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• Conferència 
 
Dins dels actes dels Dimecres de la FME, el dia 28 de febrer, a les 12h, a la Sala 
d’Actes de la FME, el professor Francesc Carreras Escobar, del departament de 
Matemàtica Aplicada 2 de la UPC, impartirà la conferència que du per títol La 
Teoria de Jocs: matemàtiques per als conflictes. 
 
Resum: La teoria de jocs, iniciada l'any 1944, és un viu exemple de la interacció de 
les matemàtiques amb altres ciències que, com l'economia, la ciència política o la 
sociologia, tracten del comportament i dels conflictes d'interessos en molt diversos 
àmbits. A més de la seva vocació per les aplicacions, destaca per l'elegància formal 
dels seus fonaments i plantejaments, i ja ha rebut amb tres premis Nobel 
d'economia (ex aequo). 
Mitjançant diversos exemples clàssics, passejarem per les diferents branques de la 
teoria de jocs per descobrir-ne els objectius i la metodologia, i donarem també una 
ullada a l'activitat que desenvolupa el Grup de Recerca de Teoria de Jocs de la UPC. 
L'experiència sembla demostrar que per a un matemàtic és fàcil i atractiu endinsar-
se en aquest camp i obtenir ben aviat resultats inèdits i de qualitat. 
 
 

• Llibres 
 

Una mente prodigiosa. (Sylvia Nasar. Ed. Mondatori, Barcelona 
2001) 
 
Aquest llibre és la biografia de John Forbes Nash, un matemàtic  
nascut l’any 1928 a Bluefield, Virgínia Occidental, que ha fet 
contribucions de primera línia en camps tan diversos com la teoria de 
jocs, la geometria algebraica i l’anàlisi. L’any 1994 li va ser concedit el 
premi Nobel d’economia per les seves contribucions a la teoria de jocs. 

La biografia de Nash no permet que un  llibre dedicat a la seva vida sigui el 
panegíric habitual per a més glòria del geni. En efecte, Nash ha tingut una 
trajectòria vital agitada al llarg de la qual la genialitat ha traspassat de vegades el 
llindar de la bogeria.  
El llibre, molt ben documentat,  no és gens tècnic.  L’èmfasi es posa en la vida de 
Nash, en els  seus conflictes personals, en la relació amb persones i institucions i en 
la greu malaltia mental que va patir.  Es descriuen situacions  de l’àmbit privat, com 
episodis d’homosexualitat, les relacions amb una dona amb qui tingué un fill,  el 
matrimoni amb una segona dona i el fill del matrimoni, etc.; l’evolució de la malaltia 
i els internaments en centres psiquiàtrics.  En l’àmbit més professional, apareixen 
les seves relacions amb una munió de  personatges tan 
significatius com Von Neuman, Lang, Artin, Einstein, Wiener, 
Groethendieck i molts altres, així com  la seva  vinculació a  
institucions científicament tan importants com l’Institut 
d’Estudis Avançats de Princeton, l’Institut de Tecnologia de 
Massachussets o la RAND (Research and Development), de  la 

vida de les quals el lector es pot fer una idea aproximada. No 
serem  exhaustius, però  esmentarem també la descripció de la 
curiosa història de la concessió del Premi Nobel.  
                                                                                                    Joan Guinardó 
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• Cinema 

 
A Beautiful Mind 
 
Basada en el llibre anteriorment comentat, la Universal ha fet la 
pel·lícula A Beautiful Mind dirigida per Ron 
Howard  i protagonitzada per Russell  Crowe, Ed 
Harris i Jennifer Connelly. A Beautiful Mind ha 
guanyat quatre globus d’or i, segons diuen els 

entesos, sembla que té molts  números per guanyar algun Oscar. 
La pel·lícula s’estrenarà a Barcelona el proper divendres 22 de febrer. En 
avançada L’Univers en farà la preestrena, per als seus socis, el dijous 14 de 
febrer al cinema Alexandra de Barcelona. 

 
 
• Matemàtiques al carrer 
 
Aquest curs 2001-2002, els transports públics de Terrassa, en homenatge a les diverses 
institucions culturals i acadèmiques d’aquesta ciutat, han decorat els seus autobusos amb 
diversos motius, com aquest de matemàtiques, que dedica a les escoles de la UPC del campus 
de Terrassa. 
 

 
 
 
• Divertiments 
 

Tenim un escaquer de 10x10 i hi col.loquen 41 torres (peces del joc 
d'escacs) en qualsevol posició. Demostreu que n'hi ha almenys 5 d'elles 
que no s'ataquen mútuament. 
  

Envieu les vostres respostes argumentades abans del 28 de febrer a 
elfull@fme.upc.es o bé per correu intern a: El Full. FME. Edifici U. Campus Sud. 
Premi a la millor solució: el llibre comentat en aquest Full. 

 
 
Solució del problema d’ El Full de gener 

Considereu un quadrat, els costats del qual mesuren n centímetres, on n és un nombre natural qualsevol. 
De la quadrícula de n2 quadrats elementals, traieu-ne un a l'atzar. Per a quins n es pot enrajolar la figura 
resultant (el quadrat gros menys el quadrat petit) amb peces de la forma següent? 
 
 

 
La resposta és : la figura es pot enrajolar per a tot valor de n, excepte si n és múltiple de 3 o bé per alguns quadrats 
amb n=5. La resolució la podeu trobar a la pàgina web: www-fme.upc.es/full_fme/full_9.html 
 
Guanyador: Albert Violant Holz (IES Parets del Vallès)       
Premi a la millor solució: un dels dos llibres comentats en El Full de gener, que triarà el guanyador. 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

                                                                
                


