
un 

fme.upc.es/forum. 

fórm u l es 

w 

u. 

-

-

Maig de 2002 
Facultat de Matemàtiques i Estadística C. Pau Gargallo, S. - 08028 Barcelona Tel. 93 40172 98 www-fme.upc.es Num. 12 

• Conferència 

Dins dels actes dels Dimecres de la FME, el dia 8 de maig, a les 12h, a la Sala d'Actes 
de la Frv'IE, el professor Jordi Salat, matemàtic i oceanògraf, i vicedirector de l'Institut 
de Ciències del Mar del CSIC (Consell Superior d'Investigacions Científiques), impartirà 
la conferència que du per títol Un matemàtic enmig de l'oceà, en què explicarà 
exemples d'interacció entre les ciències del mar i les matemàtiques i els avantatges i 
dificultats del treball interdisciplinari en aquest camp. 

• lr Forum de la FME 

El dimecres 15 de maig, entre les 12h i les 17h, se celebrarà el 1r Fòrum de la Frv'IE. 
L'esdeveniment tindrà lloc al jardí de la Facultat. El Fòrum de la FME vol establir 
pont entre la formació acadèmica de primer i segon cicle i la projecció dels titulats més 
enllà de la Facultat. Els departaments vinculats a la FME, els centres del Parc 
Tecnològic de Barcelona i altres centres de recerca de la Universitat, així com algunes 
empreses i institucions externes, oferiran als visitants informació acadèmica, 
professional, de formació permanent i de projectes de recerca i desenvolupament. A 
més, s'organitzaran visites als laboratoris de recerca de l'edifici. 
Més informació sobre aquesta jornada anirà apareixent a la pàgina web www

• Llibre 

E=mc2 (David Bodanis, Ed. Planeta Divulgación) 
Benvinguts siguin els llibres que ens ajuden a conèixer una bona part de 
l'entrellat en què s'han generat certs descobriments, teories, fórmules, 
hipòtesis i altres entelèquies que configuren el pensament científic i 

tecnològic. 
Lluny de les ordenades i neutrals exposicions teoricocientífiques dels 
llibres de text, les realitats historicogeneratives solen ser embrollades i 
humanament compromeses. 

Darrera les impersonals fórmules i equacions trobem les persones que hi han treballat. 
l sovint, les seves històries de recerca i descobriment estan prou plenes d'aventura i 
de vivència humana i social com perquè esdevinguin material novel·lable. 
A vegades, el novel'lista crea una història fictícia per inserir-hi la fórmula o el fet 
científic que ens vol explicar, com Jorge Volpi a En busca de Klingsor. En el cas de E = 

m¿, el relat de Bodanis no és fictici, la seva habilitat consisteix a saber relacionar tota 
una sèrie de fets històrics lligats amb l'equació esmentada, uns més, d'altres menys, 
però sempre ben trobats, i saber-los explicar de tal manera que hom quedi atrapat 
amb la seva lectura, que és fàcil i amena. El llibre s'acompanya d'unes notes 
explicatives, que val la pena consultar i d'una bona guia comentada de lectures 
addicionals. 
Aquest ilibre té una gran virtut: en cap moment pretén explicar la relativitat "en deu 

dies"; l'únic que pretén és que ens adonem de la vida i les implicacions socials que pot 
haver-hi darrere les aparentment asèptiques físiques o matemàtiques. l de 
pas, ens acosta a una primera comprensió de la igualtat "E = mc2" i la seva relació 
amb la construcció de la bomba atòmica. 
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• lrs loes Florals de la FME 

La De l ega~16 d' Estudl~nts de la f ME ha org~n itHt els Irs Joes F lor~ l s de I ~ FME, amb tres 
c~tegorie s: Poesie, Narrat iva I Fotografia. Per a cada categoria es van atorgar un primer premi, 
un segon premll un accblt. Ellli urament de prem is es va fer el 23 d'~bril, di .. de Silnt Jordi, a la 
Sala d'Actes de la Fecultet, Els tres prlmers premlS v~n ser' 

Poesla: A qui Vi! m¡mU/r de Irene Da Rocha 
Narrativa: El edificio de Juan Antonio Cordero 
Fotografía: A les nostres antípodes de Maria SlIumell 

A QUl VA MARXAR 

v. se, 1Iq..ell el te\I lA,m Md~u 
~mb "'l~rH;.'II$ So!:n$(! podIer·Io .... 
P<'f'Ó JO sO, de lI.ony, el ~bO) 8Ef>lI' 
8m~ .. leva <XOo;a I c .. "aa ~u 

N·es.!1C segu' que eres tu• .,-a I<:tl 
8q_ ¡-.".. 11"" MI lit! .a. 11"\111', 
.... el Que va ser .el leu u~,m SOSP' 
8pntiloo, ""iI, el_ IMn breu. 

a..",,,, ud). '10:1.1'. IOtn~ ~no;a 
""" I""n ~IIJI "'" ""'u cootlJl 
enmog <fII·lu$101'IS ...... MYIII somnIM_ 

PI"'" 1"'15 ~ que 1'..... empctIlJI 
, t.robl 'o:rr'I(l{ .el ItmIlS de I)(lna .... 
<lA ~ La OOV~ Wr'UI est.)(I,).. 

• Pagina web 

A lES NOSTRES MfTlI'ODES 

El mes d'abril de 2001 sortla el primer número d'EI Full de la FME i ho feia 
comenUlnl la navel ·le En busca de KJmlJ1iOT de Jorge Volpi. En aquestil novel·la es 
relat.:!, entre moltes altres coses, la trobada de N. Bohr i W. Heisenberg a 
COpenhague, en la qual haurlen parlat del desenvolupament, per l'Alemanya naZI, 
de la bomba etomice. L' !nSlltut N. Bohr ha fet públiques algunes cartes ¡nedites de 
N. Bohr a W. Heiscnberg que adarelxen alguns aspedes de la trob<ld .. de 
COpenhague. Les podeu consul ter e la web www .nbj.dklNBNwebpage.html. 

• Divertiments 

f'odem doblegar un filferro de 120 cm de longitud, seguint tates les ari!~te~ d'un eub de lO cm 

de costat? En (as que no es pugul fer, quantes uegades I'hem de ta llar, oom a mínim, per 

",ons"g u i r- ha? 


Envieu les 'lastres respostes argumentades abans del 31 de ma ig a elfull@fme,uoces o bé per 

COrreu intern a: El Fu ll . FME. Edlficl U. Ca mpus Sud. 

Preml a la millor soludó: el llibre resenyat en aquest Full. 


Saludó del problema d'EI FuI! d'3b,il 

El SI". Smllh ",,11& clKlll ~i~ ero tren ~'Mar ~ t'ct;) II ~,. A les 5n et1 puM (le ~ t~,(I/I ¡or,it13 & 1''l'SIaclÓ ¡ el ,"""ull el 5eJ 


xol.', Q"" ""It>,} ""nl""l"'onl a "'l.-a 00'6 pe' """,lIi r' Io I p<>rtIIr'''' c..... Un dio <le! """,y. lei",. y~ "9"r~, el "ero 

u'"' oo,a aban, i va arnl>ar a I'~;o a 1 ... 4h. Cam Que el xoler 1'10 hl N •. "~o:omcI>!;3'" C1Ifl'Iin~, "" d.rece., .. Ci>Sa 

til'!< q"" el v. Ir<>bo,: "8 pul","1GOf::<e I~.. •"'b.1r .. CiI$o) 20 m,nuu ab.1ns CIe! Q'-"! tra ""I:>it'-"". !.In .~'" diR n ..,oer 

a,rlMe a 1''-'SIadó " le-< 4hJO , viO 'OI'''''-.;>or 8 <ami"., 'Ino 11\10! v. tm",,, el ~of",. AmI) <1\",nl, min,,",! w, ~"ibil, 3 casa 

3M.... de 1"1...." I\iIbrI.""P 

Ell;emp, d'esb>M ocl SI". Sm~h és el Itm~ QUO! tr>(¡/It'Ia el cor..~ d ... CIe! punl <le 1_ lin. a 1'",taOó me. 01 'eml4 

<Il-s~" """1,,,,;6 fu" ~I pont de trom<!a. I 1MI'>est ~ és (Iirect~ment pro()(:<"ck",at al ttm~ Que "'m'.... el Sr. Srnoth, 

és " di,. ", lemps d·.ntel..u6 /Imt> "lII! .."ib,) .. l·eSlació. El lila Que I!I Sr. Sn"l" ClIm.", 60 minut. se n'~1viI> <!l. A",b 

vol d" Que per cada mlllut <le CJ>min;>d•• se n·eSI• ....., 2OJ60....xi. ti Ola Q"" ¡,,,I)¡o .. les \(")0, (;;iI.IlWlD JO mil'<b I 

arribio .. ""'" (lO/60)x30~ JD mio"'. _os. 


Gu'""V_: )~u"", Mil..,P f .........,a (f",..o.."1 <lo ~t ESO a r&a>lll GIIrtoI). 

¡"", Navarro Solo! ISOndic IIC GrCII!)eS de la UPC) 

p,.,m; '" 1;0 mil..". SOIuC;';: ellhbre ' .......yM er' B Full d'ilbnl 

www.nbj.dklNBNwebpage.html

