
 
 
 

• Salutació del nou degà de la FME 
 
Des dels seus inicis la FME compta amb un excel·lent clima social 
que ha facilitat una docència i un aprenentatge de qualitat, i s’han 
aconseguit també sortides professionals noves i diversificades. 
Amb la il·lusió i l'entusiasme que tot el personal vinculat a la FME 
posa en la seva missió, estic segur que serem capaços de millorar 
encara més aquestes condicions i assolir nous reptes. Endavant! 

Sebastià Xambó Descamps 
 
 

• Llibre 
 

El Matemático del Rey. (Juan Carlos Arce. Ed. Planeta) 
 
De la contraportada: 
“Als setze anys, Felip IV era rei, un rei jove que rebia instrucció en 
llengües, arts i ciència. El seu mestre de matemàtiques li ensenyava 
que la Terra es mou al voltant del Sol, una idea prohibida per la qual 
alguns homes serien cremats a la foguera i molts altres perseguits. 
Juan Lezuza, el matemàtic del rei, es converteix així en un heretge 
que és, a la vegada, mestre del monarca. Lezuza comprèn massa 
tard que Roma ja coneixia aquesta veritat des de molt temps enrere, 
malgrat que va fingir vigorosament que la teoria era falsa. I esbrina, 

portant el lector de l’emoció a la sorpresa, l’extraordinari i amagat secret pel qual 
l’Església es va oposar a sang i fetge a admetre aquesta evidència.  Juan Carlos Arce 
descriu l’època, les intrigues, les pugnes polítiques, la corrupció econòmica del poder i 
l’important paper de la diplomàcia vaticana enmig d’un renéixer científic que a 
Espanya fou curosament adormit.” 
 
 

• Els rodamons de la FME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja fa uns quants anys que Euclides digué que si, en un mateix pla, dues rectes no són 
paral·leles, s’han de trobar en un punt. D’altra banda, jo tenia entès que paral·lels, 
meridians i punts eren entitats intangibles. Doncs bé, a Barcelona, quan caminem per 
l’avinguda del Paral·lel, estem recorrent el paral·lel 41 graus 22 minuts i 33 segons 
nord i, quan caminem per la Meridiana, estem recorrent el meridià 2 graus 13 minuts 
i 45.38 segons est i a més el punt on es troben aquestes dues línies perpendiculars - 

Facultat de Matemàtiques i Estadística   C. Pau Gargallo, 5. - 08028 Barcelona    Tel. 93 401 72 98     www-fme.upc.es      Núm. 22 

Maig de 2003
E
 l
  
F
 u

 l
 l
  
d

 e
  
l 
a
  
F
 M

 E
 



99) 

99) 97) 97) 

Granets de sorra 

mireu el mapa adjunt- està materialitzat en l’antic far del port de Barcelona – foto adjunta- que 
avui s’anomena Torre del Rellotge pel fet que al segle XVII s’hi va instal·lar un rellotge de quatre 
esferes. Aquesta Torre del Rellotge la podeu veure des del Maremagnum si mireu cap al moll de 
Pescadors, entre l’Institut de Ciències del Mar i el passeig Joan de Borbó.  

ERG 
 

• Jocs Florals de la FME 
 
La Delegació d’Estudiants de la FME ha organitzat els 2ns Jocs Florals de la FME, amb tres 
categories: Poesia, Narrativa i Fotografia. Per a cada categoria es va atorgar un primer premi, 
un segon premi i un accèssit. El lliurament de premis es va fer el 23 d’abril, dia de Sant Jordi, a 
la Sala d’Actes de la Facultat. Els tres primers premis van ser: 
 
Poesia: “Clamores”, de Begoña Ascaso 
Narrativa: “Mel amarga”, de Laura Mar 
Fotografia: “Granets de sorra”, de Mercè Codina 
 
Podeu trobar més informació a la pàgina web:  
www-fme.upc.es/dafme/florals2003.htm  
 
 
 
 

 
CLAMORES 

 

Clamo mi tristeza sublime 
perdida entre los recodos 

de la lluvia monótona. 
Respiro, pues somos pensamiento de algo que vuela, 

humo confiado que convierte 
en espectro lo que toca. 

 

Alimento una escurridiza esperanza  
basada en utopía y óxido. 

Pero, estremecida por suaves escaparates de inocencia,  
ya no queda mecha que prenda aquel espíritu 

que nos hacía sentir geniales. 
 

Luces y fuegos en un cansado mural de Guernica, 
salvajes contradicciones 

en lo que respecta a la edad perdida. 
 

Silicio de juegos, 
amagos de encuentros, besos podridos 

en la herrumbre de los vertederos. 

 
 

 
Ignorancia atrevida, osar preguntarse por qué. 

Murmullo y calor que solo derriten polvo, 
sonido de lastimeros brebajes 

con una dirección única e irrevocable. 
 

Extranjera en mi propio mundo, 
siento discurrir gotas de oscuro cemento 

en esta parodia a la que pertenezco. 
Asfixia y tortura ante unos barrotes manchados 

por este metálico duelo de sangre. 
 

Es silencio y vacío en nuestras vidas, tan solo eso, 
una gran mancha sobre óleo puro. 

Una sonrisa amarga que se cierne, angustiosa, 
en las sombras de nuestros espejos. 

 

Es verificar de nuevo, que hace ya tiempo, 
nos transformamos en la triste réplica 
de lo que jamás deseamos haber sido. 

 
 

• Divertiments 
 
Per a cada subconjunt no buit de [n]={1,2, ... , n}, es defineix la seva suma alternada com 
segueix: posem els elements del subconjunt en ordre decreixent i, alternativament, sumem i 
restem els elements (per exemple, la suma alternada de {1,4,7,12} és 12-7+4-1=8). Trobeu la 
suma de totes les sumes alternades corresponents a [n]. 
 

Envieu les vostres respostes argumentades abans del 31 de maig 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 d’abril 
Sumem els números 9, 99, 999, ... , 99...9. Quants 1 té la suma? 
 
Notem que 9=10-1, 99=100-1, etc. Així la suma a calcular és:  
 

(10-1)+(102-1)+...+(1099-1)=(10+102+...+1099) – 99 = 11 ... 10 – 99 = 11 .... 1000 + 11 = 11 .... 1011 
 

Per tant, la suma té 99 uns. 
      
Guanyador: Toni Moreno García (estudiant de la Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques) 
Premi a la millor solució: el llibre ressenyat en El Full anterior. 


