lícula i llegiu algun dels tres llibres observareu que Amenábar ens aixeca la 
camisa diverses vegades. Per exemple: Hipàtia va morir als seixanta anys. Ensenyava a casa 
seva. Orestes, tot i demanar-li consell, no va ser mai alumne seu i menys de jove.  No hi ha cap 
constància que s’avancés a Copèrnic ni a Kepler. La biblioteca d’Alexandria, l’autèntica, fou des-
truïda al segle III. Els assistents a les seves lliçons eren persones de la classe alta i poderosa, 
d’aquí la seva influència política. Són certes, per exemple, les lluites entre cristians i jueus o 
l’anècdota del drap amb sang menstrual, però no amb Orestes. És a dir, que Amenábar també 
ha utilitzat a Hipàtia per a les seves filies i fòbies. 

M. Ègara 

 
• Divertiments 
 

Divertiment de benvinguda als estudiants de Grau 
 
Per celebrar l'arribada de l'EEES, els professors de les assignatures Fonaments i Càlcul en una 
variable de primer de Grau ofereixen als seus estudiants la possibilitat d'avaluar-los amb el se-
güent mètode: 
- S'agafen n capses i n papers, on n és el nombre d'estudiants. Estudiants, capses i papers es 
numeren de 1 a n. Els professors col·loquen les capses en una aula i fiquen un paper en cada 
capsa. 
- Els estudiants entren a l'aula, d'un en un, i poden obrir n-1 capses per trobar el paper amb el 
seu número. Els estudiants que ja s'han examinat no poden dir res als que encara no ho han fet. 
- Al final, si tots els estudiants han trobat el seu número, aproven tots, però si algun no l'ha tro-
bat suspenen tots! 
Els professors se'n van de classe i deixen una estona perquè els alumnes discuteixin si accepten 
o no l'oferta. 
Immediatament, un alumne diu que han de rebutjar l'oferta. Sense informació extra, només 
poden anar obrint capses a l'atzar i confiar en la sort. Calculen la probabilitat d’aprovar i els 
sembla massa baixa.  
Una alumna discrepa: si fixen una estratègia comú, poden millorar la seva expectativa d'apro-
var. 
Sorgeixen dues propostes: 1) que ningú obri la capsa que porti el seu número; 2) que cadascú 
obri la capsa que porta el seu número i després descarti la capsa amb el número que li ha sortit. 
A l'últim moment, quan els professors estan a punt de tornar del bar, algú proposa una tercera 
estratègia que, de fet, resulta ser immillorable. Ara tots els estudiants estan d'acord en acceptar 
l'oferta. 
Quina pot ser la tercera proposta?  
Quin és el límit, quan n tendeix a infinit, de la probabilitat d'aprovar obrint capses a l’atzar i amb 
cadascuna de les tres estratègies? 
 
 
Envieu les vostres respostes argumentades abans del 29 de gener a elfull.fme@upc.edu, o bé 
per correu a «El Full. FME. Edifici U. Campus Sud.» 
 

Premi a la millor solució: Un dels llibres ressenyats en aquest Full. 
 
 
Solució del problema d’El Full de novembre:  Ràpidament s’obtenen les solucions (3,1) i (7,3), i es tracta de provar 
que no n’hi ha més. Suposem  amb  Primer es comprova que: 

1) mòdul : ; 5 té ordre ; 
2) mòdul 17: 5 té ordre 16; 2 té ordre 8; 
3) mòdul 257: ; 5 té ordre ; 2 té ordre 16.  

Per 1), la congruència  equival a . Per 2), ha de ser  i, per 
tant, . Finalment, de 3) obtenim  i , i d’aquí concloem  

. Això contradiu . 
 
Guanyador: Félix Miravé. Estudiant de matemàtiques a l’FME i enginyeria informàtica a la FIB (CFIS). 

Premi: El llibre ressenyat en el Full de novembre. 
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