
 
 

• Lliçó inaugural del curs 2002-2003 
 

El professor José Gómez Serrano, del department 
d’Estructures a l’Arquitectura de la UPC i comissariat 
d’arquitectura de l’exposició: Gaudí. La recerca de la forma. 
Espai, geometria, estructura i construcció (Saló del Tinell, 

Museu d'Història de la Ciutat. Barcelona 20.3.2002 - 29.9.2002) impartirà la lliçó 
inaugural de la FME que du per títol “La geometria de Gaudi”. 
L’acte tindrà lloc el proper dimecres 25 de setembre a la Sala d’Actes de la FME, a les 
12 h.  
 
 

• Medalles Fields i premi Nevalinna 2002 
 

El 20 d’agost van ser lliurades a Beijing (Pequín) les medalles Fields i el premi 
Nevalinna corresponents a l’International Congress of Mathematicians 2002. Els 
receptors de les medalles Fields van ser: Laurent Lafforgue, de l’Institut d’Hautes 
Études Scientifiques de Bures-sur-Yvette, França, per les seves contribucions al 
programa de Langlands, i Vladimir Voevodsky, de l’Institute for Advanced Study de 
Princeton, Estats Units, pel seu desenvolupament de noves teories cohomològiques 
en geometria algebraica inspirat en les idees de Grothendieck. Madhu Sudan, del 
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Estats Units, ha estat guanyador 
del premi Nevalinna per la seva contribució a diverses àrees de la informàtica teòrica. 
Entre d’altres, a les pàgines www.icm2002.org.cn o www.ams.org trobareu 
informació del treball dels guardonats. 
 
  

• Llibre 
 

Apología de un matemático (G.H. Hardy, ed. Nívola) 
La paraula Apología no s’ha d’entendre com a lloança sinó com a 
justificació o defensa. Aquest és el significat del mot anglès apology del 
títol original. De fet, aquest llibre havia aparegut prèviament en 
castellà, editat per Ariel, amb el títol Autojustificación de un 
matemático, una traducció més encertada. G.H. Hardy (1877-1947) va 
ser un dels principals matemàtics britànics del segle XX. Es va dedicar 
principalment a la Teoria de Nombres. Va col·laborar amb Littlewood i 

Ramanujan. De fet, va ser Hardy qui va descobrir i protegir el geni autodidacta indi. 
En aquest llibre, Hardy intenta explicar-nos els motius que impulsen una persona a 
ser matemàtic i que justifiquen una vida de dedicació a la investigació en 
Matemàtiques. Ens parla sobretot dels seus motius i intenta justificar la seva 
dedicació i passió per les Matemàtiques. Atès que Hardy va ser un dels més grans 
matemàtics del seu temps i que la modèstia no era un dels seus defectes, suposo que 
és normal que les seves justificacions no ens serveixin a la majoria dels matemàtics, 
infeliços mortals. Ara bé, crec que la lectura d’aquest llibre pot servir com a punt de 
partida per a la reflexió que tot matemàtic hauria de fer per trobar justificacions per 
al seu treball. Polemitzar amb les opinions de Hardy, com fa Miguel de Guzmán en el 
pròleg d’aquesta edició, pot ser l’inici d’aquesta reflexió. Un dels punts en els quals 
les opinions de Hardy són més discutibles és la utilitat de les Matemàtiques. I no és 
que se li pugui retreure res pel fet que no fos capaç, l’any 1940, de preveure la 
utilitat futura de la Teoria de Nombres o de la Teoria de la Relativitat. Sinó més aviat 
la seva actitud davant les aplicacions de les Matemàtiques, conseqüència d’un 
platonisme extrem i mal entès. És especialment interessant el pròleg de l’edició 
anglesa, a càrrec del físic i escriptor C.P. Snow, amic íntim de Hardy. Snow ens dóna 
força dades sobre la personalitat i la vida de Hardy com, per exemple, la seva passió 
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pel criquet o la història de la seva relació amb Ramanujan. Snow ens explica també alguns 
detalls curiosos sobre l’estil de vida dels professors de Cambridge o la formació dels matemàtics 
en aquesta universitat en l’època d’estudiant de Hardy.  

C. Padró 
 

• Text 
 

(extret del Col·loqui VI del diàleg La República de Plató) 
 
Sòcrates:  
 

Per tant, ja veus, estimat amic, que d’aquesta ciència no ens en podem estar gens ni mica
(l’aritmètica i la ciència del càlcul), perquè jutgem que ella obliga l’ànima a servir-se de
l’enteniment per conèixer la veritat. 

Glaucó:  És cert que té una admirable virtut per produir aquest efecte. 
Sòcrates:  
 

Has observat també que els que tenen l’esperit calculador són molt desperts, per dir-ho així, per a
totes les ciències, i que àdhuc els esperits més lents, quan s’instrueixen i exerciten en el càlcul,
almenys en treuen aquest avantatge d’adquirir més facilitat i penetració per a tots els altres? 

Glaucó:  És ben bé tal com dius. 
Sòcrates:  
 

I a l’últim, crec que tindràs feina a trobar gaires ciències que costin més d’aprendre i de sondejar
que aquesta. 

Glaucó:  Certament. 
Sòcrates:  
 

Per totes aquestes raons, no l’hem de menysprear, sinó demanar que s’hi dediquin sobretot els
que neixen amb molt d’enginy. 

Glaucó:  Hi estic d’acord. 
Sòcrates:  Doncs deixem-la a part, i vegem si la ciència que la segueix ens convé o no. 
Glaucó:  Quina ciència? Potser vols dir la geometria? 
Sòcrates:  
 

Això mateix. Ningú que tingui la mínima tintura de geometria no ens negarà que l’objecte
d’aquesta ciència és directament oposat als discursos que en fan els que s’hi dediquen. 

Glaucó:  Com és això? 
Sòcrates:  
 

El lleguatge que empren és molt ridícul, malgrat que no hi poden renunciar. No parlen sinó de
quadrar, prolongar, afegir, i així altres coses semblants, amb aquest estil, com si fessin alguna
gran cosa i les seves operacions anessin dirigides a la pràctica, tot i que de fet aquesta ciència és
exclusivament especulativa. 

Glaucó:  Tens raó en tot. 
Sòcrates:  Convindràs encara en una altra cosa? 
Glaucó:  Què? 
Sòcrates:  
 

Que és especulativa d’allò que és sempre i no pas de les coses que neixen i fineixen amb els
temps. 

Glaucó:  No tinc cap dificultat a concedir-ho; perquè la geometria té per objecte el coneixement de ço que
és sempre. 

 
 

• Divertiments 
 

Tenim una baralla de  n  cartes numerades de 1 a n. Les remenem i fem repetidament l’operació 
següent: mirem la carta de dalt i si té valor k, invertim l’ordre les k cartes de dalt. Demostreu 
que al cap d’un nombre finit d’operacions hi ha un 1 a dalt. 
 
Envieu les vostres respostes argumentades abans del 30 de setembre 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 ressenyat en aquest Full. 
 
Solució del problema d’El Full de juny 

Una corrua de formigues de 50 cm de llarg avança en línia recta a velocitat constant. La que 
ocupa el darrer lloc avança fins al davant per alimentar la primera formiga i torna de seguida al 
final de la cua, sempre a la mateixa velocitat. Mentrestant, la corrua ha avançat 50 cm. Quina 
distància ha recorregut la formiga nodridora? 
 
La relació de velocitats entre la primera formiga i la formiga nodridora és: a 
l’anada x/(50+x) i a la tornada (50-x)/x on x és la distáncia que recorre la 
primera formiga quan es troba amb la formiga nodridora. Per tant, si 

x/(50+x)= (50-x)/x aleshores x=25(2)1/2 . La formiga nodridora ha recorregut  (50 + 2x) cm = 
50(1+(2)1/2) cm. 
 
Guanyador: Abel Torres Cebrián (CREB, ESAII). 
Premi a la millor solució: el llibre ressenyat en El Full de juny. 
Agraïment per les il·lustracions de la formiga nodridora a: Cristina García Díaz (estudiant de la llicenciatura de 
Matemàtiques) 


