
 
 
 

• El 2n fòrum de la FME 
 

La celebració del 1r Fòrum de la FME el mes de 
maig de 2002 va suposar un molt notable èxit de 
participació, una festa en la qual els protagonistes 
van ser els departaments, les empreses i 
institucions i els estudiants de la facultat. El dia 2 
d’abril d’enguany, entre les 12h i les 17h, se 
celebrarà la segona edició del Fòrum, amb la qual 
volem incentivar encara més l’intercanvi 
d’informació entre els nostres estudiants i les 
entitats a les quals podrien incorporar-se en un 
futur proper al finalitzar els seus estudis.  
 

 
• Llibre 
 

El Libro Infierno. (Carlo Frabetti. Ed. Alfaguara) 
 
Com Dante Alighieri en la Divina Comèdia, el protagonista d’aquest petit 
llibre ha de recórrer nou cercles de l’infern, en els quals els condemnats 
són els propis llibres i, a través del què aquests reflecteixen, el món 
subjacent a la cultura occidental i la hipocresia amb què se l’examina.  
Carlo Frabetti inicia la seva irònica reflexió amb una versió imaginària del 
primer cant de l’Infern de Dante: 

 

En medio del camino de la vida, 
me encontré en una oscura biblioteca, 

un abismo con forma de guarida. 
 

En cada cercle es troben els llibres catalogats segons el seu pecat. Al cercle més 
profund, el novè, hi ha els editats per traductors que traeixen l’esperit dels autors;  hi 
ha cercles dedicats als falsificadors, entre els que trobem algun premi Nobel, als 
avars en idees però pròdigs en paraules, a la luxúria i els llibres d’amor, etc. Per 
exemple, al setè cercle, el cercle dels violents, hi trobem el Mein Kampf com podíem 
esperar, però l’autor inclou també el llibre de contes d’Andersen (“Caí en un vértigo 
retrospectivo de tristeza sin fondo, en un círculo vicioso de autoconmiseración 
asistida. Recordé cada una de mis lágrimas infantiles como capítulos de una derrota 
incalculable”) o el Petit Príncep d’A. Saint-Exupéry (“La nostalgia es tóxica, y sólo en 
muy pequeñas dosis resulta tolerable”). 
 

A més d’escriptor, Frabetti és matemàtic i ho aprofita per sotmetre el protagonista a 
una prova en cada cercle per tal de passar al següent. Ja el dimoni-bibliotecari 
adverteix a les primeres pàgines que “los libros que no tengo en acto, los tengo en 
potencia”, insinuant del joc lògic que guiarà el viatge. Al llarg dels capítols se 
succeeixen la paradoxa de Russell, la numerabilitat dels enters, l’argument diagonal 
de Cantor, la no numerabilitat dels reals en contrast amb els nombres pensables, el 
teorema d’incompletessa de Gödel, ...  En definitiva, un divertiment en el qual trobem 
una presentació senzilla d’alguns resultats matemàtics bàsics ben embastada amb 
una trama literària que ens proposa una revisió crítica de les nostres lectures. 

P. Malgrat 
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• El rodamón de la FME 
 
Aquest pont es troba a Dublín i s’ha fet famós entre els 
coneixedors  dels quaternions ja que, William Rowan Hamilton, 
després de molts  anys de estar pensant en la possibilitat de 
trobar triplets que, a la manera com ho fan els complexos al pla, 
permetessin representar les rotacions a l’espai tridimensional, 
un dia, el dilluns 16 d’octubre de 1843, mentre passejava amb la 
seva dona al llarg del Royal Canal, de sobta –ell mateix ho 
explica en una carta al seu fill- com un llampec, li va venir a la 
ment la idea feliç: aquests nous nombres havien d’estar 
representats per quaternes i les seves unitats bàsiques 1, i, j, k, 
havien de complir la relació i2 = j2 = k2 = i·j·k = –1 . Aquesta 
relació donava la resposta a tants anys 
d’esforços i, per tal de poder-la retenir, 
Hamilton, amb l’ajut d’un ganivet, la va gravar 
sobre les pedres d’aquest pont.   
 
Avui, una placa commemorativa recorda tot 
aquest episodi. Si la voleu veure in situ i, per 
exemple, us trobeu a la FME,  cal que, 
primerament, aneu a l’aeroport, tot seguit  

agafeu un vol cap a Dublin i finalment el bus nº 11 o bé el 22 us hi portarà. Es 
troba on Broombridge Road creua el Royal Canal, el pont s’anomena Brougham 
Bridge i  algunes guies posen Hamilton Bridge. 
 

ERG            W.R. Hamilton 

 
 
• 1r concurs de programació de la UPC 
 

El 1r Concurs de Programació de la UPC té com a objectiu formar i seleccionar 
els 9 representants de la UPC per a la 28ena edicició de l'Annual ACM 
International Collegiate Programming Contest. Aquest és un concurs anual de 
programació per a estudiants universitaris organitzat per l'ACM ( Association 
for Computing Machinery). L’entrenador de l’equip de la UPC és el professor 
Salvador Roura (roura@lsi.upc.es).  
Els problemes que es proposen són de programació, però tenen un explícit 
contingut matemàtic. A les pàgines www.lsi.upc.es/~roura/concurs-upc.html i 

www.lsi.upc.es/~roura/detalls-concurs.html podeu trobar detalls dels concurs, com inscriure-us 
(encara hi sou a temps!) i alguns problemes de mostra. La Facultat us encoratja a participar.       
 
 

• Divertiments 
 
Sumem els nombres 9, 99, 999, ... , 99...9. Quants 1 té la suma? 
 
 

Envieu les vostres respostes argumentades abans del 30 d’abril a elfull@fme.upc.es  o bé per 
correu intern a El Full. FME. Edifici U. Campus Sud. 
Premi a la millor solució: un dels llibres ressenyats en aquest Full. 
 
Solució del problema d’El Full de març 
 
Proveu que, per a tot natural n, es compleix que   
 
Solució: a la pàgina web www-fme.upc.es 
Guanyador: Joan Ramon Gomà (Director del centre CIM) 
Premi a la millor solució: el llibre ressenyat en El Full anterior. 


