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• Curs Riemann 

L'FME dE>dira el cu rs 2007-2008 ~ Bernhilrd Riem ilnn (1826-1866 ). entre les ilCtlvltats 
previstes d~taquem la lIi<;á in3u9",-al el 19 de setembre, a carree d el professor de lordl 
Quer, amb el titol ~La funció zeta de RJemann», la Jornada Riemann el 20 de r..brer de 
2008 Ila conferencia de cloenda que impartirá el pro fessor Antonio Córdoba de la UAM.w 
• El Poliedre de Pages 

Prosseguln t una analisi notable del p oli~re del Nadal de 
2006, basada en j'observació que els s.eus vérte>:s son els 
punl.. m ltjans de les arestes d 'un hexaf!dre, En Jaume 
,",es ens ha rel anibar la rema rcabl" const rucció se-u. güent: «Reta llar 4 triangles equilaters; part ir els cos tatsr 

-
~r 111 r~ ó h u ri~; mace<lr el t ri<lngle equi lilte r que re5ul t<l 
d'ajuntar els punts assenyalats; ohrir fi ns a la meita t els 
costats d'aquest trlang le; aj untar t otes les peces». A la 
foto podeu veure el result at , lIiurat pel propi autor al Full. 
Els vertexs del polledre resultant (és a dir, <lis 12 vi! rtexs 
deis trlangles equilaters) s6n els centres de les cares d'un 
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dodec6cd n:l r (!gular. De f<;>t I'a utor remMe<l que aquest és _..;;r;. 
el punt de partida del seu descobriment, que és la reSpos
t a a la pregunta de si amb els 12 punts esmentats es podrien formar 4 l ría ngles eq uila
te rs " en C<lS de ser poss ible. quina seria la configuració Que en resul t aría .cu 
• L1ibres 

FREAKONOMICS 
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Ste\len D. LeviU y Stephen J. Dubner 
Frf'lilkonomics. Ediciones B 

Quan és eomen~a a lIegír aquC:St llibre, un de seguida 5e 
n'adona de perqué és u n best ·seller del que s'han venut mI' 
lers d'exemplars. Conté u n conjunl de r€fl e~ ío ns i d' idees 
ilmb un enfOC<lmenl ori ginal i molt ben explic<Kles- sobre el 
p"per deis incent ius en el nostre eomportilment, i altres te 
mes més o menys rel<ldon<lt s <1mb el fund onament de 
I"(!conomill i de les persones. 

El primer cas que comenten est~ basat en un estudí sobre 
les conseqüimcles de fer pagar petites mult es als pares que 
arriben lar<! a buscar els seus fills a la guarderia i es un bon 
exemple d'aquestes reflex lons, amb sorpreses encadenadcs. 
Una altra reflex ió t ractil sobre el comportament deis vene

do~ de pisos que Vlln 11 comlnió sobre el preu final de lil venda, i que posa de maní
test com l'interes de 11ntermedian no sempre estil alineat <1mb el del propietan (només 
cal l er uns numeros molt senzills), i de com I'íntermedllm , sempre 3mb molta més 

w 
- Inlormació de com esté el mercal, Ii sera r<'lell convencer al propletari de que és el que 

11 convé rer (e !'IntermedIan, es clllr). 

Aquest desequllibrl en les negociileions quall una de les parts té mol ta més Informadó 
que raltra es un deis temes qUe es tracten. Ens explica, per exem ple, com es \la pro
dUlr un descens Import,lnt en el preu de les assegu rances de VIda quall els preus es 
\llIn poder consultar per Internet I el mercat es Vil tornar trallsparent. També comellta 
que aquestll transpllrencla no cs pot apllc.lr a tots els sectofS. En el C<lS deis 5elVeis 
funerarls, quan es .\e9oeill 111 comprll d'un tllul es produelx una Sltuadó de negoci<lOó 
desequilibrada, tot I que cls au tors donen rcrerenda d'una pagina web en que es po 
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den comprar molt més barats que en les empreses convencionals (he comprovat qu<! la web exls
teix i no té milla pinta .. ,). 

De vcgadcs, els incentius provoquen comportilments poc etics, com els deis professors Que /lIs 
EEUU fan trampa per aconseguir que els seus ~Iumnes "o tregu in puntUilcions massa dolentes 
(podria crear problemes al centre o al profesSDr) en unes proves estiltillS de valoracló del nlvel l 
deis estudian ts. És lnteressant I'analisi que fan de les dades i que, segons expliquen, ha PrGvocat 
I'expulsió d'algun5 prGfessors pels qual~ la trampa es pos~ en evidencia de forma molt clara , (El 
que també és curiós és que <l Is professors poden fer tr<lmpiI <1mb re liltiva facilltat). Segur que 
aqu í, Mali t z", nt els resultMs de 1<1 se lect ivit<lt, es podrien identifiCM professors singu larmenl oons 
i d'allres de elarament dolcnts , (S'ha fet' Ha t ingut conseqüéncies?) 

Aq uest Interes per I'a nllllsl de les dades en busca de 4resors amagats» és un deis ilspe<:tes més 
Interessa nts dellllbre. Fa reflex ionar I'estud i a gran escala que es va fer (també <lI s USA, ofC01/r
se) sobre el rendlment e!>Co lar I les cond icions socials i fam iliars. Les conc lusions són interessiln ts 
101 I que en ilquest, I en ~Itres casos, com que no explica com les treuen, un té tendencia ~ dub 
lllr de I~ correcdó d'algunl!s conclusions (pot ser per deformació profess ional). 

En qua lsevol cas, un Ill bre ame I estimulant que va l la pena Ilegi .. La traducció e5 not~ de5cuida 
da I en alguns partlgrafs s'endevina fra ncamcnt desafortunada (segurament <11 tr~ductor no el van 
«Incentivar" suflclentment). Mll lor Ilegir- lo en ang lés si es té I·oportunitat. 
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• Els Rodamóns de I'FME (Viatge a Selasca) 

El gran mllt"m~ t ic ~ Iemilny Bernhilrd Riem¡mn visqué tota la 
seVII vida amo una salu t debi litada. AIs trent<l -sis <Jnys va 
contraure una pleuresia de la qual nO es va recUp<:'r<lr del to t 
i alx6 el va parlar a passar temporlldes a Italia en buscil d'un 
cloma Que fos mes ~nignl! que el de Gótt ingen on hi h¡¡vi<l 1<1 
seva Universitat . Proper a complir qU<lr<lnt<J <Jnys, mentre 
passava uns d ,es de repós a Selasca, un lIogaret <11costilt del 
lIa( Magglore, moll iI prop de la 
elutat italiana de Verh<lnia, em
malaltí de tuberculosi ¡morí. 

Aquest est ,u he v,sitat IIQUest 
indret I resulte Que el lloe exacte on ve ser ente"<lt j<l no existeix; 
00 sé e~actament Que ha passat; el que queda és una I¡'pid" que es 
t robe penjede e la paret dreta ",tenor segons s'entra <11 eem entiri . 
La l.!oplda porta una inscnpc,ó en alemany que d,u a'xi: «Aqui des
amsa en Déu Georg Frocdrich Bernhard R'emann. Professor <1 Got 
t lngen, naseut a Sreselenz el 17 de setembre de 1826_ Mort 11 Se
lasca el 20 de jullol de 1866_ Per als qUe estimen Déu, tot concorre 
al seu bé.· La d¡¡rrera frase esta eKtreta de l'Epístola de Sant Pau 
als Romans. verslcle 8-28. 
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• Divertiments 
Proveu Que per a Qualsevol nombre natural m, n'uiSle,~ un <lItre n de ma
nera Que m+fltl k un Quadrat perfeete I mtl+ I ~$ un wb perfecte. 

Envieu les vostres respostes lIrgumentadcs lIbans del 25 d'oC!ubfe <1 c!lull lmeftoopc ed:u , o lié per C(>rTe<J 
IIlt<:m" «El Full. FME. Edl~cl U. OImpus Sud._ 

P""m; a la millor soludó : EII!'bre resscnv~tcn -'Qucst Full. 

Solucló "", p .... blema d'EI Full "" Junv: to. O per _ a.~ ow.''CI<Im~nt <:rC<"..,nt i, perUonl. ~l>• . , O. O'altra banda "" 

qoo l. AIesIlO<es, "9~I"nt ' • • ". I to, l;(Im ~ 1" dcfin.oó del problcm.l, es lé f;b. b. 


~Iot~: T~' 1;(101 .am G"",><:.'" ~I web ~~ I'FME, <lO ,'~ounc¡¡1 Of'~ ' ''''' s'!,ay", O"'d'" wn<l0::i6 ~•• 1, que M n=es"'''' p<r 

'e""dre el dl_M,e"t. 
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