
RECENSIONS

<<TEXTOS DE B.U .P. I C.O.U.>>

Davant un text de matem3tica -i sobre-

tot davant un text dirigit a alumnes, siguin

de segon ensenyament siguin del primer ci-

cle d'ensenyament superior- ens trobem

amb una dualitat constant de criteris: uns

autors, mes formalistes, produeixen textos

molt rigosoros en 1'exposici6, amb una gran

quantitat d'exemples i exercicis aclaridors,

pero totalment desproveits de motivations ja

historiques, ja motivades per una giiestio

sorgida en cursos anteriors o fins i tot en

pagines precedents i que han restat sense

resposta; d' altres , per contra, mes histori-

cistes, producixen textos motivats historica-

ment, situant els problemes en un cert con-

text historic i citant aquells matematics que

se'ls han plantejat i aquells que els han re-
solt -no sempre son els mateixos- o be
plantejant-los corn a motivats per questions
que han anat quedant a la vorera a mesura
que hom anava avancant.

Elegir entre on tipus d'enfocament o on
altre cs, avui per avui, patrimoni de 1'e-
quip de mestres que tenen cura de l'alum-
ne; no hi ha una analisi prou pregona per
a poder decidir a favor d'un i en contra de
Fa Itrr; anglesos i russos es decanten (ern
sembla) pel segon tipus de text, mentre que
1'escola francesa i l'americana, hereves de
N. Bourbaki, es decanten pel primer tipus.
En la nostra llengua manquen textos de

matemutica d'un i d'altre tipus; pero, a
partir de l'any 1978, els professors i amics
A. BRICHS, F. HURTADO, J. PUIG i L. SAN-
cHEZ, ens han proporcionat una colleccio
completa do textos de B.U.P. i C.O.U. en
la primera linia abans esmentada. Cal in-

dicar que son, en la seva linia , textos molt
rigorosos, clars i en els quals, com diuen
cls autors, hom ha <,cercat un punt d'equi-
libri entre el rigor i la intuicio».

Son Ilibres de text indispensables en qual-
sevol biblioteca d'un centre d'ensenyament

mitj3 i son un model de concisio i precisio

linguistica que els fan utils tant als cata-
lans de parla catalana, com als altres.

Jo els faria una unica observacio critica,

marginal des d'un punt de vista formal, pe-

ro important des d'un punt de vista meto-

dologic, i es la segucnt: posaria de mani-

fest mes clarament certes consideracions im-
porlants que, a on lector pot iniciat, po-
drien passar desapercebudes. Per exemple, a

la pagina 17 del text de C.O.U. hom lie-
geix: <Admetrem sense demostracio que tot

cspai vectorial ^ { 0 } to almenys una base*
i aquesta frase, al meu entendre, to una

importancia suficient com per a esser, d'al-

guna mancra , remarcada dins el context en
que es troba. Aquesta situacio es repeteix

en aquest i en els altres textos, i jo, since-

rament de cara a alumnes pot capacos de

distingir moltes vegades entre questions es-

sencials i questions accesories, arbitraria un

signe o criteri que poses de manifest les pri-

meres distingint-les de les altres.

La SccciO de Matematiques de la SCCFQM,

sensible a totes les aportacions dignes en

matematiques i en la nostra llengua, es com-

plau a divulgar l'aparicio d'aquesta obra i

felicita els autors i editors per liur tasca.
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