
 
 

Editem avui el primer número del Full de la FME. Aquest Full vol servir de 
dinamitzador de la vida cultural i acadèmica de la Facultat, més enllà dels 
continguts tècnics propis de les notres especialitats. La literatura, el cinema, l’art, 
les conferències i les diferents tertúlies al voltant de temes afins a les 
matemàtiques i l’estadística es tractaran en aquest petit pamflet. 
 
Des d’aquest primer número us volem animar a col·laborar i a que ens feu arribar 
tot allò que creieu pot interessar a la resta dels qui formem la facultat. Envieu la 
informació a l’adreça següent: elfull@fme.upc.es . 
 
 

Llibres 
 

Jorge Volpi és un jove escriptor mexicà, poc conegut al nostre 
país fins la publicació de la novel·la En busca de Klingsor, amb 
la que va guanyar el Premio de Biblioteca Breve 1999.  
 
El llibre proposa una reflexió sobre la relació entre la ciència i el 
compromís dels científics en la vida política i cultural, per a la qual 
cosa l’autor escull una època especialment significativa i complexa, 
el règim nazi i la segona guerra mundial. A través de les 
experiències de dos personatges de ficció, el matemàtic Dr.Links, 
del costat alemany, i el físic tinent Bacon, americà, discorren per 

la narració personatges tan emblemàtics com von Neumann, Einsten, Gödel, 
Cantor, Heisenberg, Schrödinger, Bohr, i un llarg etcètera, que teixeixen una trama 
complexa que presideix la infinita subtilesa de la mentida i la consegüent incertesa 
de l’època, a la què es veuen abocats els protagonistes, tant en la seves relacions 
personals com en el fet històric que pretenen narrar. El text està estructurat en 
forma de novel·la d’intriga i té una prosa exquisida, cosa que fa que les 442 
pàgines siguin fàcils de llegir. 
 
En paraules de Guillermo Cabrera Infante, “En busca de Klingsor es una muestra 
ejemplar del arte que quiero llamar ciencia-fusión. Fusión de la ciencia con la 
historia, la política y la literatura para conformar eso que llamamos cultura”. 
 
Per a conèixer més detalls sobre l’autor i l’obra, us recomenem l’entrevista que la 
revista electrònica Espéculo va fer a Jorge Volpi, i que du per títol Las respuestas 
absolutas son siempre mentiras:  
http://www.ucm.es/info/especulo/numero11/volpi.html . 

P. Malgrat 
 
 
 

 
El professor d’estadística W. Smith de la Universitat de Temple i el 
dibuixant L. Gonick ens proposen amb el llibre La estadística en 
cómic una introducció diferent, i molt amena, a l’estadística, en la 
que no falten l’anàlisi i descripció de dades, les probabilitats en el 
joc i la medecina, les variables aleatòries, les proves de Bernouilli, 
el teorema central del límit, etc.. 
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Revistes 
 

 
El número especial Temas 23 de la revista Investigación y Ciencia, 
corresponent al primer trimestre de 2001, du per títol Ideas del Infinito. Hi 
trobareu articles tant suggeridors com els titulats El infinito matemático, El 
carácter paradójico del infinito, El infinito en geometría, El infinito como fuente 
de revelación, i molts d’altres. 

 
 

 
 
Pàgines web 

 
 
El mes d’abril se celebra el Math Awareness Month. 
Aquest any està dedicat a Les matemàtiques i 
l’oceà. Per a més informació consulteu la pàgina: 
http://www.mathforum.com/mam/01 . 

 
 

 
 
 
 
 
 


