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CARRERMÀTIC es un recorrido por la Ciudad
de Valencia, por sus calles
y plazas, lugares un poco
especiales, aquellos que
lucen el nombre de algún
matemático y/o
astrónomo.
Algunas de las calles y
plazas que transitamos en
nuestra ciudad están dedicadas a científicos,
aunque no es tan usual ver en sus letreros el
nombre de un matemático.
Aquí podréis conocer su ubicación, saber un
poco más sobre el personaje que da nombre en
la calle o plaza y sobre su vida y obra.

Calzado cómodo, mente
abierta y .... a disfrutar
del paseo!!!!

Os proponemos un paseo por València, Ciutat Vella, el
Barri del Carme será el punto de partida, concretamente
en la calle Landerer, junto a la calle de Caballeros,
seguiremos en la calle Pare Tosca cerca de las Torres de
Serranos.
Cruzaremos el centro de Valencia, en Extramuros, para
llegar a la calle Matemático Marzal, en el barrio de la
Roqueta.
A continuación nos dirigiremos hacia el Mercado de Colón,
en Eixample, barrio Pla de Remei, calle Jorge Juan; a
continuación y en dirección al viejo cauce del río Túria nos
encontraremos con la calle Císcar, en el barrio Gran Vía.
A continuación al otro lado del río, nos situaremos en la
Plaza Reyes Prósper, en el Pla del Reial, barrio de
Mestalla.
Ahora, después de un merecido descanso, es momento de
ir hacia el otro lado de la ciudad, al barrio de Favara en el
distrito de Patraix, allí encontraremos las calles Jeroni
Munyós y Josep Zaragoza.
Y, sin salir del barrio, acabaremos nuestro paseo en la
misma plaza de Patraix, en un lado, la calle Joan Baptista
Coratjà.

JOSEP JOAQUIM LANDERER I CLIMENT
Geòleg i astrònom valencià, autor de nombrosos estudis
geològics i astronòmics. Dominava diversos idiomes i va ser un dels
espanyols del seu temps amb més fàcil accés a a el publicació en
revistes estrangeres. En el camp de l'astronomia les seues millors
contribucions són les referents als satèl·lits de Júpiter, tema que li
va ocupar molts anys. Des de molt jove va sentir atracció pel món
científic estudiant Matemàtiques i Física, que necessitava per als
seus càlculs. En Òptica va estudiar entre d’altres, el punt cec de la
retina, la velocitat de la llum, les lents esfèriques, il·lusions
òptiques, l’a c de Sant Martí, la dispersió de la llum, mesura del
camp astronòmic dels telescopis i els espectres metàl·lics per mitjà
d’espectres d’espurna. Landerer va ser : Membre de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid des de
1901. Membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona
secció Història Natural des de 1875. Membre de la Societat
Astronòmica de França. Membre vitalici de la Societat Geològica de
França. Membre honorífic de la Societat Astronòmica de Mèxic.
Membre de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre. Va morir el 15
de setembre de 1922.

Jeroni Munyós (València, 1515 - Salamanca, 1591) fou
un matemàtic, astrònom, geògraf, enginyer i lingüista valencià. Va
graduar-se en batxiller en arts a València l'any 1566 i posteriorment,
segons el seu mateix testimoni, va complementar la seua formació a
diversos indrets d'Europa. Va ser professor d'hebreu abans de passar a
ocupar càtedra a la Universitat de València, entre 1563 i 1578, on va
impartir
hebreu
i
matemàtiques.
Arran
de
l'aparició
d'una supernova l'any 1572, que també va ser observada per Tycho
Brahe, Felip II li va encarregar un estudi per explicar el fenomen.
Arran d'aquest encàrrec, l'any 1573 va publicar a València el seu
text Libro del nuevo cometa y del lugar donde se hazen. El mateix
Tycho Brahe va utilitzar les dades de Munyós, elogiant-ne la precisió.
També van ser utilitzades per diferents autors del segle XVII, incloenthi Galileu. El mateix Tycho Brahe va utilitzar les dades de Munyós,
elogiant-ne la precisió. També van ser utilitzades per diferents autors
del segle XVII, incloent-hi Galileu. L'Aula d'Astronomia està situada a
l'últim pis de l'edifici d'investigació Jeroni Muñoz al Campus de
Burjassot-Paterna de la Universitat de València. Aquest edifici està
dedicat a l'astrònom Jeroni Muñoz que va ser catedràtic de la
Universitat al segle XVI.

Miquel Marzal i Bertomeu
Va nàixer a Sueca (La Ribera Baixa) l’any 1856, va morir
a Barcelona en 1915. Els seus estudis es van
desenvolupar entre els anys 1875-1883 a la Universitat
Central de Madrid junt a alguns dels millors matemàtics
de l’època.
Miguel Marzal obté la càtedra a la Universitat de
València sent el primer catedràtic d’una nova càtedra
anomenada Complements dins la d’Anàlisi Matemàtica.
Amb la seua arribada es pot considerar que s’incorpora
l’Anàlisi Matemàtica als estudis de la Universitat de
València. Al 1891 és traslladat a la Universitat de
Barcelona on va fer la seua principal aportació al món
de les matemàtiques amb el manual de Anàlisis
Matemático. Cal recordar que és un dels matemàtics
valencians més importants de la seua època.

Tomàs Vicent Tosca i Mascó
(València, 21 de desembre de 1651 - 17 d'abril de 1723) fou un erudit
valencià, matemàtic, cartògraf i teòleg. Va ingressar en l'acadèmia
valenciana estudiant Gramàtica, Filosofia i Teologia. Va estudiar Grec,
Hebreu i Italià. Es va dedicar durant la seua joventut a l'estudi de les
Ciències Matemàtiques. Va ser a l'Acadèmia de Gandia i l'any 1672 va
obtindre el títol de Teòleg.
Va dissenyar un minuciós plànol urbà de la ciutat de València, únic i
excepcional per al principi del segle XVIII. Entre 1707 i 1715 (25 anys
abans que l'obra d'Isaac Newton) dugué a terme la seua gran obra
escrita Compendium Mathematicum en nou volums. L'èxit d'esta obra
va ser tan gran que van existir altres reedicions posteriors, algunes en
alemany, francès i italià. Es va encarregar del disseny i execució de
l'església de Sant Tomàs i Sant Felip Neri, a la plaça de Sant Vicent
Ferrer, que es començà a construir el 1725. El 21 de desembre del
2001, data del 350 aniversari del seu naixement, es va constituir a la
seua casa natalícia de València. El Pare Tosca està considerat com el
més insigne matemàtic espanyol del seu segle, i va ser autor del
"Compendi Mathematico", obra que reuneix tota la matèria relativa
a les matemàtiques, 25 anys dels treballs d'Isaac Newton.

JORGE JUAN Y SANTACÍLIA
Matemàtic, astrònom i físic espanyol nascut a Novelda (Alacant) el
5 de gener de 1713, i mort a Madrid en 1773. A la fi de 1734,
estant de nou a Cadis, va ser designat per Felipe V, junt Antonio
de Ulloa, per a formar part de la famosa expedició al Perú
organitzada per la Academie des Sciences de París, per a mesurar
l'arc del meridià terrestre, i que el seu objectiu principal era el de
contrastar les diverses teories proposades sobre la forma de la
Terra, especialment les de Newton. A Cadis, Jorge Juan va
organitzar un observatori astronòmic i es va dedicar, a més, a
l'estudi teòric-experimental de la construcció naval i maniobra dels
navilis, fent assajos en la badia gaditana amb models construïts ex
professo. Amb destinació a l'ensenyament en l'Acadèmia de
Guàrdia-marines, va publicar un Compendio de navegació que
inclou teoria i pràctica del pilotatge, variacions de l'agulla de
marejar i regles per a observar-les i corregir-les, construcció i ús
de
les
cartes
planes
i
esfèriques,
etc.
En 1766 va fixar de nou la seua residència en la Cort. Al novembre
d'aquest mateix any va ser nomenat ambaixador extraordinari en
la Cort de l'emperador del Marroc, juntament amb Sidi A. el Gazel,
que havia vingut a Espanya. Jorge Juan va ser membre de la Royal
Society de Londres, de la Real Acadèmia de Ciències de Berlín,
corresponent de la de París i consiliari de la de Sant Fernando.
L'obra més madura i important de Jorge Juan com a científic és
l'Examen marítim, un tractat de mecànica aplicada a la navegació.

Ventura Reyes i Prósper va nàixer en Castuera, un poble
de Badajoz, el 31 de maig de 1863. El seu pare que era facultatiu
de mines havia de desplaçar-se amb freqüència pel que durant
els seus primers anys va viure en diversos llocs estudiant el
batxillerat a Múrcia. La seua primera vocació van ser les ciències
naturals, es va doctorar en aquesta disciplina en la universitat
madrilenya amb la seua tesi :Catàleg de les aus d'Espanya,
Portugal i Illes Balears. Posteriorment va publicar altres articles
sobre geometria en diverses revistes estrangeres i en l'espanyola
El Progrés Matemàtic que havia sigut fundada per Zoel García de
Galdeano. Reyes Prósper va mantenir amb aquests dos
importants matemàtics una amistat durant anys sent un dels
primers espanyols que va tenir correspondència científica amb
matemàtics europeus. Va ser un dels primers a introduir la lògica
matemàtica a Espanya mitjançant la publicació, entre 1891 i
1894, en El Progrés Matemàtic, de diversos articles. També
oposità a una càtedra de matemàtiques d'Ensenyament Mitjà
suspenent en la primera ocasió ja que el programa
d'ensenyament que ell proposava era molt avançat per a la seua
època.
Posteriorment sí va obtenir la càtedra. Les seues destinacions
com a catedràtic van ser Terol, en 1891, Conca, en 1892, i
Toledo en 1898. La seua tasca com a naturalista i matemàtic va
ser reconeguda internacionalment, malgrat l'aïllacionisme científic
que suposava viure a Toledo en aquells anys, sent membre de
diverses Acadèmies, entre elles: la Societat Físic Matemàtica de
la Universitat de Kasan (Rússia) i la Societat Astronòmica de
França.

Josep Saragossa i Vilanova
(Alcalá de Xivert, Castelló de la Plana, 1627, Madrid 1674)
Va estudiar Arts i Teologia a València, es va doctorar en
Teologia, en 1651 va ingressar en la Companyia de Jesús i,
encara que en tota la seua vida no deixara d'atendre els
seus deures com a jesuïta, la seua gran afició va ser
l'estudi i cultiu de les Matemàtiques i l'Astronomia.
Com a investigador matemàtic es va interessar
principalment per l'estudi i recuperació de la geometria
clàssica grega, especialment per la recuperació del llibre
perdut d’Apoloni (s III a C) Llocs Plans que tracta sobre
llocs geomètrics que es resolen en rectes i circumferències
- aquest mateix interès ho havia experimentat Fermat en la
seua joventut. Saragossa introdueix per primera vegada en
geometria pura un punt geomètric que fa les vegades del
centre de gravetat físic d'un sistema de parts pesants.
Josep Saragossa i Vilanova va ser un matemàtic, un
excel·lent matemàtic espanyol del segle XVII que ha romàs
i roman desconegut per a la Història General de la
Matemàtica i per a una gran majoria de matemàtics
espanyols que, segurament influïts per J. Echegaray o J.
Rei Pastor o per qui siga, continuen pensant i dient que
gens de valor es va fer en matemàtiques en l'Espanya del
segle XVII. 1674 va ser l'any en què va publicar el seu
excel·lent llibre Geometria Magna in Minimis i en 1675 va
publicar una obra d'Astronomia: Esfera en comú celeste i
terràqüia.

Joan Baptista Coratjà
(València, 1661 - 1741), matemàtic, físic, astrònom i científic
espanyol.
Es va doctorar en Teologia per la Universitat de València. Va
estudiar a més Matemàtiques, i abans dels vint anys va publicar
ja un Ameno y deleitable jardín de matemáticas.
La seua curiositat li va portar també a l'Astronomia i la Física. Un
dels seus mestres en el terreny de l'astronomia i de les
matemàtiques va ser Félix Vafalcar de Belaochaga, amic i
col·laborador de José de Saragossa durant l'estada d'aquest a
València, a la casa de la qual acudia Coratjà a realitzar
observacions d'eclipsis, planetes, etc. Va assistir, en qualitat de
secretari, a la "Acadèmia de Matemàtiques" que se celebrava
cap a 1686 a casa de Baltasar d'Iñigo.
Va treballar en versions més modernes i didàctiques d'Euclides i
va dictar lliçons fora de programa sobre diversos temes de
física, astronomia, geografia, etc.,
En vida de Coratjà només van arribar a imprimir-se dues de les
seues obres científiques. En 1682 va publicar un fullet de set
pàgines sobre el cometa d'aquest any, el cèlebre estel de Halley.
En aquest opuscle, Coratjà exposa les seues observacions, en
les quals afirma inequívocament el caràcter celeste del fenomen
i atribueix al cometa una trajectòria rectilínia.

Gabriel Ciscar i Ciscar (Oliva, Safor, 17 de maig de 1759,
Gibraltar, 12 d'agost de 1829) fou un mariner, polític i
matemàtic valencià. Fou escollit diputat a les Corts
Espanyoles el 1820-1821, ascendit a tinent general i nomenat
membre de la regència provisional que el 1823 obligà al rei a
passar de Sevilla a Cadis. Gabriel Ciscar i Ciscar va ser el marí
matemàtic plenipotenciari d'Espanya en el sistema de pesos i
mesures”.
El sistema mètric decimal haurà d'esperar més de mig segle
fins a la seua implantació des que Ciscar deixarà la seua
petjada. Ciscar va ser l'encarregat de presidir la delegació
espanyola que en 1798 elaboraria el sistema decimal de pesos
i mesures. Prèviament el matemàtic d'Oliva havia demostrat la
seua capacitat tant com a navegant com a gestor de
l'Acadèmia Naval de Cartagena.
En dos moments Gabriel Ciscar va formar part del triumvirat de
Regència: en 1811-1814 i en 1823. En el primer període els
regentes substituïen al Rei absent a França, en el segon
moment després de decidir les Corts la incapacitat del Rei
després de la invasió dels Cent Mil Fills de Sant Lluís.
El premi que rep per guardar el tron del Desitjat va ser la presó
i l'ostracisme del que no eixiria fins a 1820. Després de la
presa de Cadis, el matemàtic és condemnat a mort, sent salvat
pels propis francesos, més benèvols que el rei. A Gibraltar
viurà fins a 1829 gràcies a una pensió de Wellington. En honor
del seu benefactor li dedicà el gran Poema físic astronòmic.

