
 

• Jornada Einstein 
 
Entre les activitats organitzades durant aquest curs, que hem dedicat a A. Einstein 
amb ocasió de complir-se el 100è aniversari de la publicació de 5 dels seus articles 
més famosos, així com per ser l’any internacional de la física, volem recordar-vos que  
el dia 9 de febrer organitzem una jornada dedicada als aspectes més rellevants de la 
seva obra: Del efecto fotoeléctrico a la condensación de Bose-Einstein (Luis Navarro 
Veguillas), L’equació d’Einstein de la relativitat general i la seva relació amb l’equació 
d’ona (Joan Girbau Badó), Einstein y las teorías de campos unificados (Manuel Asorey 
Carballeira), Geometría de Lorentz: de lenguaje a herramienta básica en la relativi-
dad general (Alfonso Romero Sarabia), Einstein y las matemáticas: su relación con 
Hilbert, Klein y Weyl (José Manuel Sánchez Ron). 
Al web de la FME (http://www-fme.upc.es) podeu trobar més detalls. A més de con-
siderar les contribucions d’Einstein, tractades amb llenguatge actual i d’una manera 
entenedora per a un públic ampli, s’analitzarà també la projecció fins als nostres dies 
de les seves idees i resultats. La inscripció és gratuïta, però, atesa la limitació 
d’espais, us preguem la feu efectiva enviant un e-mail a deganat@fme.upc.es, o tele-
fonant al número 93 401 73 01. Les conferències seran a la sala d’actes de la FME. 
Us hi esperem! 
 

• Llibres 
Mark Haddon. El curiós incident del gos a mitjanit  
(La Magrana) 
Vaig tenir coneixement del llibre per la crítica que en va fer 
l’Emili Teixidor en el programa «El Matí de Catalunya Radio». El 
seu comentari em va cridar l’atenció pel fet que es fixés ens els 
aspectes matemàtics del llibre: un dels típics acudits sobre ma-
temàtics, que feia un parell de dies m’havien explicat per 
enèsima vegada, i un problema de probabilitats que tampoc em 
venia de nou. 
La novel·la, en teoria, ens explica les aventures d’en Christopher 
Boone, un noi de quinze anys que pateix una forma lleu 
d’autisme, per tal de descobrir qui ha matat el gos de la veïna. A 

la pràctica, però, l’occiment del gos és pura anècdota. L’autor, per introduir-nos en el 
particular món d’un noi autista fascinat per la lògica, ens presenta el llibre com si fos 
escrit per en Christopher. D’aquesta manera sentim les seves pors, ens plantegem els 
seus dubtes, els seus pensaments, la seva lògica i com veu la realitat que moltes ve-
gades, com diu ell mateix, no és tan diferent com sembla a primera vista. Com al-
guns autistes, és un geni per a certes coses. En el seu cas té una gran capacitat de 
concentració i sap moltes matemàtiques i física. Per tant, el llibre està ple de comen-
taris científics sobre el món i l’univers i de problemes i exercicis matemàtics, fins i tot 
apareix la funció logística i dedica tot un apèndix a la solució del problema que més li 
va agradar d’un examen de matemàtiques. 
La contraportada del llibre diu que «és una novel·la que no s’assembla a cap altra». 
Aquesta afirmació, però, és difícil de justificar, ja que qui ho ha dit hauria d’haver 
llegit totes les novel·les existents, cosa difícil de creure. L’afirmació correcta hauria de 
ser «possiblement és una novel·la que no s’assembla a cap altra». Per altra banda, 
caldria aclarir fins a quin punt han de ser iguals dues novel·les per dir que 
s’assemblen; està molt clar, per exemple, quan dos triangles són semblants, però 
dues novel·les? Raonaments d’aquest tipus són els que en Christopher es planteja 
molt sovint. Si us agrada analitzar el comportament humà des de punts de vista dife-
rents, llegiu el llibre. Les observacions físiques i matemàtiques que hi ha, si teniu un 
mínim de cultura científica, no us sorprendran pas.  
La novel·la comença amb un misteri (el del gos), a la meitat del llibre n’apareix un de 
nou (que no us explico), els dos misteris es solucionen ràpidament i a la darrera part 
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en Christopher ens descriu el seu viatge a Londres, provocat per la resolució d’aquests dos mis-
teris, el retorn a casa seva i el desenllaç final. És una novel·la que, així com alguna altra de 
semblant (sense dir noms) no he aconseguit passar de les cinquanta primeres pàgines, aquesta 
l’he acabat ràpidament. Finalment un petit enigma: Té 51 capítols i el darrer té el número 233. 
Com estan numerats? (Si heu llegit la crítica del llibre que va sortir a La Vanguardia ja sabeu la 
solució).                           M. Egara 
 

• Els rodamons de la FME 
 
Tycho Brahe i Praga 
 

Aquest estiu vaig 
visitar Praga i sabia 
que l’astrònom danès 
Tycho Brahe, les 
acurades observa-
cions astronòmiques 
del qual portaren a 
Kepler a establir les 
seves famoses lleis, 
havia viscut els 
últims quatre anys de 
la seva vida en 
aquesta bella ciutat 
de l’Europa central. Vaig buscar què podia trobar d’aquest 
astrònom a la ciutat i just a la Plaça Central de Praga hi ha 
l’església de Nostra Senyora de Týn, 
que és on està enterrat Tycho Brahe. 
La seva sepultura es troba, mirant cap 

a l’altar principal, al cantó de la dreta. A la paret, i en marbre, hi ha 
una inscripció i un retrat de Tycho (Foto 1). Per visitar la casa on 
treballava (Foto 2) s’ha d’anar bastant més lluny. S’ha de pujar al 
cim d’un turó, al barri del Castell.  
De Tycho no vaig veure res més, però us vull dir que a la mateixa 
plaça Central hi ha un rellotge força curiós (Foto 3), el principal 
atractiu del qual és que, a cada hora que passa, la imatge de la mort 
tira de la corda que porta a la ma dreta, a l’esquerra té un rellotge 
de sorra que aixeca i inverteix, s’obren dues finestres i les imatges 
dels apòstols desfilen lentament, i al final del moviment canta un 
gall. A més a més hi ha altres criatures en moviment d’allò més 
divertides. La Plaça Central de Praga és un bullici de música, ambient 
i color. Praga és, també, la ciutat de Kafka. Els txecs se n’aprofiten i 
venen samarretes amb la seva imatge. Un consell: si aconseguiu que 
us donin uns dies de festa, aprofiteu-los per anar a visitar Praga. 

      DCOERG 
• Divertiments 
 

Una tómbola ven 10000 tiquets numerats de 0000 a 9999. Els tiquets que tenen un número les xifres del 
qual sumen 18, tenen com a premi un exemplar del Quijote. Si la suma de les dues primeres xifres del 
tiquet coincideix amb la suma de les dues darreres, el premi és un exemplar de Tirant lo Blanc. Necessita la 
tómbola més exemplars del Tirant o del Quijote? Si cada llibre té un cost de 10 € i la tómbola vol tenir 
guanys del 100%, quan ha de valer un tiquet? 
 
Envieu les vostres respostes argumentades abans del 28 de gener a elfull@fme.upc.es o bé per correu in-
tern a El Full. FME. Edifici U. Campus Sud. 
Premi a la millor solució: El llibre ressenyat en aquest Full. 
 
Solució del problema d’El Full de novembre: 999997859606162...99100 
Guanyador: David Alonso, professor de l’IES Euclides (Pineda de Mar).  
Premi a la millor solució: El llibre ressenyat en El Full de novembre. 
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