
ACTIVITATS DEL CURS 1980-81

SECCIO DE MATEMATIQUES

MOVIMENT DE SOCIS

Al llarg del curs ha continuat l'augment del nombre de socis;
en l'actualitat el nombre d'associats es de 245.

ACTIVITATS

El curs passat fou inaugurat el 6 de novembre amb la confe-
rencia de Josep Pla titulada <<Els origens de la teoria de con-
junts>>. Aquesta no fou, pero, una conferencia aillada, sing ]a pri-
mera d'un cicle de 12 sota el lema <<El desenvolupament de les
Matematiques en el segle xixu que pretenia d'esser un estudi del
progres fet durant el segle passat en les diferents branques de les
Matmatiques. El programa d'aquest cicle fou el segiient:

6 nov. Josep Pla Els origens de ]a teoria de con-
junts.

20 nov. Jose M.' Montesinos La conjetura de Poincare (en cas-
tella ).

4 des. Joan Girbau La geometria diferencial, de
Gauss a Riemann.

15 gen. Pere Menal Els inicis de la teoria de grups.
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80 ACTIVITATS DEL CURS 1980-81

29 gen. Pascual Llorente La teoria de numeros en el si-
glo xix ( en castella).

12 feb. Jaume Llibre La mecanica celest a l'obra de
Poincare.

26 feb. Enric Trillas El naixement de I'algebra de ]a

Iugica.

12 mare J . Garcia Doncel Los origenes fisicos del analisis
vectorial ( en castella).

26 mare Josep Teixidor La geometria algebrica en el se-

gle xix.

28 abr. Francesc d'A. Sales El desenvolupament de les pro-

babilitats en el segle xix.

7 maig Manuel Castellet 150 anys de genesi topologica:

d'Euler a Poincare.

21 maig Joan L. Cerda Els avencos de 1'analisi en el se-

gle passat.

La ressonancia d'aquest cicle fou tan gran que la Facultat de

Matematiques de la Universitat de Valencia sol•licita que algunes

de les conferencies poguessin esser repetides alla. Aixi, els doctors

Pla, Trillas, Llibre, Llorente, Sales i Cerda van repetir ]a seva con-

ferencia al Pais Valencia. Actualment s'esta preparant 1'edici6 d'un

Llibre amb el contingut d'aquestes conferencies.

La nostra Societat, amb el patrocini del Departament d'Ense-

nyament de ]a Generalitat organitza tambe Lines jornades sobre

I'Ensenyament de les Matematiques i la Formacio del Professorat,

a Sant Feliu de Guixols, els dies 23 i 24 de maig. Assistiren a

aquestes jornades prop de 200 persones relacionades amb 1'ensenya-
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ACTIVITATS DEL CURS 1980-81 81

ment de les Matematiques en els diferents nivells, des del basic fins

al superior. En la sessio plenaria del dissabte 23 al mati es constitul-

ren cinc sessions o grups de treball, que es van ocupar dels punts

seguents:

1) L'Ensenyament en la segona etapa d'E.G.B. i la formacio

del professorat corresponent.

2) L'Ensenyament durant el primer cicle de secundaria.

3) L'Ensenyament en els anys d'especialitzacio.

4) Estudi dels elements previs a l'elaboracio de programes.

5) La formacio de professorat d'ensenyament mitja.

Aquests grups de treball elaboraren uns informes molt concisos

(i molt interessants) sobre llurs arees respectives que han estat pu-

blicats en un Butlleti especial de la Seccio de Matematiques, dedi-

cat intgrament a aquestes Jornades de Sant Feliu de Guixols.

La Seccio de Matematiques de la nostra Societat ha continuat,

a mes, el seu Butlleti, del qual han aparegut els numeros seguents:

numero 6, octubre 1980; num. 7, febrer 1981; num. 8, maig 1981;

numero 9, agost 1981; num. 10, novembre 1981.

A continuacio incloern un breu resum del contingut de la ma-

jor part de conferencies del cicle d'Historia de les Matematiques en

el segle xIx de que hem parlat anteriorment.

Els origens de la teoria de conjunts

JOSEP PLA I CARRERA

Hi son exposades les recerques d'analisi matematica que pre-

cediren d'una forma immediata l'aparicio de G. CANTOR, i analit-

zades les contribucions de G. CANTOR en aquesta linia -i sobretot

pel que fa a problemes sobre les series de FOURIER-; i, finalment,

hom estudia com, a traves d'aquestes contribucions, G. CANTOR es

planteja questions que, a poc a poc, l'havien de menar a la teoria

de conjunts.
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82 ACTIVITATS DEL CURS 1980-81

La conjetura de Poincare ( en castella)

JOSE MARIA MONTESINOS-AMILIBIA

El 1904 , Poincare planteja el problema de l'existencia de va-
rietats simplement connexes de dimensio 3 que no siguin homeo-
morfes a l'esfera . Aquest problema , que hom acosturna a anomenar
«conjectura » de Poincare ( tot i que Poincare deixa el problema
obert , sense decantar -se cap a una banda o 1'altra ), no ha pogut en-
cara esser resolt . En aquesta conferencia hom presenta una visio
historica dels metodes desenvolupats per a resoldre el problerna de
Poincare i hi fa pales que taut la solucio positiva com la negativa
serien d 'un gran interes per a la comprensio del mon de les varie-
tats tridimensionals.

La geometria diferencial, de Gauss a Riemann

JOAN GIRBAU

El conferenciant , despres de fer un resum del desenvolupament
de la teoria de corbel i superficies diferenciabl2s en el segle xviii,
es detura especialment en 1'obra de Gauss i Riemann . Explica de-
tingudament Particle de Gauss sobre la teoria de superficies, del
1827, on introdueix la curvatura de Gauss i on demostra el teorema
<<egregi>> i inicia la formula avui coneguda per formula de Gauss-
Bonnet . El conferenciant explica que aquestes idees havien estat
recollides per Riemann el 1854 i explicades posteriorment per Chris-
toffel.

Els inicis de la teoria de grups

PERE MENAL

L'autor analitza des del treball de Lagrange per a resoldre Fe-
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ACTIVITATS DEL CURS 1980-81 83

quacio general de grau n, fins als resultats de Frobenius sobre grups

resolubles, passant pels treballs de Gauss, Ruffini, Cauchy, Galois

i Jordan. Fa ressaltar que ]a nocio abstracta de grup no aparegue

fins molt tard, quan es coneixien ja molts resultats sobre els grups

de permutations i de transformations .

La teoria de nrimeros en el siglo XIX (en castella)

PASCUAL LLORENTE

El conferenciant fa ressaltar, en el cas de la Teoria de Nombres,

tres caracteristiques fonamentals de la historia de les Matemati-

ques en el segle xtx: 1) El desenvolupament extraordinari de cada

una de les seves branques i el naixement de noves branques; 2) Un
proces d'abstraccio creixent, i 3) Una actitud cada vegada mes cri-

tica respecte al rigor.

La mecanica celest a 1'obra de Poincare

JAUME LLIBRE

Simplificant molt podrfem dir que l'objecte de la mecanica ce-
lest consisteix a estudiar un sisterna d'equacions diferencials cone-
gut amb el nom de problema de n cossos. La contribuci6 de Poin-
care a la mecanica celest fou ensems molt extensa i profunda en
conceptes i idees. Per aixo el conferenciant es veie forcat a comen-
tar solament les aportacions mes importants de Poincare, com ara:
integrals primeres, teoria de pertorbacions, aplicacio de Poincare,
orbites periodiques, darrer teorema geometric de Poincare, teorema
recurrent, etc.
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84 ACTIVITATS DEL CURS 1980-81

Los origenes fisicos del anklisis vectorial ( en castella)

J. GARCIA DONCEL

El conferenciant explica com havien anat sorgint les nocions de

vector, producte escalar, producte vectorial, etc. que avui ens son

tan familiars. Les equacions de Maxwell, primer escrites expllcita-

ment en coordinades, pogueren esser abreujades utilitzant els qua-

ternions de Hamilton, els quals tingueren un paper molt important

en la formulacio de les Ileis fisiques al llarg de la segona meitat del

segle passat. Pero a poc a poc les nocions de producte vectorial i

producte escalar a R' s'anaren separant d'aquella teoria fins a pren-

dre la forma actual.

La geometria algebrica en el segle XIX

JOSEP TEIXIDOR

Ja en el segle xvili hom havia obtingut alguns resultats sobre

corbes algebriques planes (per exemple el teorema de Bezout), pero

fou en el segle xIx quan la teoria de corbes algebriques (planes i a

1'espai) es desenvolupa d'una manera definitiva. Una de les apor-

tacions mes importants en aquest camp prove de ]a teoria de fun-

cions analitiques d'una variable complexa (Riemann i Abel). No

sera, pero, fins l'any 1863, en que apareixen els primers treballs

de Clebsch i Roch, que hom comencara a relacionar aquesta teoria

de funcions analitiques amb les corbes algebriques. Brill i Max Noe-

ther, el 1874, inauguraren els metodes purament algebrics en la

demostracio dels teoremes iniciats per Riemann. Al final del se-

gle xix hom inicia l'estudi de superficies algebriques, on cal men-

cionar Castelnuovo, Enriques i Severi, aixi com el de varietats de

dimensio arbitraria (Hilbert). El conferenciant, despres d'aprofundir

en molts details sobre aquest desenvolupament en el segle xix, dona

tambe una panoramica de la geometria algebrica de la primera part

del segle xx.

[841



ACTIVITATS DEL CURS 1980-81

150 anys de genesi topologica : d'Euler a Poincare

M. CASTELLET

85

Partint del teorema dels poliedres d'Euler hom analitza els

avencos de topologia durant el segle passat, dedicant especial aten-

cio als treballs de Riemann i a la influencia de la seva obra, i aca-

bar amb una analisi exhaustiva de 1'aportaci6 de Poincare en el

camp de 1'homologia.

Els aven(os de l'andlisi en el segle passat

JOAN L. CERDX

Prenent corn a referencia 1'equaci6 de la corda vibrant, la de

difusio de la calor i la de Laplace, hom descriu esquematicament

dos fets basics: a) El pas del calcul diferencial dels segles xvII i xviii

al rigor de l'analisi matematica del segle xix. b) La construccio de

la teoria de funcions d'una variable complexa per Gauss, Cauchy,

Riemann, Weierstrass, etc.
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Els treballs que horn presenti per a la seva publicacio en el

«BUTLLETf DE LA SOCIETAT CATALANA DE CI$NCIES
FISIQUES, QUfMIQUES I MATEMATIQUES>>

ban d 'esser inedits i redactats en llengua catalana.
Llur tematica , sempre que sera possible , haura d 'esser d 'alta di-

vulgacio cientifica i d'interes general per a tots els membres de
la Societat.

Horn els trametra en original i cbpia , mecanografiats a doble
espai per una cara i en paper blanc DIN A4, i amb una extensio
maxima de 15 fulls. Les figures, si n'hi ha , hauran d 'esser dibuixa-
des sobre fons blanc o en paper vegetal amb tints negra , nitides i
aptes per a llur reproduccio.

Cada article anira precedit d'un resum tematic en catala i en
angles d'una extensio maxima de 10 linies cada un.

Horn els adrecara a

SOCIETAT CATALANA DE CI$NCIES FfSIQUES,
QUIMIQUES I MATEMATIQUES

Carrer del Carme, num. 47

BARCELONA-i

a l'atencio del Director de Publicacions.

(861


