


Benvolguts amics: 

Vaig acceptar la invitació de l'eqllip deganal a impartir aquesta lli<;ó inaugural 
perqlle em va semblar qlle era una magnífica oportunitat per a compartir amb vos
al tres algunes consideracions sobre I'activitat matematica. 

Pel qlle recordo del qlle pensava quan tenia I'edat deis que ara comenceu la Ilicen
riatllra, i tenint en compte l'esperit d'aqllesta nova Facultat, estic conven<;ut que alla 
on voldría ser, si avui tillgués 18 anys, és aquí amb vosaltres. 

Les consideraciones qlle segueixen, dones, són un intent d'aproximació a algunes de 
les qlle alllarg deIs anys m'han semblat que m'hauna agradat poder escoltar o Ilegir, 
a l'inici deIs meus estudis universitaris, sobre el significat de la tasca dels matematics, 
i en particular dels geometres, en elmón d'avui. 
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GEOMETRIA 1 REALITAT 

Sebastia Xambó i Descamps 

(A Na Paquita Torre3 i Edo) 

Proemi 

Som en una Facultat de Matematiques i Estadística, a punt de comen<;ar un nou 
curs, i al bell mig d'una revolució sense precedellts, d'efectes incalculables, deguda 
basicament als nous desenvolupaments teorics i a les noves aplicacions que els super
ordinadors i els programes de manipulació matematica posats a punt en els darrers 
deu anys han fet possibles (1). Aixo fa que el món de les matematiques sigui més 
obert que mai, amb una activitat superior (almenys en quantitat) a qualsevol altre 
1lI0ment de la seva llarga historia. Com orientar-se en aquest món en plena ex
pansió? Jo no tinc cap resposta magica, us enganyaria si liS digués el contrari, pero 
estic conven<;ut que hem de comprendre i saber les coses d'avui per poder comprendre 
i saber dema les de dema, de la qual cosa en resulta que fins i tot el mÍnim de coses 
qlle haureu d'aprendre per ser matematics té una extellsió considerahle. AIgllnes 
d'aquestes coses les podeu sospitar i d'altres potser us sorprendran al seu ciía. Ja que 
hell escollit matematiques, probablement intulu la importancia de dominar I'art de 
la demostració i I'art de resoldre problemes, tot i que la seva for<;a viva sigui proba
blement encara un arca per a molts de vosaltres, sobrctot per als que comenceu (2). 

(1) La revista Notice. de l'Ameri{'an Mathemalical Society conlé una secció litulada Computer. 
and Mathematic. des del 11 la mero del maig de 1988 (volum 35 , 11 . 5). Molts articles SÓIl resscnyes 
deis programes més imporlants , com ara els estudis comparatills entre Maple V i Mathemat ica, 
fet per r . C. Abhott en el volum 39 , n . 8, i entre Derive , Maple, Mathematica i Reduce, fet 
per B. Simon en el volulll 37, n . 7, o les dues ressenyes de Mathematica del volum 3!1, n . 5.; altres 
versen sobre diversos aspectes de la revolució, COrII ara el magnífic editorial de K . Oevlin, i I 'arlicle 
titulat Computen, formal proof. and ¡he law court. del volum 40, n . 3, que s 'ocupen de '1i"estions 
delicades relatives a la noció de demoslració; i per a \lna breu panoramica sohre I 'impacte redproc 
entre matematiques i computació en les darreres decades , es pot recofllanar I'article de K. Devlin al 
no . 2 del volllm 39 . Pel que fa al paper de la supercolllputació, vege u, per exc,""le, Lions [1990], i 
la seva extensa bibliografia . 
(2) C om tol art, pero, també depen d'unes tecniques que es poden aprendre . Per a una introducció 
pedagogica a les qtreslions més illlporlanls relalives a la demoslració es pol recornallar Solow [! 990] , 
i per a una introducció a la ' Iogica del descobri.llent' vegeu Lakatos [19781 (per a IIn exemple molt 
COllcret del melode heuríslic de Lakatos podeu adre<;ar-vos a les pág . 291 ·298 de Davis - lIerscl. 
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S . Xambó i Descamps 

Probablement intui'u també ql1e tindreu I'oportllnitat d'ampliar i aprofundir alguJ1s 
deis coneixemellts que ja telliu, per exemple sobre aritmetica, algebra, geometria o 
analisi . Pero us pllC assegurar, com Hamlet, que 'hi ha més coses al cel i la terra, 
Horaci, que les somnia(les en la teva filosofia' (3), i que d'aquestes coses que potser no 
heu ni somruat, i de les quals segurament estareu orgullosos quan les conegueu, en 
trobareu moltes al Ilarg deis vostres esludis. 

En tals circumstancies crec que és just suposar que per assolir els objectius cliscents, 
clocents i de recerca que ens són propis haurem d'exercitar tots, primordialment, la 
illtel·ligencia Rns als límits de les possibilitats i preparació de cadascú (4) . 1 aixo corn 
es fa?, alguns es poden preguntar. Bé, com que la pregunta és interessant, potser em 
sabreu disculpar que li dediqui un parell de minuts. 

La materia prima sobre la qual opera la inteJ.ligencia, mitjanc;anl processos com 
ara l'observació, la reftexió o la discussió, esta formada per idee" , o concepte", i per 
retacion" entre idees . Les relaciolls entre idees més interessants des del puut de vista 
del coneixement s'expressen usualment mitjanc;ant enunciab. Entre els enunciats n'hi 
ha que expressen ulla dependencia logica entre conceptes i d'altres una dependencia 
fenomenologica o empírica. L'interes científic, pero, és en els enunciats que admeten 
una validació: les dependencies logiques es validen (també diem que s'estableixen o 
es demos tren) mitjanc;ant el raonament, i les empíriques mitjanc;ant I'ob"ervació o 
l' experimentació, de forma que un enunciat no és realment acceptat Bns que no se 
n'ha trobat una demo"tració a partir d'enunciats acceptats o se n 'ha fet un conjunt 
d' experimenü o ob"ervacion" que 1 'estableixin satisfactoriament (5). 

Les idees i els emmciats sovint s'organitzen en conglomerats complexos, com per 
exemple en una teoria, una di3ciplina o una ciencia, pero de vegades convé recordar 
que les fronteres en alguns casos són molt artificioses, ja que les idees són més com 
els accidents geografics d 'un vast territori i els enunciats com els camins que els 
interconnecten. També és convenient adonar-se que no formen un món fred i immobil, 
sinó que tenen una mena de vida propia inexhaurible alimentada per la curiositat, per 
la necessitat d'entendre o pel desig de resoldre problemes de la més diversa natll1'a. 
El moment més lIuminós sempre és ((lIan neix un concepte o s'estableix un enul1ciat 
d'importimcia per primera vegada, pero també tenen valor , i a vegades molt grau, 
I'aclariment de c.onceptes ja existents, les demostracions més eficients d'enunciats ja 
coneguts, o els refinaments experimentals per millorar el grau de certesa deIs ellunciats 
empírics. 

(1981)). Un bon lIibre sobre les tecniques de resolució de problernes és el Guzmán (1991). A la 
bibliografia trobareu referencies deis classics lIibres de pólya. Aquests lIibres, als quals dediquen un 
capitol Davis-Herseh (1981), pago 285-291, encara es compten entre els millors sobre el tema. 
(3) W. Shakespeare (l564-1616): "Hallllet" , acte primer, escena cinquena. 
(4) Per intelligencia 110 entengueu pas aquí aquell bon .en. del qual Descartes (1596- 1650) ens parla 
al principi del sell Dücour, de la Mélhode i 'lue té la curiosa propietat, pel fet que tothorn se'n creu 
més ben aprovisionat que ningú altre, de ser la més ben repartida de totes les coses d 'aquest món. 
(5) En matelllilli<¡ues els enunciats deis quals es coneix una demostració s'anomenen propos.cions , 
i una proposició (Iue es considera especialment important dins d'una teoria és costum anomenar-Ia 
teorema, Les "roposieions auxiliars !ler a una determinada dernostració se solen anomenar lemes i 
o'una proposieió que es dedueix directarnent d'una proposició anterior se'n sol Jir un corolla". 
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Geometría í realítat 

Aquests instants memorables, que en general formen la part més noble de les mono
grafies i revistes científiqlles, es produeixen sempre, és clar, al final de la 'línia de pro
ducció' i sovint ens fan ohlidar la primordial importancia deis processos intermedis, 
en els qllals les eines per a la generació d'idees i enunciats, i per al seu refinament 
progressill, són ordillllriament molt més variades. De fet és una opinió fon;a es tesa, 
almenys entre els investigadors, que en aquests processos intermedis 'de gestació' és 
on realment rau el majar atractiu de la recerca, on hi tenen una funció l'especulació, 
I'analogia, la simulació, la hipOtesi de treball, la conjectura o la predicció (6), tot i que 
malallraelament sovint no en resta cap reflex, especialment en el cas elels matem;üics, 
en les conclusions finals deIs treballs (1). 

EIs paragrafs precedents no són res més que una presentació en miniatura ele 
qüestions <¡ue resulten ser, per més clares que semblin a primera vista, delicades 
i controvertides quan se'n fa un escrutini més reposat. No disposant ele I'espai ni 
elel temps que caldria per a una analisi detallada, el lector que desitgi aprofundir en 
aquesta direcció haurn ele consultar obres adients sobre aquests temes (8). En tot cas, 
en la resta d'aquesta secció exposem a1guns exemples per i¡'¡ustrar alguns deis puuts 
més destacats de les idees anteriors. 
• Un deis més senzills, i que, tot i la seva simplicitat, ha revelat a molts joves la natura 
de la demostració en matematiques per contrast amb la verificació aproximada d'un 
nombre més o menys gran de casos, és el fet que le" mediairiu" del" co"iat3 d 'un 
iriangle pa""en per un mateix punt (el circumcentre del triangle, aixó és, el ceutre del 
cercle que passa pels tres vertexs del triangle) (9). Ates que les altmes d'un triangle 
ABe sónles mediatrius del triangle A'B'C' els costats del qual són les paraHeles a AB 

(6) Un exemple extraordinari és el de James Clerk Maxwell (1831-1879), que va derivar les equacions 
del camp electromagnetic, les famoses equacion! de Maxwell, usant sorprenents analogies lIIeclllliques 
(per a una bona exposició d'aquestes idees vegeu la secció 3.2 de Longair [1984]). 
(7) Gauss (1777-1855) era de I'opirúó que després de construir un edifici no se n'han de veure les 
bastides i per aquesta raó Jacobi va dir-ne que era la 'guineu de les matema.liques', ja que 'eshorrava 
les seves peljades amI, la clla'. 
(8) Com a inlroduccions a la filosofia de la ciencia podem recomanar Lamhert - Brittan [1970], 
relativarnent elemental i de caracler general, i Losee [1980], de caracter historic; Weyl [1963] conté 
un exlens traclamenl de la [ilosofia de les rnalematiques; Brown - Fauvcl Finnegall 119AI] és IIna va
luosíssirna recopilació d'articles (cada un precedit d'una introJucció deis recopiladors) sobre diversos 
aspedes deIs conceptes, estretalllent relacionats, de coneixement científic ¡recerca. Pel que fa a la 
física, Einslein [1934] explica que' U n sistema cornplet de física teorica es CO'"PO" de coltceples, lIeis 
fonalllenlals que hom suposa valides per a aquests conceptes, i conclusions oblinglldes per dedllcció 
logica. Són aquesles conclusions que s'han de correspondre an.h I'experieltcia, de forma que en 
qualsevol lraclal teoric la part deductiva ocupa quasi tot el lIibre' . Per a una visió similar, vegeu 
I'excel·lent lIibre Rindler [1977) (secció 2.2), on podeu lIegir que una teoria física ps ulta 'amalgama 
de conceples i lIeis considerals com un model J'una part de la nalura, 110 per dir el que la natura 
és, sinó a que s'assembla'; per a obres d'uIt caracter més filosOfic, pero inleressanls per di verses 
raons, vegell Russell [1965, 77], Clriitelel [1992], CI.erniak (1986) o J<oyré [1977] . Sobre el lema de 
la demoslració en nratemali<lues, vegeu lamhé la nota n. 1. 
(9) En efecte, si A, B i e són els verlexs d'un triangle i o és el punl d'inlersecció de la mediatriu del 
coslal AB amb la del costal Be, aleshores OA =OB, perque o esla sobre la primera llIediatriu (i 
per definició de medialriu) i 08 =OC, peque O esla sobre la segona mediatrill . Pero de OA =08 
i 08 =OC es desprell que OA =OC, és a dir, que O perlany a la lIleJialriu del coslat OC (altra 
vegada per definició de mediatriu). 
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per C , a BC per A i a AC per B (vegeu la figura 1), com a coroJ.1ari obtenim que /e3 
tre~ a/ture" d 'un triang/e pa"" en per un mateix punt (1' ortocentre H del triangle) (10). 

" " 

I 

A"~----~----------~B 
I 

I 

I" 
/ 

" , I 

/ 

C' 
Figura 1. Incentre de A'B'C' =ortocentre de ABC 

• Un exemple de nova demostració, i que ha tillgut un resso del qual probablement us 
n'han arribat els ecos, és al10 que Andrew Wiles ha presentat recentment d'una part 
important del que es coneix com la conjectura de Taniyama (també anomenada de 
Shimura-Taniyama-Weil), resultat que implica I'anomenat darTer teorema de FeT
mat, és a dir, que si n > 2, aleshores xn + y" # z" qualssevol que siguin els enters 
positius x,y i z(Jl). 

• ' La velocitat de la llum en el buit, e, é" 299793 km/ s ' és un enunciat empíric, 
establert cada cop amb més precisió (12) des que I'astronum danes Olaus Ruehmer 
(1644-1710) va deduir que la Hum tardava uns 16 minuts a recóner el diil.luetre de 
l '(¡rbita de la tena al voltant del sol, basant-se en les diferencies (variables al lIarg 
de I'any) elltre els temps observats d'iniei deis ecl ipsis de les lIunes de Júpiter quan 
passen elülil. d'aquest planeta i deis correspol1ents temps calculats mitjan<;ant la teoría 
de Newton. 

• Basant-se en el resultat de I'experiment de Michelson- Morley de 1887, que no va 
detectar cap moviment de la terra respecte d'un hipotetic eter (13), el concepte de 
temps absolut de Newton fou canviat per Einstein, a principis del presellt segle, per 

(\0) Per a la impressió que enllnciats com aquest o i la seva demostració, varen fer sobre l'Einstein 
adolescent. vegell la nota n. 23. 
(11) Vegeu Ribet (1993] per a més detalls . 
(12) Vegell, per exell1ple , Shadowitz [1968], pago 165. 
(13) Vegeu Rindler [1977], § 1.9, o Weyl [I952b], pago 170- \72 . 
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Geometria i realitat 

una noció més subtil, en la qual la simultane'itat és relativa, i aquest canvi concep
tual condtÚ inevitablement (14) a la teoria de la relativitat restringida, en la qual 
s'estableix, entre molts d'altres fets sorprenents, que e ¿" índependent de la velocí

tat del focu" emí""or i que la ma""a, m, í 1 'energía, E , "ón equívalent3 3egon3 la 
relació E = me2 • Aquests enuneiats, igual que les altres previsions de la teoria, han 
estat verificats experimentalment amb una gran preeisió (I ~), i és ben sabut que la 
tecnologia basada en el segon eondtÚ a l'era de l'energia nuclear (16) . 

• Finalment els treballs remareables de Hilbert (1862-1943) sobre els fonaments axio
matics de la geometria elemental (17) i els de Minkowski (1864-1909) sobre la inter
pretació geometrica de la relativitat restringida d'Einstein (1879-1955) mitjan<;ant 
un espai de quatre dimensions (18), poden considerar-se eom a refinaments d 'idees i 
resultats ja existents i donen testimoni de I'alt valor que poden assolir aquesta mena 
de recerques. 

Tot seguit eoneretarem una mica més les nos tres consideraeions recolzant-nos en 
la geometria (19). Algunes de les idees i deis resultats de que parlarem, a primera 
vista us podran semblar anaeronies i fora de to. Assenyalem un possible cas: el 
teorema de Pitagoras, al qual dediquem una part de la primera seceió, fou demostrat 
fa més de 2500 anys i, a més, tothom n'ha sentit parlar. Quin és, dones, el seu 
merit per dediear-li tant d 'espai? Per que no passem directament a les qüestions que 
realment són d'aetualitat? Bé, no sé si tinc una resposta satisfactoria, pero realment 
espero que la lectura de la seeeió us sigui profitosa, perque al meu entellflre és un 
cas que ¡¡·Iustra amb molta claredat la idea de la geometria com un sistema deductiu 
i com a teoria de I'espai, és a dir, com a model matematic de I'espai físic o Es pot 
dir, potser exagerant una mica, que <¡uan s'entén la 'complexitat epistemologica' 
del teorema de Pitagoras, amagada darrera l'aparent simplicitat d'un enunciat tan 
familiar , s'esta més ben preparat per entendre la 'simplieitat' que hi ha darrera deIs 
complexos resultats recents de la geometria (o de la matematica en general) i les 
seves aplicacions. 

Referencies addieionals: Arnauld- Nieole [1970], Changeux- Connes [1993], Cohen 
[1978], Collins- Pinch [1993], Dieudonné [1989]. Kliue [1979, 81], Newman [1974], 
Poincaré [1943, 44, 46], Robin [1973], Russell [1979], Ryle [1990], Shamos [1987], 
Taton [1972]. 

(14) Rilldler [1977), §2 .17; Xambó [1977], § 10 .7. 
(15) P er a una hOlla illtroducció a a<luest tema, vegcu el cap . 9 d e Shadowitz (1968) . 
(16) El primer reac tor nuclear fou cOlIstru'il el 1942 (Gillzburg [1987]) . 
(17) lIilhert (1899). 
(18) Minkowski [1908] . 
(19) L'elecc ió de la geometria és ulla mica arbitraria , ja 'lue exemples de qualsevol allra discipli/la 
matematica, com ara l'analisi o I'algebra, hauriell se rvit per als mateixos propOsits , pero per altra 
banda hem considerat que era més convellient , aleses les pec uliarilats d e la seva lJarga historia i la 
seva innegable actualital en molls deis d esellvolupamellls rnalemalics i cientílics . 

5 



, 

S. Xambó i Descamps 

1. La geometría grega, els orígens 

En els Sf'IIS inicis, a Babilonia i Egipte, la geometria era una ciencia practica, i 
sovillt només aproximada, IIsada per resoldre les múltiples qüestions de mesura que 
les activitats d'aquelles civilitzacions demanaven (20), i només va ser amb els grecs 
de mitjans del primer miJ.lenni a. de C. , dotats d'una especial sensibilitat per la 
veritat, la bellesa i el coneixement per ell mateix, quan la geometria va comen<;ar a 
esdevenir l' e"tudi "i"temeitic de le" propietat3 de le" figure" geometrique", conJideradeJ 
de forma ab"tracta, UJant la deducció logica com a eina bei"ica i baJant-u en un curt 
nombre de "upo"icionJ 'evident,,' "obre l'e"pai (Entre els noms més distingits hem de 
citar Thales (640-546) i Pitagoras (585-500); les dates són indicatives, ja que només A 

es coneixen aproximadamellt). Es tracta del metode axiomeitic, que oficialment va 
entrar a la historia quan Euclides, pels voltants del 300 a. de C., el va usar en els 
Element" per a l'organització i exposició del coneixement geometric exposat. Com ja 
s'ha indicat , la línia mestra d'aquest metode és la idea que els enunciats geometrics 
'certs' es poden deduir a partir d'un curt nombre d'enunciats basics (axiomes) només 
per raonament (21). En particular quedava reconegut per sempre que el raonament és 
una eina poderosa, intel·lectualment autosuficient, per generar coneixements nous a 
partir ne cOlleixements ja establerts. Tan gran va ser considerat aquest hit inicial de 
la geometria que, encara dos mil anys després, el more geometrico era el maxim ideal 
a que qualsevol altra ciencia aspirava per establir les seves conclusions. Per exemple, 
Newton (1642-1727) va escriure els Principia Mathematica amb un estil certament 
infllllt pel deis ElementJ, i aquest mateix esperit va tenir tanta influencia en Einstein 
que el motiu priu('ipal de les seves recerques va ser sempre l'intent de reduir tota la 
física a geometria (22). 1 es pot dir que en matemiüiques encara és, convenientment 
perfeccionat, el metode per excel·lencia. 

(20) Etimologicament la paraula geornetna eleriva elel grec i significa 'mesura de la terra'. Si 'terra' 
vol dir 'camps ele cultiu', com sembla que així era'" els principis, la geometria vindria a ser una 
mena d 'agrimensura, ofici que efeclivament els alll ...5 egipcis es prenien molt seriosament si heril 
de jutjar pel dihuix d'una tomba de Tebas del 1400 a . de C . (vegeu la pago 317 del primer volum 
ele Derry- Williams (1980)) en que es representa un equip de misteriosos agrimensors amb els seus 
cabdells de fiI amb nusos equidistants . Pero aviat es va generalitzar el seu ús per incloure les mesures 
necessaries per dur a terme les construccions de tota mena i per a la gestió deis recursos humans 
i lIIaterials, de manera que en aquest sentil 'terra' es pot entendre més aviat com a sinonim de 
'materia'. En sentil eSlricte, la mesura de la Terra (aixo és, el diametre de la Terra) la va fer 
Eratostenes en el segle 11 a. de C. Per a inforrnacions més detallades, el lector pot consultar I'obra 
de Derry- Williams ja citaJa, pago 316 i següents, i obres d'hisloria de les matem,üiques com ara 
Kline [1972], cap . 1 i 2. 
(21) Per a una exposició historica breu vegeu, per exemple, el primer capílol de I'opuscle Godeaux 
[1960] o la secció 7.1 de Meserve [1983] ; per a un traclament molt més detallat, vegeu Kline (1972], 
cap . 3-5. 
(:.12) Einstein [193.1] escriu: Reverenciem la Grecia antiga com el hressol de la ciencia occidental. 
Aquí, per primera vegada, el món va ser testimoni del miracle d'un sistema logic , em refereixo 
a la geometria d ' Euclides, que procedia pas a pas , amb tanta precisió que qualsevol de les seves 
proposicions era absolutament indubtable . Aquest admirable triomf del raonalllent va donar a 
I'intellecle IIWlla la confian<;a en si mateix necessaria per als assoliments futurs. Si Euclides no va 
encendre el vostre entusiasme juvenil , aleshores no heu nascut per ser un pensador científic (pel que 
fa a I'entusiasme juvenil d'Einstein, vegeu la nota n . 23). 
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Figura 3. Segona demostració del teorema de Pilagoras 
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S . Xambó i Descamps 

Un magnífic anpletip )ler iUustrar les idees que hem discutit és la Proposició 47 
dpls Element3, el teorema de Pitdgora3. Si en un triangle reetallgle són eoneguts 
els catets, la hipotenusa queda determinada (pel criteri de congruencia de triangles 
'costat- angle- costat'). Aixo ho sabien els primers geometres grecs i per tant es 
plantejava la qüestió de saber quina era la forma precisa d'expressar la hipotenusa 
com a funció deis catets. Com tots recordareu, la resposta és que en tot triangle 
rectangle la ..uma del3 quadrat3 del" catei" é" igual al quadrat de la hipotenu..~a. La 
figura 2 suggereix una demostració senzilla d'aquest teorema: a I'esquerra es mostra 
el quadrat el costat del qual és la hipotenusa BC del triangle rectangle ABC, i a 
la dreta la suma deis quadrats el costats deis quals són els eatets, i en els dos casos 
observem que l'area que manca per obtenir el mateix quadrat gran és 4 vegades I'area 
del triangle ABC. 

La figma 3 proporciona una altra demostració, molt similar a I'original d'Euclides, 
aparentment ulla mica més complicada que la precedent, pero que és, eom veurem, 
superior en alguns aspectes. Les línies mestres de l'argument són les que segueixen. 
Com que A és l'angle recte del triangle ABC, la recta CA és paraJ.lela a BD. Per 
tant, AB és I'altura del triángle BCD prenent BD com a base. Així, dones, I'area 
del quadrat AD és igual al doble de I'iifea del triangle BCD. Aplicant a aqu~st 
darrer triangle un gir de centre B i amplitud -90°, veiem que BCD és cUllgruellt 
amb BB' A. Pero eom que l'altma del triangle BB' A és BP si prenem BB' com 
a base, podem concloure del que ja hem dit que l'area del quadrat AD coincideix 
amu la del rectangle BP' . Un argument amUeg mostra que l'area del quaorat AE 
coineideix amu la del rectangle C P' . Així dUllcs, l'area del quadrat BC' és igual a la 
suma de les arees deis quadrats AD i AE, com volíem demostrar. 

Aquesta demostració es pot adaptar per veure que el redpror del teorema de 
Pitagoras també és cert. De fet veurem que si A< 90° , alesltores BC2 < AB2 + AC2 , 

mentre que si si A > 90°, aleshores BC2 > AB2 + AC2 . Per establir la primera 
afirmació, observe m (vegeu la figura 4) que si A' BC és Ull triangle agut en el vertex 
A', i A és el peu de I'altura del vertex C , aleshores A'C2 = AC2 + .4'A2 > A'A2 

i A' B 2 > AB2 , <1'011 resulta que BC2 = AB2 + AC2 < A' B 2 + A'C2 . La segona 
implicació es demostra d'una man~ra similar (vegeu la figura 5; noteu que ell aquest 
cas, en passar de A a A', el quadrat AD decreix més del que creix el quadrat AE, 
creixement que és igual a A' A 2 ). 

Les anteriors consideracions j)·lustren la manera de procedir en el metode axioma.
tic: el teorema de Pitagoras es demostra a partir d 'al tres proposiciolls més senzilles, 
rOIl1 ara els criteris per a la congruencia de dos tl'iangles, les quals es poden deduir 
de proposicions establertes anteriorment, i així successivament, fins a arribar als 
aXlOllles. 

Pel que fa al control del contingut empíric de la geometria d'Euclides, és clar que 
es pot reduir, d'una manera que no cal precisar lIIés aquí, al cOlltillgut empíric deis 
axiomes . Ates que en la interpretació usual, la que ltem heretat de la practica al 
llarg deis segles (deis aficis, de les arts i de les tecniques), els axiomes s 'hall validat 
experimcntalment amh un grau molt alt d'exactitud sempre que les dimensions de 
les figures hagill estat de proporcions hwnanes (fins i tot terrestres), resulta que la 
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s. Xambó i Descamps 

geometria elemental es pot considerar com una teoría de l'e"pai /úic, que és valida en 
I'entorn de la Terra. Per Einstein, 'si es mjra la geometria d'Euclides com la ciencia de 
les possibles relacions recíproques deIs cossos rígids de I'espai, I'homogeneltat logica 
de la geometria i de la ciencia física esdevé completa' (vegeu Einstein [1934]). 

Un senzill exemple pot ajudar a comprendre millor la interacció entre geometria 
i realitat que estem intentant de subratllar. Com que 52 = 32 + 42 , un triangle 
els costats de! qual estiguin en la proporció 3 : 4 : 5 és necessariament rectangle 
(pel recíproc del teorema de Pitagoras), i el mateix passaria per a ternes a, b i e de 
nombres enters positius tals que e2 = a2 +b2 • Ara el punt que s'ha de remarcar és que 
el fet que un triangle de costats 3,4 i 5 és rectangle era conegut empíricament pels 
agrimensors egipeis, la qual cosa tenia una gran importancia en aquella civilització 
perque garantia la perpendicularitat, d'una manera senzilla, deis eixos principals de 
les construccions religioses. Notem, pero, que només amb el raonament geometric es 
pot establir amb 'certesa matematica' que l'esmentat triangle és rectangle (23). 

Convé dir que per als grecs la geometria era a la vegada pura i aplicada, ja que se 
suposava (erroniament) que la geometria d'Euclides era l'única possible per descriure 
el món real. La distinció del contingut empíric de la geometria, per contrast amb el 
sistema teoric, no fou coneebuda fins a l'adveniment de les geometries no euclidianes 
a principis del segle XIX. Per altra banda, que els grecs dediquessin un esfon; con
siderable al triangle, i en particular al triangle rectangle, s'explica pel fet que mo!tes 
de les figures en que estaven interessats es poden 'triangular', és a dir, subdividir en 
triangles, la qual cosa fa que el coneixement del triangle pugui ser usat per derivar 
mol tes altres proposicions. Per altra banda, tot triangle queda descompost en dos 
triangles rectangles per l'altura d'almenys un deIs seus vertexs (o per totes les tres 
altrures si és acutangle), i d'aquí ve la importancia del triangle rectangle. 

Anteriorment hem dit que Newton va seguir de prop el model d'exposició 
d'Euclides. Vegem, per exemple, un raonament geometric similar als qlle va usar 
per inferir la llei de la gravitació universal (vegeu Jeans [1982], pago 218-219). Su
posarem dos planetes P i p' que giren al voltant del Sol, S. Es tracta de determinar 
quina re!ació hi ha entre les acceleracions 9 i g' de P i p' degudes a la fon;a de gra
vitació de S. Per simplificar suposarem que els planetes descriuen orbites circulars 
de radis r i r ' , amb centre a S . Si v i v' són les velocitats, i t i t' els períodes (temps 
qlle transcorre per completar lIIla orbi ta), aleshores v = 21Tr / t, Vi = 21T1"' /t' . Ara pel 
teorema de la potencia d'un punt respecte d'una circunúereucia (vegeu la figura 6) 

(23) Einstein [1949] (citat a Bernslein (1978], pag o 18) escriu : A I'edat de 12 anys vaig experimentar 
una segona merave!la, d'una natura totalment diferent , a causa d'un petit !libre sobre geometria 
euclídiana plana [la primera merave!la , de natura empírica, I'havia viscut als 4 05 anys, quan el seu 
pare li va ensenyar una brúixola. el comportament intrigant de la qual li va fer entendre que 'darrera 
de les coses hi havia d'haver quelcom profundament amagat ']. En aquest lIibre hi havia enunciats , 
com per exemple que les tres altures d'un triangle passen per un mateix punt , els quals, tol i no ser 
de cap manera evidents, es podien demostrar amb una certesa tal que qualsevol dubte haur ia estat 
fora de !Ioc . Aquesta c1aredat i certesa em va fer una profunda impressió . [També recordo] que un 
oncle [es refereix a I'enginyer Jacob Einstein; vegeu Papp [1981], pago 79] em va dir I'enunciat del 
teorema de Pitagoras abans que aquell sant lIibret de geometria hagués arribal a les meves mans i 
després de molls esfor<;os vaig aconseguir 'demostrar-lo' basant· me en la semblan<;a de triangles. 
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Figura 6. Argument de Newton per inferir la lIei de gravitació universal 

obtenim que 
2 (2rrr)2

9 . 2r = v = --- , g' . 2r' = (v')2 = (2rrr' )2 
t2 (t' )2 

(aquestes igualtats són només aproximades; realment haunem d'escriure, per exem
pIe, g(g + 2r) = v2, pero g2 és negligible comparat amb 9 . 2r). Dividint obtenim 
sen se dificultat que 

i_~~ 
9 - (t ' )2 r . 

Pero per la tercera llei de Kepler, que en aqllest cas afirma que t2/(t')2 = rJ/(r')J , 
resulta que g'/g = l/p2, p = r'/r. Per exemple, I'acceleració de la gravetat a nivell 
del mar és 9 = 981 cm/32 , el radi de la Terra és r = 6378 km, i el radi de I'orbita de 
la LIuna és 384000 km, d'on resulta que l'acceleració que la Terra produeix sobre la 
LIuna és g' = 0.27 cm/32 (24). 

Una ele les darreres aplicacions de la geometria és als programes ele representació 
grafica per ordinador (25). Un exemple que no podria ser més modest: el fonament 
dels calculs per generar els grafics d'aqllest assaig és la geometria (pura) elemental, 
pero els resultats pertanyen al món fellomenologic i d 'aquesta malina, tamhé llIolt 
modestament, es poden elltenclre com a confirmacions empíriques ... Per exemple, el 
triangle ABG de la figura 4 s'ha generat escollint el pllnt A sohre el semicercle de 
diil.luetre BG, prenent P de manera que BP = 1fBG (figma 7), i així la teoria ens 
diu que ABG és rectangle en el punt A . Una 'comprovació experilllental' d'aquest 

(24) El misteri pel qualla lIei de gravitació de Newton , 'inferida' alllb tall escassa evidencia, ha tingut 
tant hit és, segons Wigner [1959], una manifestació de la 'unreasonable effectiveness of mathernatics ' 
per descriure el món físic o Jeans [1982] ens record a que el mateix Newtoll la considerava, I'evidencia 
empírica, Jlolllés 'passablament exacta' . A la secció 3 ens oCllparelll d 'altres exemples d'aqllesta 'no 
raonable efectivitat ' . 
(25) K. Devlin, al volllm 39, JI . 2, deis Notice. de I'AMS, escrill: S'ha produ'it un renaixemenl de 
I 'interes per la geometria [de I 'espail ocasional per I 'habiJitat deis malelllalics a gellerar i visualitzar 
noves superficies i nous objectes lIlatelllatics. 
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s. Xambó i Descamps 

enunciat és la constatació qlle la perllongació del segment CA de la figura 4 conté un 
costat del quadrat sohre el catet AB. Epistemologicament, el punt més important és 
adonar-se que el fet que el triangle geometric ABC sigui rectangle en el punt A i el fet 
que a la figura 4 un regle posat sobre AC contingui un costat de I'esmentat quadrat, 
són logicament independenb, en el sentit que el segon podria en principi ser fals i el 
primer, cert. Una tal situació només ens diria, suposant que no hi hagués errors en 
els calculs, que la geometria eudidiana no seria un bon model del funcionament del 
ploter de la irnpressora. 

A 

eB 

Figura 7. Com que BC és un diametre, A = 90° 

La geometria elemental ha estat, i és encara, el lIenguatge indispensable per a 
mol tes altres aplicacions. Citem, per exemple, la cartografia, la geodesia, I'optica o 
la cristaJ.lografia. Més endavant tornarem a referir-nos a alguns aspectes d'aquestes 
aplicaciolls. Aquí Jiguem només que la cartografia va iniciar-se quan el flamenc 
Gerard Mercator (1512-1594) va introdllir, el 1569, la projecció que des d'aleshores 
es coneix com a 'projecció Mercator'. En aquesta projecció es conserven els angles, 
i les loxodromies (aixo és, les Iínies sobre l'esfera que formen angle constant amb els 
meridians) es representen com a Iinies rectes (26) • 

Referencies addicionals: Alsina et al. [1992] (27), Brown, Hecht- Zajac [19771 (espe
cialment el capítol 5, sobre (¡ptica geometrica), H. Klein [1975], Kline [1981], Mach 
[1906], Phillips [1991] . 

(26) Per a més detalls sobre la projecció Mercator, exposats a un niveU elemental, podeu veure els 
problemes 16 i 11 de Dorrie [1965], i F'inney [1981], pag o 209-212 . 
(21) A la pagina 11 d'aquest text podeu Hegir: "La Geometria és una vella branca de la cultura 
universal que ofereix la possibilitat de descriure, calcular, representar i crear temes tant de tipus 
artístic, com cientifics i tecnologics . Hi ha una geometria per fer la perspectiva d 'un paisatge; hi 
ha una geometria per fer el mapa i el cillcul d 'un terreny; hi ha ulla geometria inherent a la creació 
d'un edifici, un port, un canal o un pOllt ; hi ha una geometria propia de I'instrumental cibernetic 
per dissenyar assistint-se d'orc.linadors i hi ha geometria en els projectes d'ordenació del trilllsit de 
la ciutat, en el projecte de les formes aerodinamiques d'un cotxe, en el robot industrial d 'una planta 
de muntatge o en I'eficiencia d'un motor qualsevol ; poCS objectes, projectes o produccions s'escapen 
avui de tenir una aportació geometrica" . 
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2. La geometría en sí mateíxa: el cercle d'Euler 

L'objecte d'aqnesta secció és il·lustrar com els matemittics purs, en aquest cas 
geometres, van teixint la seva tela impu.Jsats més que res pe! desig de voler comprendre 
i per la bellesa deIs teoremes que van descobrint. El que aquí veurem en miniatura, 
quasi com una joguina historica (del que Pedoe [19571 va dir que és el primer teorema 
realment emocionant que apareix en un curs de geometria elemental), passa arreu¡ 
passa ahans, passa avni i previsiblement passara dema, i en e!s temes més variats. 1 
el que passa és que en general als matematics e!s agrada comprendre el que han fet els 
altres matematics, i quan poden hi afegeixen les seves propies troballes, freqüentment 
sense preocupar-se de si el que fan té, o pot tenir, aplicacions. Jo no sabria dir-vos 
si aquesta situació és satisfactoria o no, pero intentaré fer-vos veure com sovint les 
matematiques tenen aplicacions totalment alienes a les motivacions per les quals van 
ser pensades, i també veurem que aquest fenomen no difereix del que passa amb les 
aplicaciones de la ciencia pura a la tecnologia. 

Bé, el cas que volem estudiar pot comen~ar amb el baricentre (o centre de gravetat) 
d'un triangle. Tenint en compte que el baricentre d'un segment homogeni és el seu 
punt mig, és ciar que el baricentre d'un triangle (homogeni) ha d'estar sobre la 
mitjana de qualsevol deIs vertexs (la mitjana d'un vertex és la recta que uneix aquest 
vertex amb el pUllt mig del costat oposat). En particular resulta que les mitjane3 
d 'un triangle pa33en per un punt comú, punt que s'anomena baricentre del triangle. 

Des del punt de vista de la geometria, pero, aquest enunciat només es pot conside
rar, disposallt només d'una demostració 'heurística' (28) com una cOlljectura plausible. 
En aquest cas, és ciar, no és pas difícil de trobar-ne una, i probablement recordareu 
com arribar-hi (figura 8). Sigui A' el punt mig de BC i B' el punt mig de AC. Sigui 
G el punt d 'intersecció de les mitjanes AA' i B B'. Del fet que el triangle B' A'C sigui 
semblallt al triangle ABC en deduún que A' B' és paraJ.lela a AB i que A' B' = tAB. 
1 del fet qne A' B'G sigui semblant a ABG en deduún que GA' = tGA i GB' = ~GB. 

Per tant, GA' = t .4A' i GB' = l BB' . Tornant a repetir l'argtunent per a les mitjanes 
AA' i CC', obtilldrcm que CC' també passa per G i que GC' = l CC'. 

Observelll que la demostració matemittica ens dóna for~a més del qne la conjectura 
ells podia fer esperar, ja qlle ens informa que el baricf'lItre G divideix cada una de 
les mitjanes en dos segments que estan en la proporció 2 : l. 

Aquesta propietat del baricentre té una conseqüi~llcia interessant. COllsiderem 
l'homotecia h de centre G i raó - t. Aleshores tindrem que h(A) = A', h(B) = B' i 
h( C) = C', per la propietat que acabem de demostrar (i per definició d'homotecia). 
Ara és ciar que h transfonna les tres altures de ABC en les tres altmes del triangle 
A' B'C' , i com qne les altures d'aquest triallgle són les mediatrius deIs costats de 
ABC, tenim que h transforma l'ortocentre H de ABC en el circumcelltre a del 
mateix triangle, h(H) = a. En resulta que el.! plmt3 H, G i a e.!lan .!Obre una 
recta ¡que GH : Ga = 2 (figma 9). La rect.a Ha fOil (lf'scoherta per Enler (1707
1783) i l'anomenarem recta d 'Euler del triangle ABC. Per raons que es veuran més 
elldavallt, ens referirem al cercle A' B'C' com e! cerde d 'Euler del triangle ABC. 

(28) heurístíc -a adj . Que serveix per a descobrir o inventar (Fabra). 
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Figura 8. Baricentre d'un triangle 

Figura 9. La recta d'Euler 

Anem a veure quin punt ¡'S el centre del cercle d'Euler. L'homotecia 11 transforma 
la circunúerencia circumscrita al tl'iangle ABe en el seu cercle d'Euler. Per tant, el 
centre O de la primera es transformara en el centre 0' del segon. Així dones, O' és 
el punt del segment GH tal que GO : GO' = 2. Pero 

0'0 = O'G +GO = tGO +GO = ~GO , GO = 10H 
3 ' 

d'on 
0'0 = tOH . 

Veiem, dones, que el circumcentre 0' del triangle A' B'C' és el punt mig del Jegment 
OH (figura 10). 
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. h transfonna 

mig del 3egment 

Figura 10. Centre del cercle d'Euler 

El cercle d'Euler s'anomena també el cercle del3 nou punü (le! triangle ABe perque 
té la propietat següent: pa""a pel3 peu" P, Q i R de le" alture" del triangle ABe i 
pel" punt" mitjo" A" , B" i e" del" "egment" AH, BH i eH (figura 11)(29). 

En efecte, que conté els peus de les altUl'es, per exel1lple R, s 'obté considerant el 
trapezi Re' A'B', en el qual els costats e'A' i RB' són iguals, ja que d 'una banda 
e' A' = tAB i, de l'altra, essent l'angle ARe recte, RB' és igual al radi de eircum
ferencia de diil.lnetre Ae. Així dones, el trapezi és isoseeles i el cercle d'Euler, que 
passa per tres clels seus vertexs, també passa pcl quart, que és R. 

1 per veUl'e que també conté els punts A" , B" i e", collsiderem e! triangle ABH . 
És clar que els peus de les altures d'aquest triangle són Q, Pi R i, per tant, el cercle 
d'Euler de ABH coincideix amb el eercle d'Euler de ABe. Pero COIll que el cercle 
d'Euler de ABH passa pels punts mitjos A" i B" deIs eostats AH i BH, el mateix 

(29) Aquesta propietat fOll descoberla per Euler el 1765 i renescoberla per Fellrbach el 1822, i de 
(et molts autors parlen del cerde de Feurbach per referir-se al cercle d'J,;uler . 
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Figura 11. El cercle deis nou punts 

passa amb el cercle d'Euler de ABC. Considerant ara el triangle ACH en lloc del 
triangle ABH, queda ciar que el cercle d'Euler de ABC també passa per C" . 

De la demostració anterior es despren que els triangles ABC, ABH, BCH i CAH 
tenell el mateix cercle d'Euler. Tenint en compte la relació qne hem establert en
tre el cercle d 'Euler i la circumferellcia circumscrita, resulta que les circumferencies 
circumscrites als quatre triangles tenen el mateix radio 

1 així es podria anar continuant. Pero pot ~, r sera millor reflexionar una mica sobre 
els merits d'aquesta mena de resultats, si és 'Iue n'hi ha algun que pugui ser apreciat 
fora de la matematica pura. 

Referencies addicionals: Coxeter [1971J (vegeu, per exemple, el teorema de F. Morley 
i la seva demostració, a les pago 47-48; per a una altra demostració vegeu Alsina el. 
al. [1992], pago 31-32), Eves [19721. 

3. La misteriosa relació matematica-natura 

Les construccions i els resultats de la mat.ematica p1lfa, obtinguts indepetl(lentment 
del possible contingut fenomenologic, sovillt poden aplicar-se a situacions imprevistes. 
Ningú no ha explicat satisfadoriament aquest fenomen i són molts els que I 'han 
assenyalat i se n'han meravellat. Per a Galileu (1564-1642), l'explicació és que les 
lleis de la natura estan escrites en el llenguatge de les matemil.tiques. Per a Wigner 
(vegeu Wigner [19591), l'enorme utilitat de les matemiüiques en les ciencies naturals 
no té explicació racional, és un misterio Per a una explicació 'materialista', vegeu 
Alexandrov et al. [1973], pago 17-89. 1 Bochner [1981], pago 45, escriu: "No és 
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senzill explicar com és possible que tan sovint es puguin aplicar els desenvolupaments 
matemittics d'ahir a la ciencia d'avui, i el problema d'explicar aquesta possibilitat ha 
estat, en una o altra formulació, el problema central de la teoria del coneixement des 
de Platón . 

Uns exemples elementals ens ajudaran a apreciar millor aquest fenomen (i espero 
que em sabreu disculpar que no conegui cap aplicació del cercle deis nou punts.. . ). 
En les seccions següents en veurem de més elaborats. 

En elllibre xv del Element" d'Euclides, es construeixen (matematicament) els cinc 
políedres regulars i es demostra que són e1s únics possibles. Es coneixen també amb 
el nom de 'cossos platonics' . La primera construcció física és desconeguda, pero els 
etruscs de fa més de dos mil·lennis i mig constnüen dodeca.edres com a joguines, i 
sembla que els pitagorics també els coneixien. Per a que han servit aquestes figures? 
Sense entrar en el seu estudi, ni en la seva aparició recurrent en matematiques, podem 
dir que paulatinament s'han anat descobrint com a formes naturals . Així el cub, o 
hexa.eure, es troba com a cristalls de sal, de pirita o de galena, l'octa.edre com a 
cristalls d'almu de crom (sulfat doble de potassi i de crom hinratat) i el tetra.edre 
com a cristalls de c10rur cuprós o de sulfantimoniat de sodio A més a més, aquests tres 
políedres apareixen de manera indirecta en els cristalls de moltes altres substancies, 
com ara la plata o la tetraedrita(30). El dodecaedre i l'icosaedre no poden formar 
cristalls, a causa d'una llei cristaJ.lografica (anomenada 'Ueí de racionalitat de Haüy'), 
pero apareixen com a esquelets de radiolaris, com ara la Circorrhegma dodecahedra i la 
Circogonia ico"ahedra (Weyl [1952 a]' pago 75), i també com a formes de determinats 
virus (per exemple, el de les galteres (parotiditis) és com un icosaedre) . A més a 
més , l'any 1972 es va descobrir que el bor forma molecules B12 en les quals els atoms 
ocupen precisament els vertexs d'un icosa.edre. 

Mencionem també que si s'admeten dos polígons regulars, en 1I0c d'un com en el 
cas deis solius platonics, s'obtenen també políedres molt interessants, tant des del 
punt de vista matematic com físico Per exemple, es pot formar un políedre amb 
12 pentagons i 20 hexagons regulars, suposant que tinguin el mateix costat (hi ha 
un model fon;a popular de pilota de futbol que segueix aquest esquema) . Aquest 
políedre té 60 vertexs i 90 arestes, i, com en el cas del bor, recentment s'han construi't 
molecules e60 (60 atoms de carboni) els atoms de les quals ocupen e1s vertexs d'aquest 
remarcable políedre, havent-se obtingut així una forma de carboni diferent del grafit 
i del diamant, les dues conegudes previament (31) . 

Un exemple c1assic d 'aplicabilitat inesperada és el de les Jeccion" coniqueJ . Quan es 
talla un con circular recte per un pla s'obté una eHipse, una parabola o una hiperbola 
segons que l'angle que el pla forma amb I'eix del con sigui superior, igualo inferior 
a l'angle d'obertura del con (aixo és, I'angle que forma amh l'eix una generatriu del 
con). Noteu que quan el pla és perpendicl\lar a I'eix la secció és una circumferencia, 
de manera que aquesta figura és un cas especial d'el·lipse. 

(30) Vegeu Phillips [1991]. pag. 70-84 . 
(31) Per a un apassionanl arliele sobre la recerca qlle ha conduÜ a aqllesles molecllles, i a el 'al tres 
d'analogues , com també per a les propielats i aplicaciolls qlle es creu que limlran, vegeu C url - Srnalley 
[1991). 
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Les seccions coniques foren estu(liades sistemflticament, seguint el metode d 'Eucli
des, per Apol·loni en el segle 111 a. de C. Tenen moltes propietats notables, que s 'han 
anat descobrint pel treuall acullllllat de nombrosos geometres al llarg deis segles. Per 
exemple, l'eHipse resulta estar formada pels punts tals que les seves distancies a dos 
punts fixos, que s'anomenen fOCU3 de l'eHipse, és una quantitat constant (32). Doncs 
bé, quan Kepler es va proposar de descobrir les lIeis que governen eIs moviments deIs 
plRnetes al voltant del Sol, primer va intentar de modelitzar-Ios com un cercle amb 
el Sol ocupant una posició excentrica, amb la qual cosa no pogué mai assolir que 
les seves prediccions s'ajustessin suficientment a les precises observacions de Tycho 
Brahe, i només després de molts intents va adoptar com a model l'eHipse amb el 
Sol ocupant un deIs focus. Aquest model li va donar un acord excel·lent amb les 
dades empíriques i d'aquí ve la primera de les lleis de Kepler, aixo és, le3 orbite3 
del3 planete3 ~ón eHip3e~ amb el Sol 3ituat en un del~ ~eu~ focu~. Recordem que la 
segona Ilei diu que la velocitat del planeta al llarg de la seva orbita és tal que el 
radi vector e~combra aree~ i9ual~ en temp3 i9ual~, i que la tercera diu que el quocient 
del3 quadrat~ del~ període3 de d03 planete~ coincideix amb el3 quocientJ del~ CUb3 del~ 
3emieixo~ major~ de le~ corre~ponentJ orbite~. 

Les paraboles van apareixer més tard, quan Galileu va trobar que les trajectories 
deis projectils tenien aquesta forma. Després, amb la teoria de Newton, es va 'de
mostrar' que un cos que es mou sota la influencia de la gravitació del Sol pot seguir 
orbites eHíptiques, parabOliques o hiperboliques segons 1'energia inicial, i aquests 
comportanlents s'han observat realment en el cas deis cometes i deis sateJ.lits arti
ficials . Encara més, les trajectories d'una partícula carregada electricament quan 
passa pel camp creat per un nucli atomic tenen les mateixes característiques que les 
deIs cometes, ja que la for<;a electrica obeeix la llei de Coulomb (33) i aquesta té la 
mateixa forma matematica que la llei de Newton. De fet, aquest model és el que esta 
a la base de la teoria del'atom de E. Rutherford (1871-1937), que és el primer pas en 
el model d'atom admes en l'actualitat. 

Les seccions coniques tenen aplicacions en molts altres contextos, com ara en aptica 
(miralIs parabOlics deIs telescopis reflectors, miralls per concentrar un feix de rajos 
de llum en un punt, o, inversament, llums per projectar un feix de rajos paral·lels 
emes des d'un focus puntual) i en antenes per recepció i transnússió d'ones elec
tromagnetiqnes (radiotelescopis, o les familiars antenes parabaliques per a rebre TV 

per sateJ.lit). Aquestes dues menes d'aplicacions no són realment diferents, ja qne 
segons la teoria de Maxwell, ue la qual parlarem una mica més endavant, la llum 
és també una vibració electromagnetica. Diguem també que Gaudí (1852-1926) ha 
usat profusanlellt les seccions coniques en mol tes de les seves obres i en les formes 
més inesperades i que la representació grafica de la llei de Boyle- Mariotte deIs gasos 
perfectes és una hiperbola. 

Una aplicació matematica de les seccions caniques apareix en l'estudi de les su
perfícies generals de l'espai. Si el pla tangellt a una superfície en un punt es mou una 

(32) Per una demoslració senzilla i inlulliva, vegeu Godeaux [t 960], pp . 29-30 , Puig-Adam [1978], 
pago 208, Xambó [1977], pag o 351 , o Alsina el al. [t 992), pag o 98 i següenls. 
(33) Kline [t 972J explica que aquesla lIei s 'ha d 'alribuir a Daniel ·Bernouilli (1700-1782), qui la va 
descob,ir el 1760 . 
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111 (1700-1782) , qui la va 

mica, paraJ.\elament a si mateix, aleshores la secció de la superfície pel pla mogut és, 
en I'entorn del punt i lJevat d'infinitesims de tercer ordre, una secció canica, anome
nada la indicatriu de Dupin del punt. Aquesta propietat és usarla per classificar els 
punts de la superfície en el·líptics, parabolics o hiperbalics segons que la seva indi
catrill de Dllpin sigui una el·lipse, una parabola o una hiperbola. Per exemple, en 
un 'donut' els punts de la part del forat són hiperbolics, els de la part de fora són 
eJ.\íptics i els de les dues circumferencies paraHeles de la frontera entre el dins i el 
fora són parabOlics. La teoria de superfícies corbades fou iniciada per Gauss i, a més 
de ser precursora de la geometria diferencial moderna, i per tant també de la teoria 
general de la relativitat, té notables aplicacions en enginyeria i arquitectura. 

El darrer exemple que volem posar en aquesta secció és el deis nombres complexos. 
De primer van ser introdults pels matematics del Renaixement només com un artifici 
de calcul (d'aquí ve el nom de 'nombres imaginaris') a fi que els nombres reals negatius 
tinguessin arrel quadrada. A tal fi és suficient d'introduir la 'unitat imaginaria' i = 
A, ja que aleshores Fx = i,¡I. 1 poc a poc, sobretot a partir de la interpretació 
que Gauss va fer deis nombres complexos com a vectors d'un pla, es va anar capint 
que s'havia topat amb una realitat molt més profunda, no només en matematiques, 
sinó també en altres dominis, sobretot en física . A vui és un lloc comú el seu ús en 
electrici tat i teoria del senyal. Per altra banda apareixen d 'una manera essencial 
en els ingredients que conformen la meca.nica quantica (tecnicament, els estats d'un 
sistema quantic es representen pels vectors no nuls d'un espai de Hilbert complex). 

Un fenomen emparentat amb I'aplicabilitat inesperada de les matematiques, i 
no menys Illisteriós, és el rendilllent fantastic que sovint s 'ohté d 'una aproxi
Illació matematica deliberada als problemes. És 'la no raonable efectivitat' de Ips 
matematiques de Wigner. Els exelllples són facils de trobar. En certa manera ho 
helll afirmat ja de la geometria, entesa com a teoria matelllatica de l'espai. La 
mecanica de Newton n 'és un altre exemple familiar i de la qual hem comcntat la lJei 
de la gravitació (pag. 10-11, i, en particular, la nota n. 24) 

Un deis més espectaculars, encara que només sigui perqlle els camps electrics i 
magnetics són fon;a més abstractes que els objectes físics, és la matematització, feta 
per Maxwell (1864), de les observacions de Coulomb (1736-1808), Amperp (1775
1836), Oersted (1777-1851) i Faraday (1791-1867), entre d'altrps. Ens rpferim 11 la 
teoria de l'electromagnetisme, que és un deis casos en que es veu més claramen t que 
sense matelllatiques no s'hauna arribat Illai a una f'omprensió cabdal deis fenamens 
electrics i Illagnetics, ni a poder obtenir la forma exacta de la seva propagació per 
l'espai, ni a poder predir infinitat de fen{¡mens que s'han anat deHcobrint després . 
Per exemple, la teoria de MaxwelJ implica l'existencia d'ones electromagnetiques i 
perlllet calcular la seva velocitat. El resultat és que coincideix amh la de la lJum. 
D'aquest fet, i tenint en compte les propietats ondulataries ¡len conegudes de la llum , 
MaxwelJ va concloure que la natura de la lJum era la mateixa <¡up la dc les OIlP.S electro
magnetiques. Per tant, es va dir, l'optica és una part ele l'electromagnetisme i les onf"S 
electromagnetiques tin(lran propietats similars a les de la Hum (l'I'Rexió, rcfracció, 
difracció, interferencia). Dones bé, totes aql\estes previsions, i l11olt.cs d 'al tres, s 'hall 
anat comprovant des que Hertz (1857-1894) va uescobrir les (mes electrolllagneti(lups 
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el 1887, més de vint anys després de l'aparició de la teoria de Maxwell, i, més d'un 
segle després, vivim en una era on I'ús practic de les seves conseqüencies és om
nipresent, com és de suposar que tots haureu constatat d'una manera o altra (34). 

El cas de l'electromagnetisme es va repetir després amb la relativitat (restringida 
i general) d'Einstein. De nou han estat les matematiques que han dut a prediccions 
precises, com ara la variació de la massa amb la velocitat, el retard deIs rellotges 
mobils i deIs subjectes a un camp gravitatori, la llei relativista de composició de 
velocitats, l'efecte Dopler relativista, I'equivalencia entre massa i energia, la curvatura 
de la lIum en un camp gravitatori o el canvi de freqüencia d'un fotó causat pels efectes 
d'un camp gravitatorio La relativitat, a més, preveu nous fenomens, com ara les ones 
gravitacionals o els forats negres, pero fins ara només hi ha evidencia indirecte de la 
seva existencia. 

La mecanica quantica ofereix altres exemples que condueixen a conclusions similars. 
En aquest cas les matematiques rellevants són un espai de Hilbert, per interpretar els 
estats d 'un sistema, i els seus operadors lineals, per interpretar els observables (35). 

Ara bé, no solament els espais de Hilbert havien estat desenvolupats molt abans de 
I'adveniment de la meeanica quantica (la qua! cosa dóna un altre exemple eloqüent 
d'aplieació inesperada de matematiques ja existents), sinó que el seu ús ha apor
tat tot un seguit de prediccions físiques extraordiniuies, de les quals mol tes s 'han 
comprovat ja i s'usen en la ciencia i en la tecnica. Mencionem només la dualitat 
general ona-partícula, I'efecte túnel i la superconductivitat (36). Pero possiblement la 
iJ.lustració més brillant elel rendiment de la matematització, almenys en el cas de la 
mecanica quantica, és el treball de Dirac (1903-1984) sobre I'electró (1928): aquest 
físic va inferir la forma relativista de l 'equació d 'un electró basant-se en la forma que 
hauria de tenir dins ele la teoria de la relativitat restringida (l'argument és dones 
pnrament matemiüic) i una de les sorpreses més grans va ser que les solucions de 
I'equarió automil.ticament subl1linistraven un espí i un moment magnetic a I'electró 
coillcidents amo els que Uhlenbeek i Goldsmit havien introdu"it dos anys aoans per 
explicar les observacions espectroscopiques. La teoria de Dirac, a més d'explicar 
I'estructura fina de la capa electronica deis atol11s, va fer prediceions sorprenents. 
Del fet que I'equaeió relativista de \'electró era invariant Pel canvi de la carrega 
(negativa) de \'electró, e, per la carrega oposada, -e (un altre fet matematic entre 
els que hi hagi!), Dirae en va extreure que havia d'existir un antielectró, el positró. 
Tal1lbé en va extreure que hauria de ser possible la forl11arió de pareHes partícula
antipartícula a partir d'energia i, inversament, I'anihilació d'una partícula quan xoca 

(34) Aixo em recorda un deule que linc amb Catalunya música i Radio 2: gracies per les hores de 
benallranc;a a que ens heu acostllmat. 
(35) l/i ha arguments convincents, pero molt elaborats, per justificar que aquests, i no altres, són 
els ohjecles matematics adients. Aquesls arglllTlenls són, en essencia, com els usals per derivar 
I'algebra lineal a parlir de la geometria euclidiana, deis quals parlarem Olés endavanl. De fet, en 
aquesla analogia, I'espai de lIilberl (noleu la paraula 'espai') lé un paper comparable al de I'espai 
vectorial deis veclors lliures respecte de la geometria euclidiana. 
(36) La dualilal ona-partícula és a la base d'aplicacions corn ara el microscopi d'eleclrons. De 
I'efecle túnel, se'n descobreixen cada dia noves aplicacions (una de les més úlils és el microscopi 
d 'efecte lúnel), i el lIlaleix passa arnb la superconduclivilal. Per a aquesls i altres exemples, vegeu 
lIey - Walters (1987]. 
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Geometria i realitat 

amb la seva alltipartícula. Una part molt gran de la magia d'aquests processos prové 
de la relativitat: per I'equivalencia entre massa i energia, una partícula es pot enten
dre com un cert 'procés energetic', amb la qua! cosa la massa només n'és una de les 
manifestacions observables (37). 

Per acabar la secció observarem que la problematica de la relació entre matema
tiques i les seves aplicacions és de fet similar a la que hi ha entre el que s'anomena 
ciencia fonamental i la tecnologia. En posaré alguns exemples, que, segons Hey
Walters [19871, foren invocats pel físic H. CasinlÍ r (38) per refutar la idea d'aquells 
que pensen que 'la inversió en ciencia basica és menys beneficiosa que la feta en inves
tigació aplicada'. La inducció electromagnetica va ser descoberta per Faraday (1831), 
un físic, i no per les inJústries que necessitaven nous tipus de motors. Les ones elec
tromagnetiques foren predi tes per Maxwell i descobertes per Hertz (1887), no per les 
indústries de comullicacions. L 'electró va ser descobert el 1897 pel físic J. Thompson 
(1856-1940), i no per les indústries d'un sector interessat. El transistor va ser desco
bert per la física de I'estat salid, no per cap de les múltiples indústries que després 
el van usar massivament. Els circuits basics dels ordinadors varen ser obtinguts vers 
els anys trenta pels físics interessats a construir comptadors de partícules atamiques 
i nnclears, i no per les indústries interessades a construir ordinadors. L'energia nu
clear, E = mc2 , va ser descoberta pels físics (Einstein, els Curie, Rutherford, Fermi) 
i 110 per les indústries de l'energia en un intent de trohar-ne noves formes (39) . Potser 
té interes deixar anotat que per més aplicades que siguin les intencions d'un inves
tigador, i aplicables els seus resultats, sempre hi haura algú que no s'inhibira de 
preguntar-li per a que serveix el seu trebal!. El problema sempre rau en el significat 
de 'servir' , que molts donen per obvi i que al meu entendre no ho és gens. El cas de 
Faraday ens proporciona un exemple químicament pur, tant per I'aparent planúria 
de la pregunta com per I'enginy de la resposta: quan el Sr. Gladstone, ministre 
cl'Hisenda, el va visitar , i li va preguntar per a que podria servir induir clectricitat en 
un conductor, Faraday va respondre-li que el senyor ministre aviat podria gravar-hi 
un impost. 

Referencies addicionals: Collins- Pinr!t [1!Hl3], Coxeter [1973], Gregory [1988], Halmos 
[1981], Jaffee- QuiJUI [1993], Kline [HI81], Longair [1984], Stcwanl [1087], Wigner 
[19591· 

4. Geometria analítica 

Després del llegat preciós de la geometria grega, en q1le sohresurten les contrih1l
cions d'Euclides, Arquimedes i Apol·loni, s'ha d'esperar fills al segle XVII per relrobar 
obres com ara La Géomeiric, de Descartes, i els Principia Mathematica, de Newtoll, 
que es puguin comparar amb les deis classics pe! que fa a la inftuellcia extraordinaria 

(37) C. D. Anderson va descohrir el positró el 1932. Des d'aleshures els processos de creació i 
anihilació s'han ohservat milions de vegades (vegell Capra [1984], pago 67). 
(38) Durant un temps va ser director deis laboratoris de recerca de Phi1ips . 
(39) En e lllibre Shamos [1987J podeu endillsar-vos en I'atlllosfera cielltífica (!',e envoltava molts deis 
descobriments esrnentats, i en d'altres si voleu. 
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S. Xamoo i Descamps 

que han tingut en el desellvolupament posterior de les ciencies, especialment les exac
tes. 

Tenint en compte la revolució epistemologica que el treball de Descartes va sig
nificar, i el propOsit d'aquest assaig, en aquesta secció intentarem exposar les idees 
essencials introdui"des en La Géométrie i també algunes de les seves conseqüencies 
més importants. A l'obra de Newton només li dedicaré alguns comentaris (40) , no 
perque no sigui d'una importancia capital des de molts punts de vista (geometria, 
ca\cul infinitesimal i integral, mecanica, astronomía, optica), sinó perque al meu en
tendre el nudi de la metamorfosi de la mentalitat classica de fer matemit.tiques a 
la que en podríem dir mentalitat moderna, es troba en La Géométrie, l'única obra 
matematica (llevat d'algunes cartes) d'un pensador eminent que també va introduir 
canvis revolucionaris en la filosofia, la biologia i la física. 

La Géometrie era el primer apendix del DilcOUTJ de la méthode, publicat el 1637 
(els altres dos apendixs eren La Dioptrique i Le" Météor,,). Descartes [1954J conté 
un facsímil de La Géomelrie i una traducció a l'angles amb abundants notes que fan 
que el text sigui fon;a assequible a un estudiant pacient. El Di"cur" en si explica la 
filosofia 'racionalista' de Descartes per estudiar la natura (41). Aquesta filosofia, que 
Descartes va concebre en un somni ellO de novembre de 1619, queda perfectament 
resumida en la frase següent: "Les llargues cadenes de simples i facils raonaments, 
amb les quals els geometres estan acostumats a assolir les cOlldusions de les seves 
més difícils demostracions, em van dur a imaginar que tote~ le~ co~eJ que 1 'home 
pot coneixer competentment e~tan connectade~ entre elle3 de la mateixa manera" 
[la lletra itillica és nostraJ. 1 sobre les matematiques escrigué que "és una eina de 
coueixement més poderosa que cap altra deis humans, perque és la font de tots els 
altres [coneixelllentsJ" i que "és la ciencia que explica tot el que cal saber sobre ordre 
i mesura" . 

El tema central de Descartes a La Géométrie, i que és el que aquí m 'agradaria 
comentar, no és pas la introducció de les que ara anomenem 'coordenades cartesianes', 
sinó fer veure que el llenguatge de l'/¡Jgebra, al qual el muteix Descartes hi havia fet 
contribucions fonamentals, 

(1) 	pot expressar els conceptes i emIDciats geomHrics, 
(2) 	té la capacitat de definir nou~ objecteJ geomftricJ i d 'aportar metode3 per 

e~tttdiar-Io3, i 
(3) és capac; de resoldre proulemes que s'escapen del llenguatge tradicional pu 

ramellt geometric (42). 

(40) Per a més informació podeu veure Newton [1987]. i en particular la llarga illtroducció Je 
EscoholaJo. Alianza també va publicar una lraducció Jels Pnncipia, AU 511 i 512, amb ulla 
introdllcció del traJuctor, E. Rada . 
(41) La Librairie Générale Franc;aise va publicar el Di.cour! a la seva collecció de butxaca (1973), 
sense els tres ap;'IIJixs esmentats, pero amb una Ilarga introJucció escrita per J.-F . Revel i amb 
uns comenlaris finals fets per J .- M. Beyssade . La inlroducció de Revel es titula De!carte! inuti/e et 
mcertain, manllevant una Jita de Pascal, i és un escrit molt critic de la filosofia cartesiana. Alianza 
va publicar el Dücoun com LB 736, amb una introducció i notes de R. Frondizi. 
(42) JUllt amb el calcul diferencial i integral , illtrodu'ils per Newton i Leibniz, aquestes idees van 
permetre resoldre problemes cienlifics i t;,cllies que fins aleshores havien estat i"abordables. 
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Al mell entendre, i sense voler minorar la importimcia, teorica i practica, de (1) i 
(3), és la capacitat (2) la clau de la vertadera fon;a renovadora que va aportar el dis 
curs de Descartes i de la qual els matematics s'han servit sempre més des d'aleshores . 
Si els punts (1) i (3) representen l'inici del que després es va anomenar 'geometria 
analítica', per contrast dialectic amb la 'geometria sintetica' (la deis metodes tracli
cionals d'Euclides), el punt (2) s'ha de considerar com la llavor de la qual ha brotat 
una de les branques més productives de la geometria: la 'geometria algebraica'. 

Abans d'analitzar els punts anteriors amb una mica més de detall, convé aclarir
ne alguns d'historia. L'ús de I'algebra en geometria, d'una manera més o menys 
embrionaria, s' havia fet des del temps deIs grecs . En treballs d'Apol·loni, Ptolomeu 
(s. 11 d. de C.j , Pappus (fi s. 111 d. de C.), Oresme (c. 1323-1382) i Vieta (1540-1603), 
s'hi poden trobar formes rudimentilries de sistemes de coorclenades. Fermat, en un 
treball anomenat Ad LOCOJ Plano'! et Solido'! bagoge (43), usa un sistema similar, una 
mica més explícit que el de Descartes, pero servint-se de les notacions 'antigues' de 
Vieta. De tals circumstll.l1cies en va resultar que I 'obra de Descartes fos la de major 
influencia, sense que aixo ens hagi de fer oblidar que Fermat és també un iniciador 
indllbtable de la geometria 'cartesiana'. Descartes, per explicar el seu punt de vista, 
representa els punts per dues quantitats x i y, sense realment introdllir explícitament 
dos eixos, i es serveix de notacions 'modernes' (vegeu els comentaris al pllnt (3) més 
endavant) . La I és la distancia mesurada sobre una recta fixa des d 'uu punt fix O 
i la y és la distancia mesurada seguint IIlla altra direcció fixa, generalment obliqua 
respecte de la recta, des del punt corresponeut a x (vegeu la figura 13). En termes 
acluals equival a Ull sistema d'eixos oblics. 

y 

p
y 

~______________________.L-______~ 

O X 

Figura 12. Sistellla de cooruenadl"s rarlpsianes 

Tornem ara als tres punts del principi o Per explicar (1) pol!em f'lIlprar, ell 1I0c cid 
sistema origillal de Descartes, no del tut explícit, la lIoció fallliliar de c()ortlenades 

(43) Introdueció ab llocs plans i sOlids; més enclavant expliquern (1 'on ve aquesta estrallya termi 
nologia ; fOtl escrit el 1629, probablemenl , pero no es va publicar r.IIS al 1679 . 

23 



S. Xambó i Descamps 

cartesianes que els seu s continuadol's van adoptar. Com tots sabeu, les coordenades 
(x, y) d'un punt P respecte de dos eixos perpendiculars OX i OY (figura 12) són 
les dista.ncies de P a l'eix OY i a I'eix OX, respectivament (44) . D'aquesta manera 
els enunciats sobre punts Pes corresponen amb enunciats sobre pareHes de nombres 
reals (x, y). Aquesta correspondencia es pot elltendre com un diccionari per passar 
de conceptes i enunciats geometrics a conceptes i enunciats algebraics, i viceversa. 
Posem-ne uns exemples, en els quals, per simplificar, escriurem P == (x, y) per denotar 
que el punt P té coordenades (x, y). 

La distancia entre P == (XI, YI) i Q == (X2' Y2), que sovint es denota PQ, és 

¡(XI -x2)2 +(YI-Y2)2, 

com es demostra immediatament a partir de les definicions i del teorema de Pitagoras. 
Donats A == (xo,Yo), B == (XI'Y.) i C == (X2,Y2), aleshores tenim: A, B i C estan 
sohre una mateixa línia recta si i només si VI W2 - WI V2 = O, on hem posat, per a 
i = 1,2, Vi = Xi - Xo i Wi = Yi - Yo; el triangle ABC és rectangle en el vertex A si 
i només si VI V2 + tul W2 = O; o, més en general, I'angle O' = BAC queda determinat 
per la relació 

on dI = AB, d2 = AC. 
Per aItra banda, els punts P == (x, y) tals que x i y satisfan una equació de la 

forma ax + by + c = O, on a, b i c són nombres reals (el cas a = b = O no el comptem) 
coincideixen amb els punts d'una recta, i tota recta es pot representar d'aqllesta 
manera. Analogament, els punts Pies coordenades deis quals satisfan una eql\ació 
de la forma 

ax2 + bxy +cy2 + dx +ey + f = O , 

on a, b, e, d, e i f son nombres reals (el cas a = b = c = O no el comptem) SÓIl 

exactament els punts d'una secció conica, i tota secció conica es pot representar 
d'aqllesta manera (4~). Així, si I'eix major principal d'una el·lipse (hiperuola) és 2a i 
la distancia entre els seus focus és 2c, l'equació de l'eJ.lipse (hiperbola) respecte del 
sistema de referencia format pels seus eixos és 

011 b = va2 - e2 (b = ve2 - a2 ), en el sentit qne un punt P == (x, y) és de l'eUipse 
(hiperuola) si i lIomés si (x, y) satisfan l'equació. Analogament, una parauola es pot 
sempre desrrillre pcr una eqnació de la forma 

x 2 = 2py , 

(44) Si els eixos no són perpendiculars, r és la distancia de P a OY segons la paral·lela a OX i y és 
la distancia de P a OX segons la paral·lela a OY . 
(45) Pcr tal que una equació de segon grau representi una secció conica sense excepció, a més a 
lIIés de les st'cciofls coni'llles considerades allteriorment (eHipse, hiperbola i parabola), cal tenir en 
comptf.' també les seccions 'Jegenerades', aixi> és, les seccions per plalls que passen pel vertex del 
con . 
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on p és la distancia del vertex de la parabola a un punt fix que s'anomena el focus 
de la parabola (.6) . 

Hem il·lustrat amb exemples el punt (1), veient com I'algebra permet expressar 
conceptes geometrics i enunciats sobre aquests conceptes. Pel que fa al punt (2), la 
segona part (o 'Iivre second') de La G¿om¿trie es titula 'De la natura de les corbes', 
i les dues primeres seccions són presentades així: 'Quines corbes es poden admetre 
en Geometria' i 'La forma de distingir totes les corbes en certs generes, i de coneixer 
la relació que els seus punts tenen amb els d'una recta' . Quines són les raOllS que 
mouen a Descartes a plantejar-se aquesta mena de qüestions? Que les hi atorgava 
una gran importancia s'infereix del que diu a la introducció de La G¿om¿trie: "el 
que he donat en el segon llibre sobre la natura i les propietats de les Iínies corbes, 
i el metode per examinar-les, em sembla tant enlla del tractament ordinari com la 
retorica de Ciceró respecte de l'abc deIs nens" . 

En primer 1I0c trobava insatisfactoria la elassificació elassica deIs prohlemes 
geometrics. Pels antics els problemes podien ser 'plans' (els que es poden resoldre 
mitjan~ant rectes i circumferencies), 'solids' (els que necessiten la consideració de sec
cions coniques, i per tant, de figures solides, com el con) i 'lineals' (en que apareixen 
Iínies corbes més complicades, com ara espirals, per tractar-los) (47). Efectivament, 
sobre aquesta 'elassificació' diu que no entén perque els elassics no varen arribar a 
distingir diversos graus entre els problemes 'Iineals', ni perque els qualificaven de 
'mecanics' en lIoc de 'geometrics'. 

Sobre aquest darrer punt escriu: "Si diem que són mecil.lliques perque necessitem 
un instrument per descriure-les, per consistencia també haurem de rebutjar les rectes 
i els cereles, ja que per descriure'ls sobre paper hem d'emprar regle i campas. Tampoc 
és perque els altres instruments més complicats siguin menys acurats, ja que si aixÍ 
fos s'haurien d'exc!oure de la mecimica, en la qualla precisió és encara més important 
que en geometria (en geometria l'exactitud del raonament, única cosa que compta, 
pot ser tan justa per a unes corbes com per a les altres). Tampoc no ¡)\le creure que 
el que volguessin fos no introduir més postulats [ ... ], ja que en el seu tractamellt de les 
coniques no varen dubtar d'introduir-hi la suposició que qualsevol con es pot tallar f 
per un pla" . 1 dit aixo, l'argument que fa per considerar-les com objectes geometrics 

(46) Aquestes i altres afirmacions s'estudien en un primer curs de geometria i les podeu trobar 
demostrades en quasi qualsevol text de geometria analítica. Descartes probablelllent les coneixia 
ja, pero en La Géométrie només s'hi troba un exemple d'equació de segon grau que és reconeguda 
com I'equació d'una conica. John Wallis, en De Sectionibu$ Conici$ (1655) rou el primer a usar 
les equacions de les coniques per derivar-ne propietats. Aquest lIibre va ajudar rnoIt a propagar 
la geometria analítica, en part perque les coordenades s'usen ja com aclualment, acImetent valors 
negatius tallt de la x con de la y, i en part perque Wallis reconeix la validesa del raullament algebraic, 
la qual cosa contrasta amb el rang d'instrurnent que li atorga Descartes . 
(41) Classicament lIavien tingut un cert renorn la quadratriu d'lIippias, la conxoide de Nicomedes i 
la cissoide de Dioc1es. Hippias va introduir la quadratriu per resoldre el problema de la trisecció de 
I'angle (vegeu Kline [1972], pag. 39-40); la conxoide rou usada per trisecar I'angle i duplicar el cub 
(Kline [1972], pag . 117-118); i la cissoide rou usada per duplicar el cub (Kline [1972], pag o 118- 119). 
Cap d'aquestes tres 'solucions', pero, no és construclible amb regle i compas, com demanaven els 
callons grecs. De ret, cap d .. ls tres problemes no es put resoldre amb regle i compas (vegeu, per 
exemple, Xambó et al. [1993], pag. 43-44). 
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Figura. 13. El problema d'Apol·loni 

Es pot considerar també un nombre senar de rectes, 2r - 1, i considerar un problema 
similar posant L 2r = L2r - 1 (La figura 13 ¡¡·Iustra el cas r = 2). 

Per Pappus sabem que Apol·loni afirmava que Euclides no havia resolt el cas r = 2 
i que ni eU, Apol,lolli, ni ningú més, tampoc l'havien sabut resoldre del toL Pappus 
també comenta: "Si hi ha quatre o més rectes, ellloc geometric no és conegut (aixo és, 
no es pot determinar amb els metodes comuus) i no és clar que és ni quines propietats 
té, excepte que és una 'corba' n (~O). D'aquesta situació, Descartes en diu que és la 
que el va dur a "intentar veure si amb el meu metode podia arrihar tan Uuny com ells 
ho havien fet". Doncs bé, Descartes 'resol' el problema mostrant que ellloc geometric 
és una corba algebraica, l'equació de la qual pot calcular explícitament, i que el seu 
grau és r en general, o inferior a r per a posicions i valors particulars d~ les dades 
del problema. La idea de Descartes és que PQ¡ es pot determinar explícitament a 
partir de x i y (definides com a la figura 13) i que el resultat és una expressió lineal 
de x i y (diguem u. = a.x + b.y), d'on resulta que el quocient q ens dóna l'equació 
poliuomica 

Notem que aquesta equació té en general grau r , podent tenir grau més peti t només 
si es produeix la particularitat que els mouomis de grau r de I 'esquerra coincirleixen 
amb els de la dreta. 

Per veure que les quantitats PQ¡ són linf'als en x i y, Il'hi ha prou de considerar 
el cas r = 1 (figura 14) i veure que PQ és una expressió lineal de x i y (suposant 

fixos els angles p'AQ i PQO, i les rectes OA i OQ). Siguin CiD els peus de 

les perpendiculars a PQ per A i O. Com que l'angle QPA és fix (no depen de la 
posició de P), PC és proporcional a y. L'angle BOA també és fix , i per tant CD és 
proporcional a x. Com q\le PQ = PC + CD + DQ, Ilomés manca veure que DQ és 

(50) De fet , Pappus només es refereix als cas.,. r =2 i r =3, ja que un produc te de qllatre o més 
quantitats no tenia sentit per als grecs , a causa de la int~rprelació geometrica el 'un prnducte de dos 
factors com una ¡Hea i de tres com un volum , 
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Geometria i realitat 

5. La geometría elemental avuí 

Hem comentat la potencia del metode de Descartes per a analitzar els problemes 
de geometria. Pero aquest procés, tal com el va concebre Descartes, té un aspecte 
insatisfactori, a causa que hi ha tants diccionaris '8J.gebra-geometria' com sistemes de 
coordenades. Ara bé, com que aquests diccionaris són consistents (ho intuí'm perque 
es refereixen a la mateixa geometria, pero es pot establir facilment tenint en compte 
que les equacions que relacionen les coordenades de dos sistemes diferents són lineals), 
sembla natural esperar que hi hagi també una algebra independent deis sistellles de 
coordenades. 

La solució d'aquesta qiiestió la proporciona el calcul vectorial. P06siblelllent quasi 
tot el que diré en aquesta secció és ben conegut de totholll, pero m'he decidit a 
incloure-ho en un intent d'explicar quin és el lligam entre la geometria deis grecs i 
la presentació, més o menys dogmiltica, que se'n fa avui mitjan<¡ant l'algebra lineal. 
Repassem breument, dones, com es procedeix per introduir el calcul vectorial a partir 
de la geometria (52) . 
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Figura 15. Eqllipol-l1mcia ele ver:tors 

A cada parella ordenada (P, Q) de punts li fem correspondre el .~egment orien

tat PQ. Ara dos segments orientats PQ i liS es diu que són equipnllent., si PQ 
i RS, d'una banda, i PR i QS, de l'altra, són paraHdes (figma 15). La relació 
d'equipoW~ncia és d'equivalencia (reflexiva, simetrica i transitiva) i per tant (lcfilleix 
un conjullt de classes V, els elements del qual anomenarem vector., l/iure." o simple
ment vector.,. Notem que si v és un vector lliure i R un punt, alesllOres existeix un 

únic punt S tal que RS és un representant de v (figura 15). El pUllt S, que nomps 
depen de R i v, sera denotat R + v. Com que per construcció v és representat per 

(52) Les idees que segueixen són degudes a 11. Weyl i podeu lrobar-Ies exposades a Weyl [1952 h]' pago 
16-33. El d.lcul vectorial fOil illlrodui'l primer com ulla abreviarió deis calcllls allJb coordelló\des i el 
seu reconeixemenl com un calcu l independenl ,le les coordenades es va "roduir lenlamelll, a parlir 
deis qualernions de Hamillon (1805-1865) i del ci.lcul de I'exlensió de ro rasSIlló\n (1809- 1877) . De 
fel no és fins a les darreries del scgle XIX, promogul en gran llIesura per la lf'oria oe Maxwl'lI, que 
el seu ús es pot conside rar divisa CO'T111f,a. 
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S . Xambó i Descamps 

M, I'expressió anterior suggereix que escriguem S - R per denotar el vector lliure 

corresponent al segmeut orientat RS. Observem que si fixem un punt P qualsevol, 
aleshores: 

(1) L'aplicació v t--t P + v és una bijecció entre V i el conjunt de puntsi l'aplicació 
inversa és Q t-+ Q - P. 

La suma de vectors lliures, v + w, es defineix per la llei del paraHelogram (figura 
16). Així, dones, qualsevol que sigui el punt P, i els vectors v i w, es compleix 

(2) (P +v) + w = P + (v +w) . 

En altres parallles, per calcular la suma v +w escollim un punt qualsevol, Pi calculem 
Q = P + v; després calculem R = Q + Wi i finalment pose m v + w = R - P . És clar 
que a fi que aquesta definició tingui sentit ha de passar que el resultat no depengui 
del punt P escollit, com efectivament és el caso Ho podeu demostrar amb arguments 
geometrics senzills. 

Q 

p 

Figura 16. Suma de vectors lliures 

La suma de vectors és associativa, és a dir, (u +v) +w = u + (v + tu), qualssevol 

que siguin u, v, w E V. Els segments orientats de la forma PP són tots equipoHellts 
i per tant defineixen un vector lliure. Aquest vector el dellotem O i diem que és el 
vector nulo De les definicions, en resulta immediatament que P + O = P , per a tot 
punt P, i que v + O = v per tot v E V. Per altra banda, si v és un vector lliure, 
diguem v = Q - P, aleshores el vector v' = P - Q té la propietat que v + v' = O. 
Com és costum, direm que v' és el vector opo3at de v i posarem -v per denotar-lo. 

Hi ha tamhé un producte AV definit per tot nombre real A (també direm que A és 
un eJcalar) i tot vector lhure V. Si v = Q - P, aleshores AV = Q' - P, on Q' és 
el puut sobre la recta PQ tal que PQ' IPQ = A (figura 17) . Aquest producte té les 
propietats segiients, on v i w (A i ¡J) són vector s (escalars) arbitraris: 

(3) Iv = v, A(V +w) = AV + AW, (,\ +¡J)v = AV +¡JV, A(¡JV) = (,\¡J)v . 
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Q' 

Q" 

Figura 17, Si v = Q - P , ll-v = Q' - P , -~v = Q" - P 

Rf'sIJlIlint, tenim que V és un espai vectorial real (aixo és, un espai vectorial sobre 
el cos deis nombres reals R), i disposem d'una suma P + v, definida per a tot punt 
P i per a tot vector v, que compleix les propietats (1) i (2), Tecnicament aquesta 
estructura s'anomena un e3pai aJí real. Per la mateixa definició del producte AV 
d'escalars per vectors resulta que els punts X de la recta que passa per dos punts 
distints P i Q són els de la forma 

(4) X = P + AV , A E R , 

on v = Q - P , de manera que l'estructllfa d'espai afí ens permet definir la noció de 
recta en termes algebraics. De la relació (4) se'n diu que és una equació parametrica de 
la recta PQ (ja que quan el parametre A recorre els valors de R, el punt X recorre els 
punts de la recta) i del vector v = Q - P se'n diu que és un vector director d'aquesta. 
Si convenim a posar (v) per denotar el cOl1junt de vectors que són múltiples de v, 
aleshores P + (v) és una notació convenient per designar el conjunt de punts de la 
recta PQ. 

A més, si partim d'aquesta noció algebraica de recta, aleshores la comprovació deis 
axiomes relatius a rectes és una conseqiiencia immediata de les propietats d'espai 
afí. Per exemple, es poden ja reconstruir els sistemes de referencia: deixem al lector 
que comprovi que donar un sistema de referencia (per exemple en el cas de l'espai) 
equival, en elllenguatge afí, a donar \In punt O (l'origen del sistema) i una base VI, V2 

i Va de V . Els eixos del sistema són les rectes 0+ (Vi) , i Pi = 0+ tli els corresponents 
punts unitat. Les coorrlenades (A 1, A2, Aa) d '\In punt P són aleshores les COIll ponents 
de P - O respecte de la base, aixo és, els escalars tals ql\e 

Abans tle prosseguir amb les itlees de Weyl, notem que la noció cl'espai afí gaudeix 
de les capacitats creatives que Descartes va veure en l'algehra. En prilllf'r lloc és 
valida en qualsevol dimensió, ja que la dimensió no és res llIés ql\e la dilllensió de 
V com a espai vectorial (és a dir , el nombre d'elell1f'nts d'lIna hase). En segon lloc, 
podem agafar un cos qualsevol K en lloc de R, i ohtenir així \lna geometria afí per 
a cada cos K (parlarem d'espais afins sobre K). Els casos més frcqücnts són, ultra 
K = R, K = e (espais afins complexos) i K = Zp, el cos de ]J elemeuts, p un 
nombre primer. (Recordem que Zp = {O,l, .. . ,p-l} i que lf's operacions de s\lma 
i producte d'elements de Zp es fan com si fossin entt'rs i prCIH'ut dcsprps el resid\l 
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Geometria i realitat 

Ara podem retornar a la qüestió de quina és la forma algebraica més convenient de 
definir l'estructura euclidiana. Les consideracions anteriors suggereixen que dcfinim 
una estructura euclidiana (relativa a un espai afí real) com una aplicació bilineal 
simetrica V x V --+ R, (v,w) ...... v *w, tal que v * v > O per a tot vector no nu! v 
(quan passa aquesta darrera condició es diu que la forma bilineal simetrica és definida 
po.!itiva). Per convencer-nos que aquesta definició d'estructura euclidiana és realment 
el que cerquem, cal treballar una mica. En primer lloc cal redefinir la longitud Ivl 
d 'un vector v per la fórmula 

(6') Ivl=+~· 

Aquesta definició esta inspirada en (6) i té sentit gracies a la hipotesi v * v > O per 
v ::¡. O. En segon lloc es pot demostrar que qualssevol que siguin els vectors no nuls 
v i w es compleixen les de.!igualtat.! de Schwarz: 

v*w 
-1 ~ Ivllwl ~ 1 . 

Tenint ara en compte les propietats de la funció cosinus, resulta que existeix un únic 
a E [0,11'], del qual en direm l'angle (redefinit) entre els vectors v i w, tal ql1e 

v * w 
cos(a) = Ivllwl . 

D'aquesta forma retrobem la fórmula (5) del producte escalar classic. És de notar 
que a = 11'/2 si i només si v * w = O, de manera que és natural dir q1le v i w són 
perpendicular" (o ortogonal,,) si v * w = O. 1 així es pot anar proccdint: es poden 
redefinir totes les nocions classiques i se'n poden definir moltes altres de noves. En 
tot cas l'algebra és la q1le ens dóna elllenguatge precís amb el qllal podem fonamentar 
les demostracions. 

Cal notar que des del punt de vista matemittic els resultats no depenen, en un 
sentit ql\e es precisa en els cursos de geometria, del producte escalar v *w escolJit per 
definir la geometria euclidiana. Des del pl\nt de vista empíric, en canvi, el producte 
escalar s'ha d'escollir de manera que estigui d'acord amb les mesures reals. 

L 'espai euclidia de dimensió 3 real és el que esta. a la base de la física classica 
(mecanica i astronomia de Newton i teoria de Maxwell). Pel que fa a la relativitat, 
el primer gran treball d'Einstein (1905) va mostrar que els 'esdeveniments' físics, que 
cada observador caracteritza per un lloc i un temps, tenen ulla estructura d'espai afí 
de dimensió 4 provei't d 'una forma bilineal simetrica V x V --+ R, (v, w) ...... g( v, w), 
'Iorentziana'. Aql\esta condició, que en relativitat fa el paper que la condició 'eucli
diana' v * v > O fa en geometria, vol dir que cada observador pot agafar coordenades 
de manera que g( v, v) = x2 + y2 + z2 - ct 2 si v té components (x, y, z, t). L'cstudi de 
la relativitat especial és, dones, I'estudi d'ulla 'estructura lorentziana', de la mateixa 
manera que, com hem vist, el de l'espai euclidia és I'estudi d'una 'estructura euclidi

,
ana . 
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S . Xambó i Descarnps 

Són encara útils aquf'stes i(lees per a mesurar la terra? Anem a veure un exemple 
de la precisió espectacular que es pot assolir amb elles. Suposem que es tracta de 
mesmar la distancia eu línia recta eutre dos observatoris terrestres, P i Q. A tal fi 
suposem que cada observador mesura el temps d'arribada d'un mateix senyal emes 
per un púlsar. Sigui u el vector unitari corresponent a la direcció del púlsar. La 
diferencia de temps és el que tarda el senyal a recórrer el segment d'extrems QR, on 
R és el peu de la perpendicular per P a la recta Q + (u) (figura 19). Així doncs, els 
rellotges ens proporcionen el valor riel producte escalar ti . v, on v = P - Q, la qual 
cosa ens dóna una equació lineal en les coordenades (desconegudes) de v. Usant tres 
púlsars diferents obtindrem un sistema de tres equacions lineals amb tres incognites . 
Un cop resolt aquest sistema podem calcular Ivl, que és la distancia cercada. Val 
a dir que la precisió deis senyals emesos pels púlsars, la deIs radiotelescopis que els 
reLen, i la deis rellotges per a mesurar els temps, són tals, que permeten determinar 
la distancia eutre dos punts de la Terra amb errors de l'ordre de 1 mm. Aquest 
fet és un dels que s 'usen per observar els moviments, ordinariament infinitesimals, 
ele les plaques tedouiques (55). No deixa de ser curiós que, per decidir una qüestió 
terrestre apareutment forc;a prosaica, ens trobem que la millor forma coneguda és 
mirar ohjectes illfiuitament remots en l'espai feut servir aparells basats en la mecanica 
dels sistl'lIles inflnitalllcnt petits. 
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Figura 19. Com calcular distancies sobre la Terra observant púlsars 

Vn darrer pUllt <)Uf' volem mencionar és que I'estructura d'espai de Hilhert, que 
he1l1 menciollat anteriormellt t'n relació amb el Ilenguatge matematic de la mecanica 
qllalltica, té també, com la relativitat especial, una forta analogia amh I'estructura 
d'un espai vectorial real dotat d'lIna forma bilineal simetrica definida positiva. En 

(55) Aquest esquema funciona si els rellotges es poden suposar sincronitzats . Com que aqllest no 
és en general el cas, I'esqllema s'ha de modificar convenienlrnenl. Afortunadamenl es pol veure que 
és possible delerminar la dislancia usant quatre púlsars. És de notar que aquestes idees s'apliquen 
lalllbé en el cas del GPS (Global Positioning System), en que els senyals deis púlsars són subslitu'ils 
pels emesos per una xarxa de salel·lils . L'avantalge és que els corresponellls aparells receplors 
són pelits i relalivamenl barals, amb la qual cosa es pouen lransportar a qualsevol punt, pero 
I'illcollvellienl és que les precisions obtingudes són de I'ordre del dm, fills i tol amb els millors 
eS'I"ernes cOllegllts . 
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efecte, un espai de Hilbert és un espai vectorial complex E, dotat d'un producte 
escalar E x E -+ e, (x, y) >-+ (xly), amb les propietats següents: 

(>'xly) = >'(xly) , (x + x'ly) = (xly) + (x'ly) , (x'lx) = (xix'), (xix) > O si xi- O . 

on ). E e i x, x', y E E són arbitraris (56). La diferencia més important entre els 
espais euclidians de la geometria i els espais de Hilberl usats en la meclmica quantica 
(i en anhlisi) és que els primers se suposen de dimensió finita, mentre que els segons 
ordinariament no compleixen aquesta condició. Pero tot i així molts conceptes són 
analegs. Per exemple, es defineix Ixl, la norma d'un x E E, per la relaeíó Ixl = 
~(57), i d'aquesta manera la desigualtat de Schwarz és valida en la forma 

l(xly)1 ~ 1 
Ixllyl '" , 

on el numerador designa el valor absolut del nombre complex (xly). En alg\lns casos el 
quocient de I'esquerra de la desigualtat de Schwarz s'interpreta, en mecanica quantica, 
com una 'probabilitat de transició', la qual cosa és analoga, per tot el que hem dit, 
al cosinus de l'angle de dos vectors de l' espai euclidia. 

Referimcies addicionals: Berger [1987], Davis [1984], Longair [1984], Naber [1992], 
Rindler [1977]. 

6. La geometria algebraica 

La geometria algebraica va comenc;ar amb l'estudi de les corbes algebraiques planes, 
seguint el fil conductor illdicat per Descartes, i la seva ja llarga historia és la del 
desenvolupament i generalitzacions rl'aquesta idea, així com de les seves cOllnexions 
amb altres dominis. Avui és un domini molt especialitzat, i no és facil donar una 
idea de la seva natura en poques paraules. 

Basant-nos en la idea algebraica d'espai afí que hem vist a la secció prececlent, 
la generalització més natural de les corbes planes algebraiques (donades per una 
equació en dues variables) és considerar les figures de l'espai afí de dimellsió n do
nades per un nombre arbitrari d'equacions polinomiques en n variables. Aquestes 
figures s'anomenen varietats algebraique3 i la geometria algebraica és la urallca de la 
geometria q\le les estudia. Observeu que la inlersecció de dues varietats algebraiques 
és una altra varietat algebraica. També és faeíl veure que el mateix passa amb la 
unió. 

Estrictament parlant, per definir una varietat algebraica no n'hi ha prou amu dir 
que és el conjunt de solucions d'un sistema d'equaciolls, ja que segolls siguill les 
equacions, aquest conjunt pot no con ten ir suficiellt informació. Per exemple, si V és 

(56) A la definició d'espai de Hilbert s'afegeix tamhé la propiel.at de 'rompletesa ' , que no expliqllem 
perque és for<;a tecnica . Els espais de lIilbert 11 ,:, usat5 ~ón a més 'separables' . Vegeu Kline (19721. 
pag o 1091 i següents, per a les delinicions i la seva historia. 
(57) Val la rnateixa remarca que la feta en la Ilota 11 . 54 . 
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la corba definida per I'equació x2 + y2 + 1 = O, alesllOres V(R) = 0, i en canvi V(C) 
conté (x, ±iJX2+}) per a tot x real. Una manera de superar aquesta dificultat és 
pensar que una varietat V és la familia de conjunt3 V( L), on L és un cos que conté 
el cos 1\ on les e<¡lIacions tenen els coeficients i on V(L) són les solucions dins Ln del 
sistema d'equacions. 

Vegem-ne alguns exemples. Les varietat3 lineal3 són les varietats definides per 
equacions lineals (és a dir, per equacions de primer grau). Com que un punt és una 
varietat lineal, resulta que els conjunts finits de punts són varietats algebraiques. Si 
la varietat ve donada per una única equació, diem que és una hiper3uperfície. És 
clar, IIna hipersuperfície del pla és una corba plana i a les hipersuperfícies de l'espai 
(donades per una única equació en tres variables) les anomenarem 3uperfície3. El 
grau d'una hipersuperfície es defineix com el gran de la seva equació. Aquesta noció 
generalitza el concepte, introdult allteriorment, de grau d'una corba plana. Com que 
les corbes planes de grau 1 són les rectes, i les superfícies de grau 1 són els plans de 
I'espai, a les hipersuperfícies de grau 1 se les anomena hiperplan3 (els hiperplans són, 
és clar, varietats lincals). De la mateixa manera, ates que les corbes planes de grau 2 
són les coniques, i que les superfícies de grau 2 s'anomenen qutidrique3, des que Eulcr 
les va estudiar i classificar, a les hipersuperfícies de grau 2 és costum anomenar-Ies 
hip erqutidrique3 (i sovin t senzillamen t quadriq \les). 

U n deis conceptes més basics relatius a una varietat algebraica és la seva dimensió. 
Un conjunt finit de punts té llimensió O, per definició. Si una varietat algebraica V 
no és un conjunt finit de punts, aleshores es diu que té dimensió d > O si la intersecció 
H n V de V amb un hiperpla H 'general' té dimensió d-1. Per exemple, una varietat 
té dimensió 1, cas en el q\lal diclll que és una corba, si un hiperpla general la talla 
en un nombre finit de punts. La dimensió d'una varietat lineal coincideix, com no és 
difícil provar, amb la dimensió tal com es defineix en geometria elemeutal (mitja!l(;aut 
I'algebra lineal). En particular, l'espai afí de dimensió n té també dimensió n en 
aquest nou sentit i si V és uua varietat algebraica de dimensió d, aleshores O ~ d ~ n . 
Noteu que de les definicions en resulta que si V' ~ V és una altra varietat algebraica, 
de dimeusió d', aleshores d' ~ d. 

D'acord amh l'esperit d'aquest assaig, a la resta d'aquesta secció, i a la següent, 
iuteutarem ¡¡·Iustrar els metodes de la geometria algebraica, les seves conuexious amb 
altres dominis, i les seves aplicacions. Per fixar idecs suposarem (¡ue 1\ = Q, és a dir, 
que totes les equacions teuen coeficients racionals, i només esporadicameut parlarem 
de Z,., de R o de C. Per entendre els dos casos <¡ue estndiem en aquesta secció, 
només cal coneixer els elements bil.sics de la geometria analítica plaua i el fet que uu 
polillOIlli de gran 3 sempre té almeuys una arrel real. D 'aquest darrer fet en resulta 
que uu poliuomi dc grau 3 té tres arrels, Sf'lllpre que tiuguel1l t'H compte q\le es poden 
rppetir i qne hi indoguem les arrels illlaginaries. A més, si un polinomi de grau 3 té 
una aHf'1 doble, aleshores totes les arrels són reals . 

COlllenc;art'1Il ppr I'estudi (le les solucions racionals de l'equació x2 +y2 = l . L 'estudi 
de la corba e definida per a<)uesta equació té interes perque ens permet trohar totes 
les soluciolls enteres de I'equació pitagorica );2 + } -2 = Z2, amb la qual cosa podrelll 
t'ntrevcllre la connexió profunda que hi ha entre la geometria algebraica i la teoria 
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de nombres, i perque moltes de les idees que intervindran en la seva analisi ens seran 
útils per a les qüestions una mica més elaborades que cOllsiderarem després relatives 
a corbes algebraiques planes de grau 3. 

Figura 20. Com trobar els punts racionals d'unR circumferencia 

Posem-nos a la feina. El conjunt e(R) és una circnmferencia elf' racti 1 (figura 
20) i nosaltres estem interessats en el suhconjunt e(Q) format pels pllllts que tenen 
coordenades racionals. El punt (-1,0) és de e, i és racional. Consiclerem la recta, e, 
que uneix aqllest pllnt amb el punt (O, t) sobre I'eix d'ordenarles. L'equació (le eés 
y = t(x + 1). Sigui ara (x, y) un punt de la intersecció de ei e. Ales)¡ores 

1 - x2 = y2 = t2(1 + x)2 , 

que per a t fix és l1na equació de segon grau en x. Una soll1rió d'aql\f'sta etIllació és 
x = -1. Per troLar l'altra, porlem dividir I'cquació allterior (ler 1 + x i obtelliu 

1 -x=t2 (1+x) . 

Per tant, l'altra solució és 

t 21 - 2t 
(1) x = 1 + t2 ' y = 1 t t2 . 

37 



S. Xa,"t,ó i Descanops 

Aquestes fórlllulcs mostren que si t és racional, aleshores el punt (I" y,) distint de 
(-1,0) en '1ue e talla e té coordenacles rarionals. 1 recíprocament, si (x,y) és un 
punt racioual de e, distillt de (-1,0), aleshores la recta eque uneix (x,y) i (-1,0) 
té una equació racional (és a dir, els seus coeficients són nombres racionals) i, tenint 
en compte la fórm1l1a que dóua la intersecció de dues rectes, el punt (O, t) també 
sera. racional. Per resumir, les fórmules (1) estableixen una bijecció entre els punts 
racionals de l'eix c\'ordenades i els punts racionals de e distints de ( _ 1,0)(58). 

Sigui ara X 2 +y 2 == Z2 l'equació pitagorica. Dividint per Z veiem que si (X, Y, Z) 
és una solució t'lllera amb Z .¡. O, aleshores x == X / Z i y == y / Z és un punt racional 
de e. Recíprocamellt, donat un punt racional de e, (x, y), sera. x == X/Z, y == Y/Z, 
on X, Y i Z sún nombres enters, i per tant (X, Y, Z) és una solució entera de l'equació 
pitagorira amb Z .¡. O. Després d'uns calculs senzíIls, basats en les fórmules (1) i en 
la correspondencia que acabem d'explicar, s'outé que tata solució entera de l'equació 
pitagorira és de la forma (llevat d'uu intercanvi deis papers de X i Y) 

(2) 

on m i d són enters i ti és UII enter positiu primer amu m . Per exemple, per a 
111 == 2, n == 1 i d == 1 s'obté la 'terna egipcia' X == 3, Y == 4 i Z == 5. En tot cas 
la romprovació qlle les expressious (2) SÓIl una solució ele l'equació pitagorica és UII 

exercici facil. 

El metode anterior per a trabar tots els punts de coordenades I'acionals del cerele 
es pot adaptar per trobar els pUlltS rarionals de qualsevol couica, sempre que aquesta 
eu tingui almenys un (de punt racional). Cal remarcar, pero, que aquesta condició 
pot no complir-se. Un exemple senzill és el cerele x2 + y2 == 3: si hi hagués uua 
solució racional d'aquesta equació, hi hauria també una solució entera dt' I'equació 
X 2 + y 2 == 3Z 2 , amb X, Y i Z sense divisors comuns, i raouant moclul 3 trobaríem 
e TI E Z3, almcnys UII no lIul, amb e + 1/2 == O, pero aixó és absurd perc¡ue les tres 
slllnes possibles, 1 + O, 0+1 i 1 + 1, SÓII distintes de O. 

A continua.cic) farem algunes consideracions sobre les corbes algebraiques planes, 
que en el que resta de la secció en direm simplement corbe.!. En primer 1I0c, una 
corba es diu reductible si la seva eeluació és producte ele dos polillomis ele graus Ille;;; 
petit.s. Per exemple, amb les notacions usades per descrime la solució de Descartes 
al problema d'Apol·lolli, la corha 

111 ... IL r == qUr+1 . . . 112r , 

és reclucti ble si l' > 1 i (per exemple) 111 == "11 r+ 1, " UI1 escular (en tals condicions 111 

~s un factor de grau 1 de I'equació i aquesta té grau l' > 1). 
El ronjunt de pUlIt.S d'uua corba reductible és la lJuió deis (,()lIjunts de puuts de 

r1ues corbes de graus més petits. Per exemple, les couiques reductibles són uuió de 

(58) Les fórmules (1) expressen z = cos(T) i y =sin(T) com a funcions racionals de t =lan(T/2) , 
UII callvi que és usal sovinl en el calcul d'integrals que són expressions racionals en les fUllcions eus 
i sin. 
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dues rectes (que poden ser coincidents). Una cúbica reductible és la unió d'una recta 
i una conica (que a la seva vegada pot ser reductible). 

Naturalment, una corba algebraica plana es dira que és irreductible si no és re
ductible. Així dones, una corba algebraica plana és irreductible si i només si la se va 
equació és un polinomi irreductible, és a dir, un polinomi que no es pot descompon
dre en producte de dos polinomis de graus més petits. Com que tot polinomi es 
pot descompondre en producte de polinomis irreductibles (59), resulta que tota corba 
algebraica plana és unió d'un nombre finit de corbes irreductibles. Així dones, el pas 
fonamental per estudiar les corbes és l'estudi de les corbes irreductibles. 

El primer cas interessant és el de les corbes (irreductibles) de grau 3, de les quals 
en diré simplement (corbes) cúbiques. Aquestes corbes les va estudiar Newton per 
primera vegada, en un treball c1assic (60), i han estat I'objecte de recerques més o 
menys intenses des d'aleshores . Un primer fet, ja conegut per Newton, és que I'estudi 
de les cúbiques es pol reduir, després d'una mica de treball, i en un sentit que no 
podem precisar del tot aquí, al de les 'paraboles divergents', que SÓll les cúbiques 
donades per una equació de la forma 

(3) 

on a, b, e E Q (61). De fet aquest és, com diu Struik [1967, pago 112J, "el primer nou 
pas important fet per l'aplicació de l'algebra a la geometria" . Observeu que canviant 
x per u - a/3 a l'equació (3), i fent operacions, s'obté una equació el segon membre 
de la qual té la forma u3 +b'u +e' . Per tant, a l'equació (3) es podria suposar, si aixo 
simplifiqués les expressions o els arguments, que a = O. Coses de la historia, aVlli ens 
referim a (3), especialment quan a = 0, com la 'forma de Weierstrass' de l'equació 
de la cúbica. 

Ara el polinomi ¡(x) = x 3 + ax 2 + bx + c té tres arrels (són nombres complexos) 
i una d'elles és necessariament real . Per tant tenim tres situacions possibles . La 
primera és quan aquestes arrels són totes distintes¡ en tal cas direm que la cúbica és 
una corba dUptica (62) . Aquesta situació es dóna si i només si 

que s'anomena el di"criminant de ¡(x), és no nul (63). La segona situari(í es produeix 
quan hi ha una arrel doble i una de simple; en tal cas direm que la cúbica és nodal. 

(59) Ho podeu demostrar facilment per inducció sobre el grall, imitant la demostració del fet que 
tot nombre enter és producte de nombres primers. 
(60) Enumeratio linearum tertii ordinü (1704). 
(61) Si el cos no fos Q, sinó un cos K qualsevol, aleshores aquest fet encara és cert si 1 + 1 :f: O i 
1 + 1 + 1 :f: O. Si aquestes condicions sobre K no són certes (i ele vegades no ho són: 1 + 1 = O en 
els enters modul 2 i 1 + 1 + 1 = O en els enters modul 3), aleshores val una forllla modificada de (3) 
amb la qual es pol procedir d'una manera similar a com ho fem en el text o 

(62) La r8Ó per la qual es diuen així prové del fet que les funcions de la forma y = JI(;) apareíxen 
(com a integrants) en el calcul d'un arc d'eJ.lipse; a més, la integral es pot interpretar colO una funció 
sobre la corba el ·líptica (3) . 
(63) 160 s'anomena el discriminant de la corba, pero com ql/e el factor 16 no afecta les Ilostres 
consideracions, aquí ens n'oblidarem i direm també que O és el discriminallt de la cor),a el·líptica. 
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Figura 2 1. Cúbica cuspidal 

1 la tercera, quan les tres arre!s coincideixen, en el qual cas direm que la cúbica és 
cu",pidal. 

L'equació d'una cúbica cuspidal és, dones, de la forma y2 = (x - 0')3, així qlle fent 
el canvi de x -+ x + O' veiem que tota cúbica cuspidal té una equació de la forma 

(figura 21 ; hi ha autors que d'aquesta corba en diuen la 'parabola semicúbica'). 
Analoganlellt, si la cúbica és nodal, aleshores les tres arrels han de ser necessariament 
reals i no és difícil veure que fent un canvi de coordenaues es pot acconseguir que 
I'equació adopti la forma 

(figura 22). 
Resta el cas de les corbes eJ.líptiques. D'aquest cas n'hi ha dues modalitals. Una, 

quan dues de les arrels de f( x) són imaginaries conjugaues (la corba de la figura 23 
és d'aquesta modalitat), i I'altra, quan les tres arrels són reals (vegeu la corua de la 
figura 24). 

Pe! que fa a I'estudi deIs punts racionals de les cúbiques, el cas de les cúbiques 
cuspidals i nodals no presenta gaires dificultats, ja que I'aplicació t ....... (t 2 , t 3 ) dóna 
una bijecció de Q amb els punts racionals de la parabola semicúbica, mentre que 
I'aplicació t 1-+ (t2 - 1, t3 - t) fa el mateix amb la cúbica nodal y2 = x2 (x + 1), 
aquesta amb I'única excepció que ±1 s'apliquen en el mateix punt (O, O) (64). 

(64) Les eorbes e per a les quals hi ha una aplieaeió no eonstant Q ...... e donada per funcions 
raeionals es diu que són corbes raclOna/j. Aixi dones les cúbiques cuspidals i nodals en són exemples . 
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Figura. 22. Cúbica. noda.1 

Resta veure que es pot dir deIs punts racionals en el cas de les corbes el.Jíptiques. 
En aquest cas, igual que en el de les coniques, hi ha moltes corbes que no en tenen 
de punts racionals. Se ll'han compilat taules i un exemple, extret d'una de les més 
populars, és y2 = xl - x2 - 21x - 31. 

Hi ha, pero, una diferencia molt important. En el cas oe les coniques es C"oneix un 
criteri que permet decidir si una conica té punts racionals o no, i, com hem vist, en cas 
que en tingui, es poden calcular tots . En el cas de les cúbiques ens hem de conformar 
amb menys. Un primer problema és decidir si una cúbica amh coeficients racionals 
és una corba el-líptica en el sentit que li hem donat abans, és a dir, que es pugui 
escriure en forma de Weierstrass amb coeficients també racionals. Malauraelament 
no es coneix cap criteri general per a decidir a(¡uesta qtiestió. De fet es coneixen 
cúbiques que satisfan un criteri analeg al de les coniques i que en canvi (¡uan es posen 
en forma (le Weierstrass tenen coeficients necessariamellt no racionals. Un exemple, 
obtingut per Selrner, és la cúbica 3xJ +4yJ = 5. 

Una altra dificultat rau en el fet que tampoc no es Jisposa d'un criteri general per 
deelidir, Jonada una corba eJ.líptica (3), si té punts racionals . COIll hem c1it abans, es 
coneixen corbes eHíptiques sense punts racionals, pero si ens en Jonen ulla a l'atzar 
en general no sabrem decidir si té o no té punts racionals. 

Ara bé, si una C"or1>a el-líptica té punts racionals, aleshon~s el conjunt de tots ells 
té una rica estructura que ha fascinat els materniüics des de fa molt telllps . Val a dir 
que en les aplicacions soviut hi intervenen corbes ¡>l-lípti(!lIes dc les quals es colleix un 
punt racional. Per exemple, el metode Je Lenstra per geUf'rar ("orbes eHíptiqllcs amb 
un punt racional distingit consisteix a cscollir nomhres raciouals 0', (3 iba l'atzar i 
defiuir e = (32 - (al + ba), amb la qual cosa P = (a, (3) és UII puut rarioual de la 
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corba y2 = Xl + b.c + e (aquesta carba és elUptica si el discriminant -4b3 - 27 e2 és 
no nul). 

Per estudiar els punts racionals d'una corba eHíptica, suposant que en té almenys 
un, primer intentarem veure si podem adaptar d'alguna manera el metode per trobar 
els punts racionals d'una canica, i a tal fi primer hem de considerar les interseccions 
d'una cúbica amb una recta. 

Les interseccions d'una recta no vertical amb una cúbica de la forma (3) donen 
lloc a una equació de grau 3 en X, igual que per al cas de les coniques donaven 
lloc a una equació de grau 2. Per tant hi ha tres punts d'intersecció, admetent que 
n'hi pugui haver dos d'imaginaris conjugats i que hi pugui haver repetieions. Per 
exemple, les abscisses deis punts d'intersecció de la recta y = 2x + 3 amb la cúbica 
y2 = xl _ 7x + 11 es troben resolent I'equació (2x +3)2 = xl - 7x + 11, que equival 
a I'equació Xl - 4x2 - 19x + 2 = O. Com que aquesta equació té tres solucions reals 
distintes, la recta talla la cúbica en tres punts reals distints. Si per altra banda tallem 
amb una recta vertical, diguem x = A, aleshores les ordenades deis punts d'intersecció 
són ±jf(A) i per tant una recta vertical talla a la cúbica en dos punts (admetent 
que puguin ser imaginaris conjugats i que puguin coincidir). 

Una recta es dira tangent si I'equació de grau 3 (2 les rectes verticals) que dóna les 
abscisses (ordenades) deis punts d 'intersecció té una arrel doble , i el punt corresponent 
a aquesta arrel es dira que és el punt de tangencia o contacte de la recta amb la cúbica. 
Per exemple, la recta vertical x = A és tangent si i només si f(A) = 0, és a dir , si 
i només si A és una arrel de ¡, i en aquest cas el punt de tangencia és (A, O) . Un 
altre exemple important prové del fet que per cada punt P = (o, (3) d'una corba 
el·líptica hi ha una única recta que és tangcnt a la cúbica en el punt P , i que I'equació 
d'aquesta recta és - 1'(o)(x - o) + 2(3(y - (3) = O (trobar aquesta recta a partir de 
les definicions que hem donat és un exercici molt recomanable). Remarquem que 
1'(0) = (3 = O no pot passar, ja que si (3 = O aleshores ¡(o) = O i com q1le f no té 
arrels repetides (per hip6tesi) , ha de ser 1'(0) i- O. Per definició, la recta tangent en 
el punt P talla la corba eHíptica en el punt P, que compta dues vegades, i un altre 
punt Q. En general Q i- P, pero és possible que coincideixin, en el qual cas el punt 
Pes diu que és un punt d'inftexió de la corba. Es pot veure, pero no és del tot facil , 
que tota corba e¡'¡¡ptica té punts d'illflexió reals (65). 

Siguin ara P i Q dos punts d'una corba eHíptica. Sigui e la recta (¡ue els uneix si 
P i- Q, i la recta tallgent a la cúbica al punt P si P = Q. Aleshores etalla la cúbica 
en un tercer punt que designarem P '" Q (figura 23), amb el benentes que P '" Q = Q 
(P", Q = P) si eresulta ser tangent a la cúbica en el punt Q (punt P). És clar , per 
la defillició, que P '" Q = Q '" Pique p", Q = R equival a Q'" R = P, o a P '" R = Q. 

Al11b aquestes nocions podem ja enunciar la forma que adopta elmetode que estelll 
intentant de trobar: 3i P i Q 3ón d03 punt3 racional3 d 'una corba dlíptica, ale3hore3 
el punt P '" Q també é3 racional . La demostració és una conseqüencia immediata del 
fet que si un polinumi Xl + px 2 + qx + r de grau 3 racional té dues arrels racionals, 
aleshores la tercera arrel tamhé és racional, ja que la suma de les tres arrels és -p. 
D'aquest metode per construir punts racionals d'una corba eJ.líptica a partir d'altres 

(65) lIi ha nou punts d 'inflexió, comptallt-hi els imaginaris. 
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Figura 23. Corba y2 = x3 - 7x + 11: iBustració de l'operació P * Q 

Figura 24. Corba y2 = x(x + l)(x - 1) i les seves tres tangents verticals 

punts se'n sol dir 'metode de la corda', o 'de la corda-tangent ' . El cas és que si P és 
un punt racional, aleshores P * P és un altre punt racional, llevat quan P és un punt 
d'inflexió. Iterant aquesta operació amb P * P, i així successivament, i aplicant la 
construcció P *Q per cada parella de puuts racionals ja constrwts, es poden oLtenir, 
en general, molts altres punts. 

L'estructura del conjunt E(Q) de punts racionals d'una corba eHíptica E és re
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Figura 25. Addició en els punts d'una corba eHíptica 

marcable, i es pot explicar de la manera següent (per al que segueix vegeu la figura 
25). Sigui O un punt racional qualsevol i posem O' = 0*0. Per a cada parella de 
punts P, Q E E, posem 

Obtenim així una operació binaria + en el conjunt de punts reals de E qlle indueix 
una operació binaria en el suuconjunt de punts racionals i és immediat verificar les 
relacions P + Q = Q + P (commutativa), P + O = P per a tot P (per tant, O és 
neutre), i P +(-P) = O (-P és l'element oposat de P). Finalment es pot veure, i 
per a aixo ja s'ba de treballar una mica més, que l'operació és associativa. És a dir , 
E(R) és IIn grup abeliil i E(Q) és un subgrup. Un teorema famós de Morclell diu a 
més qlle aquest grup és 'finitament generat' , la qual cosa vol dir que existeixen pllnts 
racionals Q., . . . , Qr de E (66) tals que per a tot altre punt racional P hi ha nombres 
enters 11., . . . ,11r tals qlle 

La lIot.ació IIQ, on Q és UI1 pllnt racional i 11 Iln Hombre enter, significa Q + .n. l. + Q 
si 11 > O, (-Q) + ~~I.) + (-Q) si 11 < O, i O si n = O. 

Ulla variant de la suma de punts d'ulla corba eJ.líptica s'obté agafant O el punt 
'impropi' (de l'infinit) per on passen totes les rectes verticals, la qual cosa només vol 
dir que les regles del joc són que O' =O i que P *O és la recta vertical que passa per 

(66) Noteu , pero, que no es coneix cap procediment efectiu general per a trobar-Ios . 
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P. D'aquesta manera els dos punts de E sobre una mateixa vertical són oposats i la 
suma P +Q de dos punts és el punt oposat de P *Q. En el cas que f( x) = x 3 +bx +e, 
l'expressió en coordenades de la suma de dos punts no oposats és ('0111 segul'ix: SI 

P = (XI, YI) i Q = (X2, Yd) són no oposats, i posem P +Q = (X3, Y3), aleshores 

2 {( 3xi +b)/2YI SI P = Q 
(4) X3 = t -XI-X2 , Y3 = t(x¡ -X3)-Y¡ , t = ( )/( )

Y2 - YI X2 - XI SI P:f Q 

És ciar, la suma de dos punts oposats és el punt impropi O. 
Aquestes fórmules ens permeten calcular també nP per a qualsevol n. En efecte, el 

cas Q = P ens dóna la forma d'obtenir 2P (fórmula de duplicació). Si ara escrivim n 
com a suma de potencies de 2, nP es pot calcular aplicant reiteradament duplicacions 
i sumes de punts diferents. 

El que hem dit fins ara sobre les corbes el·líptiques ens mostra ql\e són interessants 
per elles mateixes, C0111 ho eren les coniques per a ApoJ.1oni. Podem preguntar-nos, 
pero, si tenen aplicacions interessants, com va passar amo les coniques en el scgle 
X VII. 1 la resposta és que sí, que efectivament la historia es repeteix d'alguna manera, 
pero a l'altura deIs temps, de la 'realitat' actual: Les corbes el·líptiques tenen avui 
aplicacions remarcables com ara a la física matemittica (una conexió molt sorprencnt 
entre la teoria de corbes algebraiques i la física teorica sera considerada a la secció 
segiient), a la teoria de codis autocorrectors (aquest punt I'haurem de oeixar per 
una altra ocasió), o a la factorització d'enters (que considerarem tot sf'guit i que ps 
un tema a la punta de la criptografia actual). A més arnés, són uns deIs ohjectt's 
basics que intervenen en la demostració anunciada per A. Wiles del darrer teorema 
de Fermat. La demostració es basa en profunds treballs de diversos lIIatl'1llati('s i 
procedeix per reducció a I'absmd: si els enters no nu]s a, b i e satisfessin I'equa('ió de 
Fermat per a un exponent p > 2 primer, aP + bP = cP, aleshon's la cOl·ha P)·líptim 
y2 = x(x - aP)(x + bP), proposada per Frey el 1986, tindria unes propietats que IIlla 
corba el·líptica no pot satisfer. 

De totes les aplicacions, la més assequible és , possiLlelllent, cl ml' tode (le Lt'llstra 
per factoritzar enters. Suposem per exempl,' que n és enter i ql\e el VOI(,lll ¡Jl'scom
pondre en producte de factors prilllers. Una idea basica per a intentar fac!.oritzar 71 

és aquesta: genereu un nombre m a I'atzar tal que 1 < 111 < n i calclllell el lllaxi1ll 
COIllÚ divisor, d, de In i ¡¡ (67) . Aleshores 1 ~ d ~ 111 i, ji el > 1, dé.• un divi.wr 
propi de 71, amb la qual cosa podríem iterar el procés alllh el i n/d. L'obstnu'ció al 
funcionament practic d'aquesta idea és que la prohabilitat de detectar 1111 l10mbre m 
'lile no sigui primer amL n és molt petit.a (¡uall c1s factor~ prilllf'l's dI' 1L ~tÍll gralls 
(per exemple, si n = pq, amo p i q primers, p < q, la prohabilitat és 1/]). Aix(¡ a la 
practica vol dir que si el factor primer mínim de 11 té 15 xifrPs, poselll per ras, ja 110 

pogucm tenir cap csperan<;a raollable tI'assulir el1lustre ohje·ctill. 
La idea de Lenstra va ser que les curbes el·líptiquf's amI> 11lI pllllt distillgit, gelle

rades aleatoriament (ho hem explicat aba1ls), es poden usar pn obtellir Ilolllbres 11/ 

(67) El ealenl del IlIaxim eOIll" , divisor és raeil, fins i tul si TI (os lI,ult grall, ja que es cOlleiX('1I 
algoris,"es molt efieiellts i faeils de progralllar . 
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que tinguin una probahilitat molt més gran de ser múltiples de p. EIs detalls més 
importants són els següents. 

Siguin o, (3 i b elements de In obtinguts aleatoriament. Sigui c = (32 - (03 + bo), 
, 2 3 b S"de manera qlle P = (o, (3) es un punt de la corba E : y = x + x + c. IgUl 

D = -4b3 - 27c2 el seu discriminant. Si D és múltiple de n, torneu a comenc;ar. 
Altrament, sigui d = mcd(D, n). Si d > 1, ja tenim un divisor propi de n, que és el 
que voüem. Podem, dones, suposar que d = 1. 

Escollim un nombre enter positiu ko i sigui k el IlÚnim comú múltiple de 2,3, ... , ko 
(la idea és que k contingui molts factors primers petits) i intentem efectuar modul n 
totes les operacions que fanem per calcular kP sobre la corba el-líptica E, tal com s'ha 
explicat anteriorment. Si el procés funciona fins al final, el rendiment de l'operació, 
des del punt de vista de generar nombres m que tinguin un factor comú amb n, ha 
estat nul, així que o bé hem de tornar al principi o bé hem d'escollir un ko més gran. 

La condició per tal que l'intent del paragraf anterior s'aturi abans d'arribar al final 
és que no sigui possible fer una divisió per un nombre m modul n. Pero en aquest 
cas d = mcd(m, 11) > 1. Si d < n, hem acabat, ja que d és un divisor no trivial de n. 
Si d = 11, aleshores no tenim altre remei que tornar a comenc;ar (o rendir-nos). 

La roo per la qual els nombres m generats d'aquesta manera tenen una probabilitat 
gran de no ser primers amb n rau en una propietat de les corbes elUptiques definides 
sobre el cos finit lp (p és un nombre primer), segons la qual el nombre de punts d'una 
tal corba es troba a l'interval 

[p + 1 - 2JP, p + 1 +2JPl . 

Aquest fet va ser demostrat per Hasse (1933) i és un elllUlciat qlle es va obtenir per 
analogia amb I'anomenada hipote3i de Riemann relativa a la funció 

((8) = E -1 . 
n~l n" 

Mentre la hipotesi ele Riemann no ha estat demostrada encara, sí que s 'han obtingu t 
importants geueralitzacions, conjecturades pcr A. Weil, del tt'orema de Hasse. El més 
important d'aquests resultats el va obtcnir Deligne el 1973. Algú s'anima a trobar-ne 
aplicacions? 

Referencies addicionals: Bourbaki [1976], Bressouu [1989], eassels [1991], Fulton 
[1969], Silvennan- Tate [19921. 

7. Geometria numerativa i teories de cordes 

Una braJl(°a de la geometria és la geometria numerativa, l'objecte de la qual és 
trobar el nombre de figures d 'una certa mena que satisfan determinades condicions. 
L 'evolllció d 'aquesta geomctria ha estat estretament relligada a la de la geometria 
algebraica. El fet uet és que l'una s'ha servit de l'altra: mentre que la geometria 
algcbraica sovint s 'ha inspirat en la geometria milllerativa per introduir conceptes o 
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aven<;ar conjectures, en el sentit invers la geometria numerativa s'ha enriquit sempre 
que hi ha hagut un progrés en e1s conceptes fonamentals de la geometria algebraica. 

El cas del calcul numeratiu de Schubert ens serveix per a il·lustrar la influencia en 
el primer sentit. Aquest autor va introduir un 'c8.1cul simbolic' (68) que li permetia 
resoldre nombrosos problemes numeratius sen se haver de construir les solucions (69). 

Aquesta situació, pero, fou insatisfactoria durant molts d'anys, ja que el c8.1cul 
simbolic no tenia fonaments matematics solids, i és per aquesta roo que Hilbert va 
incloure la qüestió de justificar els metodes de Schubert com el problema número 15 
de la llista que va compilar per al Congrés Internacional de 1900. El problema 15, 
al seu torn, va ser un estímul per a la geometria algebraica, i tant és així que molts 
conceptes i resultats fonamentals introdui'ts i desenvolupats després de 1900 tenen 
el seu origen en el desig de justificar els metodes de Schubert. Recíprocament, avui 
podem dir que la geometria numerativa es nodreix de la geometria algebraica, que 
en principi li subministra un llenguatge rigorosamellt fonamentat. 

Entre les figures que Schubert va estudiar, les corbes racionals ocupen un Uoc 
distingit. A més a més de les rectes i de les coniques, va considerar les cúbiques 
cuspidals i les cúbiques nodals, que són inesperadament difícils de tractar des del 
punt de vista numeratiu, i també les corbes cúbiques guerxes, les quals per definició 
són corbes e de I'espai no contingudes a cap pla i que admeten una aplicació K -+ e, 
t 1-+ (x(t), y(t), z(t)), amb x(t), y(t), z(t) funcions racionals de t de grau no superior 
a 3 (70). Es pot veure que tota cúbica guerxa és racional i que l'estudi d'una cúbica 
racional guerxa sempre es pot formular en termes de la 'cúbica normal ' , que és la 
donada per t 1-+ (t, t2 , t3 ) (les seves equacions són y = x 2 , Z = xy, xz = y2). 

Que té a veure tot aixo anlb la teoria de cordes? De fet, per comeu<;ar, que és 
una teoria de cordes? Per respondre a aquestes preguntes donarem unes indicacions 
sobre les sorprenents aplicacions actuals de la geometria algebraica (sobre e) a la 
física matematica, i també sobre la influencia recíproca que la física matematica esta 
tenint sobre la geometria algebraica. Al nostre entendre, la profunditat d'aquests 
desenvolupaments és extraordinaria, i, possiblemellt, mai no igualada per cap altl'e 
episodi de les relacions entre física i matematiques. 

Les teories de cordes ('string theories' en angles) es varen originar en un intent 
de construir una teoria unificada de totes les force s de la natura (gravetat, electro
magnetisme i les forces nuclears feble i forta). Les tres darreres s'havien Ilnifkat 
en l'anomenada 'cromodinamica quantica' , en la qual les partícules més basiques 
s'anomenen quarks (71). Per raons que no podem examinar aquí, es va veure aviat 
que per tal de poder esperar unificar la gravetat amb les demés forces era necessari 
postular que la unitat fonamental d'energía (o materia, com vulglleu) és com una 

(68) Hi ha autors que en diuen 'c,,!cul de Schubert', pero val a dir que avui es reserva el nom de 
c,,\cul de Schubert per al cas de problemes numeratius relatius a varietats lineals. 
(69) Com ara que hi ha 2 rectes de I'espai que tallen a 4 rectes don8<"les, qlle <'11 un pis hi ha 3264 
coniques tangents a cinc coniques donades, o que a I'espai hi ha 92 coniques que tallen a 8 rectes 
donad es. 
(70) El grau d'una funció racional és el maxim entre el grau del polinomi del numerador i el del 
polinomi del denominador. 
(71) Amb els quarks es formen els protons i neutrons, els quals s 'engalzen per formar nuclis atomics . 
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aneHa tle dillleIlsioIls molt petites, inconcebiblement més petites que les deIs quarks 
(12), i que les llIallifestacíolls 'materíals' observables (els quarks, per exelllple) no en 
serien més que diversos estats d'exítacíó, de manera analoga al que passa amb un 
tambor o uu víolí, o de fet, amb un atom. En les ínteraccíons els estats d'exítació 
poden canvíar, la qual cosa 'explica' que les partícules resultants de la interacció de 
diverses partícules puguin ser díferents de les inicials. Sí a més s'admet que les cordes 
es poden dividir i recomhinar, aleshores veiem que també és possible que el nombre 
de les partícules varij" en una interacció. Observem a més que d 'una aneHa d'energia, 
per contrast amb una petita esfera d'energia, se'n pot esperar que sigui estable, com 
ho són les aneHes de fum que ocasionalment haureu observat (13) 

La relació de la teoria de cordes amb la teoria de corbes neix quan es fa el tracta
ment matematic de la propagació d'una corda en l'espai-temps. Aquesta propagació 
escombra una superfície i l'estudí d'aquesta superfície resulta que és equivalent al 
d'una corba de l'espai afí complex (noteu que igual que la recta afí complexa és com 
un pla afí real, de la mateixa manera resulta que una corba de l'espai afí complex 
realment és una superfície quan I 'espai afí es considera com un espaí real de dimensió 
doble) . Aquest fet il·lustra la relació extraordinaria, entre la geometría algebraica i la 
física matematica, que s'ha desenvolupat en les darreres decades, i és un exemple més 
d'una aplicació inesperada a la física matematica més avenc;ada d'avui d'idees que 
varen comenc;ar a forjar-se en el segle XVII amb la geometria analítica de Descartes. 

De fet, les aplicacions van molt més enHa de les corbes: en els nos tres dies és 
xocant veure com les iriees més abstractes de la geometria algebraica, que molts hem 
cultivat per atractius que tenen poc a veure amb la física, són usatles profusament a 
la major part de les monografies de teoria de cordes. 1 així com l'ús de les coniques 
per Kepler va <iur a la teoria de Newton, que ocupa ja un Hoc més elevat en I'ordre 
de les idees, i com la geometria diferencial de finals del segle passat va ser usada 
per Einstein per erigir la seva teoria general de la relativitat, de la mateixa manera 
I'ús tle la geometria algebraica en física llIatematica avui esta aportant resultats tI'UIl 
ordre non, totalment insospitats i que hom encara no compren bé. 

Per mencionar-ne un deIs més misteriosos: els físics matematics han arribat a 
la conclusió, per raonaments físics de teoria de cordes, qlle en una hipersuperfície 
general de l'espai ele dimensió 4 hi ha 2875 rectes, 609250 coniques, 317206375 
cúbiques guerxes, 242467530000 corbes racionals de grau 4, i així fins a qualsevol 
grau prefixat. D'aquests nombres el primer ja el coneixia Schubert, el segon va ser 
calculat per primera vegada el 1986 (abans de la predicció deIs físics), el tercer es 
va obtenir fa poc més d'un any (ja després de la predicció deIs físics), i del quart 
només en puc dir que pel <¡ue sembla cap matematic no en té una idea clara de COIl1 

(72) Estem parlant d'unes dill1ensions en les quals la for<;a deguda a I'atracció gravitatoria sigui 
comparahle alllu la for<;a nuclear forta, L'escala en la qual s'esdevé aquest fenomen s'anoll1ena 
longitud de Planck; fent els comptes es troba que en el diametre d'un quark hi cabrien de I'ordre de 
mil biliolls de longituds de Plallck , 
(73) El 1867 lord Kelvin (1824-1907) havia proposat que els atoll1s eren 'vortexs d'eter', és a dir, 
petils tubs en forma d'anella pels quals circulava eter, Kelvin pensava a Olés que el tub d'un vortex 
podia formar IIn IIUS i que la infinitat de possibles nusos explicava la diversitat deis atoms, 

48 

.. 


es podria calcular. Podr 
en general, i per la geom 

Deixeu-me acabar fon 
recerques deis geometres 
comprendre aquestes fm 
i Realitat. 

Referencies addicionals: 

Agraiments 

És per a mi una gra 
nyes del Departamenl d, 
Universitat Politecnica 
l'elaboracíó d'aquest tn 
Ferran Hurtado, Joan ( 
Hegir-ne parts més o mE 
contribui"t a millorar-ne 
previsíblement hí romal 
de donar les gracies a M 
gramaticals que m'ha f, 
amb celeritat, i a Elion 
cada momento 

Bibliografta 

A. D. Aleksandrov, fl 
matemática: su canten 
i 70, Alianza Editorial. 

C. AIsina, J. García, J 
per a la verificació i el 
ne el seguiment optim ( 

A. Arnauld & P. Nicol, 
París [aparagué primel 

M. Berger [1987]: Ge 

J. Bernstein [1978]: 
publicat per Viking 

S. Bochner [1981]: 
Press [quarta edició; 



petites que les deIs quarks 
uarks, per exemple) no en 
oga al que passa amb un 
cions els estats d'exitació 
ul tants de la interacció de 
més s'admet que les cordes 
és possible que el nombre 

que d'una anella d'energia, 
rar que sigui estable, com 

t (73) 

neix quan es fa el tracta
emps. Aquesta propagació 

ulta que és equivalent al 
recta afí complexa és com 
rba de I'espai afí complex 

un espai real de dimensió 
la geometria algebraica i la 
•racles, i és un exemple més 
:ven~ada d'avui d'idees que 
ria analítica de Descartes. 

algebraica, que molts hem 
, són usades profusament a 
'xi com I'ús de les coniquf>s 
n lloc més elevat en l' ordre 

segle passat va ser usada 
vitat, de la mateixa manera 
esta aportallt resultats d 'UII 

1111 pren bé. 

matematics han arribat a 
qlle en una hipersuperfíeie 

19250 coniques, 317206375 
rau 4, i així fins a qualsevol 
tia ScllIlbert, el segon va ser 
ceió deIs físies), el tercer es 
¡cció dcls físies), i del quart 
en té una idea clara de COIl! 

da a I'atracció gravitatoria sigui 
devé aquesL fellornen s 'anomell a 
un quark hi cabrien de I'ordre de 

15 eren 'vortexs d'eter', és a dir. 
aya a més que el tub d'un vortex 
la dlversitat deIs atorns. 

Geometria i realitat 

es podria calcular. Podria haver-hi un repte més gran per la geometria algebraica, 
en general, i per la geometria enumerativa, en particular? 

Deixeu-me acabar formulant el desig de poder veure en aquesta decada com les 
recerques deIs geometres i deis {isics ens proporcionen un raig de Hum que ens permeti 
comprendre aquestes fructíferes connexions, per bé que misterioses, entre Geometria 
i Realitat. 

Referencies addicionals: Davis- Brown [1990J, Fritzsch [1982J. 
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