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Villa Monastero, Varenna



CIME a VARENNA



Hotel Via Augusta - www.booking.com/Hotel-Via-Augusta - ¡Mejor Precio Garantizado! Reserva Hotel Via Augusta Barcelona Anuncio

Precios convertidos al cambio actual - Renuncia de responsabilidad

Para obtener todos los detalles que aparecen

en la pantalla, utiliza el enlace Imprimir

situado junto al mapa.

VIA AUGUSTA - Google Maps http://maps.google.es/maps?hl=es&tab=wl
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Curs Dixmier



Congrés Bourbaki 1951

Dixmier, Dieudonné, Samuel,Weil, Delsarte, Schwartz
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conjetura de Calabi data de 1957 y continua abierta. Nuestra conjetura 

referente a los teoremas 1 y 2 es más débil. 

Algunos de los resultados expuestos en el.presente trabajo 

fueron envmoiados en publicaciones anteriores £3} , £4 ] , 

Hemos empleado, sin ningún reparo, coordenadas en nuestros 

cálculos y toda suerte de índices sin preocupamos de que tomaran vina 

apariencia que hoy en dia se ha venido en llamar "no intrínseca". Sin 

embargo los resultados que obtenemos son "intrínsecos". Los cálculos 

son siempre pesados, pero necesarios y cada cual los hace a su manera. 

A f i n de cuentas dice Antonio Machado que 

" . . . l a verdad es lo que es 

y sigue siendo verdad 

aunque s© piense al revés". 

lío me queda sino agradecer a máis profesores José Teixidor 

y José Vaquer, a quienes debo gran parto de mi formación matemática, su 

ayuda de todo orden, Graoias a ellos entablé contacto con e l profesor 

André Lichnerowicz, a quien agradezco sobremanera el interés que se ha 

tomado en mi trabajo, sus orientaciones y las conversaciones que hemos 

sostenido sobro Geometria do las variedades kahlerianas. 
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El Racó de la Plaça
La Cepa de Oro
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Agustí Reventós
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Casament d’Oriol



Néts Científics

Eduard Gallego: TEDI



Néts Científics

Miquel Llabrés Josep Gascón
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Blas Herrera

Carlos A. Escudero



Néts Científics
David Marin Mònica Manjarin



Néts Científics

Débora Gil

Joaquim Blesa

Josep Cuguero

Vicenç Puig



Néts de veritat

D'esquerra a dreta: Martina (una de les dos bessones, filles de 
l'Oriol), Maria (l'altra bessona), Abril (filla del Jaume), Marcel i 
Gerard (fills del Joaquim) i Mariona (filla del Jaume).

Gal.la (filla Quim)



Besnéts

 Judit Abardia i Gil Solanes



Besnéts

Berta Barquero
Noemí Ruíz

Tomás A. Sierra

Esther Rodríguez Francisco J García Pilar Bolea
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Restauració Masia Mariona (Patxot)



Gnomònica

Cara Nord. Masia Mariona (Patxot)



Data i hora en què el sol passa pel zenit en les ciutats que 
sʼindiquen 

En aquest mail us envio una informació que jo considero molt valuosa. Molta gent 
sap que en els indrets de la terra compresos entre els dos tròpics hi ha algun dia de 
lʼany en què el sol es troba en el zenit a lʼhora del migdia local. Això vol dir que els 
habitants dʼaquell indret, aquell dia i a aquella hora, tenen el sol en la vertical del 
seu cap i, per tant, no fan ombra. Jo he anat a alguns llocs en què la meva ombra 
era molt petita, però mai he estat enlloc en què la meva ombra fos nul·la. Hi ha una 
òpera del Richard Strauss que es diu Die Frau ohne Schatten (la dona sense 
ombra). 

Si jo vull anar a un lloc on perdi la meva ombra (i passi a ser, durant un instant, un 
home sense ombra), on haig dʼanar i en quines dates? Si ho pregunteu a una 
agència de viatges no crec que us en sortiu. Si com em temo us és difícil 
aconseguir aquesta informació TAN VALUOSA, us adjunto un pdf amb un llistat 
dʼuna trentena de ciutats situades entre els dos tròpics, amb els dies i hores en què 
passa aquest fenomen. Espero que aquesta informació us ajudi a planificar els 
vostres viatges turístics.

Girbau, Octubre 2008



L’Ametlla



Zenitògraf

Zenitògraf solar. Aparell d’aspecte de rellotge de sol que 
mitjançant l’ombra que  fa un objecte immòbil sobre una 
superfície en incidir sobre ell els raigs de sol, indica sobre un 
mapamundi dibuixat en aquesta superfície el punt de la terra 
des del qual es veu el sol en el zenit en aquell moment, així 
com, possiblement, altres dades relatives a la posició del sol 
respecte al globus terraqüi (per exemple, el meridià sobre el 
que es troba el sol). 

Girbau, Agost 2008
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Girbau Jardiner



Miracle!!!!
Fa mesos us vaig enviar un mail a tots en el que us anunciava que hi ha dos
dies a l'any en què una persona situada a la plaça de les Glòries veu
sortir el sol per l'extrem marítim de la diagonal, i que aquests dos dies
coincideixen amb dues marededéus: la de Montserrat i la Mare de Déu
d'agost. Doncs, bé, avui és la Mare de Déu de Montserrat i he anat a veure
sortir el sol a la plaça de les Glòries.

Pensava trobar-hi una multitud de gent, però --sorprenentment-- era jo sol.
Un vianant que passava, en veure que jo treia la màquina de retratar i,
nerviós,  enfocava cap a un punt llunyà, se m'ha quedat mirant com si no
entengués quin era el motiu de la meva foto.

He deixat al disc S (carpeta girbau) tres fotos meravelloses d'aquest fet
singular. Ara vosaltres, sense haver matinat, podeu fer-vos una idea de
l'espectacle.



Miracle!!!!
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Pregó 1996
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Parlament de Catalunya



SCM

President de la SCM 1986-90



IEC

Delegat de l’IEC a la SCM 1990



IEC
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Oberwolfach 1981



Oberwolfach 1981
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Collectanea Mathematica 
1970





Girbau Reivindicatiu

Carta al degà, 3 març 1997
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Girbau divertit 
Projecte de Llei sobre el valor de !

Joan Girbau

Novembre de 2004

El 18 de gener de 1897 el senyor Taylor I. Record, diputat de l’Assemblea General de
l’Estat d’Indiana, presenta al Parlament d’aquell estat un Projecte de Llei —que rep la
denominació de Projecte 246 de 1897— el preàmbul del qual afirma que estableix una
nova veritat matemàtica oferta com a contribució a l’educació, que podrà ser usada
a l’Estat d’Indiana sense pagar, però que comportarà el pagament d’uns drets fora
d’aquest estat.

La redacció del Projecte 246, extremadament confusa, consta de tres seccions. Cap
al final de la secció segona es diu que la raó entre el diàmetre i la circumferència és
5/4 entre 4. D’aqúı es dedueix que la raó entre la circumferència i el diàmetre és
16/5 = 3, 2. Per tant, !la nova veritat matemàtica oferta a l’educació i que podrà ser
usada a l’Estat d’Indiana sense pagar" és que ! val 3, 2.

El diputat Taylor I. Record era un pagès que s’havia deixat convèncer pel senyor
Edwin J. Goodwin —un f́ısic que pretenia haver quadrat el cercle i trisecat l’angle—.
El Comitè d’Educació del Parlament va recomanar l’aprovació del Projecte, i el 5 de
febrer de 1897 va ser sotmès a votació a l’Assemblea General amb el resultat següent:
67 vots a favor i cap en contra. En aquella sessió estava present, per causalitat, el
senyor Clarance A. Waldo, professor universitari de Matemàtiques, que havia anat al
Parlament per l’interès que tenia en l’aprovació del pressupost de la seva universitat. El
senyor Waldo va quedar astorat en veure com aquells diputats debatien sobre resultats
matemàtics sense cap coneixement espećıfic.

El Projecte de Llei, però, havia de ser aprovat també pel Senat d’aquell estat abans
de convertir-se en llei, i el senyor Waldo va reeixir a convèncer els senadors que allò era
una veritable barrabassada. Abans de la sessió del Senat molts diaris van prendre part
en l’afer. El 13 de febrer el Senat va debatre la qüestió. En aquella sessió el senador
Hubbell va fer una breu intervenció de la qual cal destacar aquesta afirmació: !Seria
tan absurd intentar legislar que l’aigua puja cap amunt de les muntanyes com establir
una veritat matemàtica per llei ".

A proposta del senador Hubbell, el Senat d’Indiana va acordar ajornar indefinida-
ment l’aprovació del Projecte de Llei que l’Assemblea General del Parlament havia ja
aprovat. D’aquesta manera, sortosament, el Projecte no va esdevenir mai llei.

Podeu trobar més informació sobre aquest afer al web del Govern Local d’Indiana:
http://www.agecon.purde.edu.
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Girbau Valorat
Referee #1(Comments to the Author):

This is an excellent paper that answers important questions in gravitational 
physics. The paper is well-written and has very good background information and 
references. This paper completes the authors' previous work regarding 
linearization stability and shows that hyperbolic Robertson-Walker models are, 
just like their Euclidean counterpart, linearization stable for the Einstein field 
equations. I strongly recommend that the paper be published as is.



Girbau Valorat

1997



Girbau Rigorós
Quan em capfico en una cosa no paro fins que l'entenc 
bé, encara que això no tingui a vegades utilitat pràctica. 
En el programa que et vaig passar ahir hi havien coses 
que no acabava de veure clares i, efectivament, la 
discussió de la resolució d'un sistema d'equacions 
s'havia de fer millor. 

Resumint, t'envio una altra versió del programa d'ahir 
que em penso que és perfecte. Fot un dibuix com jo vull 
que el faci!

Setembre 2006



Girbau Rigorós
Quan em capfico en una cosa no paro fins que l'entenc bé, 
encara que això no tingui a vegades utilitat pràctica. En el 
programa que et vaig passar ahir hi havien coses que no 
acabava de veure clares i, efectivament, la discussió de la 
resolució d'un sistema d'equacions s'havia de fer millor.

Resumint, t'envio una altra versió del programa d'ahir que 
em penso que és perfecte. Fot un dibuix com jo vull que el 
faci!
Setembre 2006
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Girbau Constructor 
Nau de Gurb
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Joan XXIV
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