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• Activitats 
 
El dimecres 5 de maig, de 12h a 17h, tindrà lloc el Fòrum de l’FME. El Fòrum de la 
FME vol ser un punt de trobada entre els estudiants i els departaments, institucions i 
empreses en les què desenvoluparan les seves tasques professionals. Una de les acti-
vitats rellevants d’aquest any serà la conferència Diàleg universitat-empresa: què 
necessiten avui les empreses?, que impartirà Miquel Obradors, director regional d’IBM 
per a Catalunya, Aragó i Balears.   
El dilluns 10 de maig, a les 12h, es farà la presentació de la Xarxa FME. La xarxa FME 
serà una entitat a la que hi podran pertànyer les persones i entitats que se sentin 
vinculades, d’una manera o una altra, amb l’FME. L’acte de presentació el presidirà el 
rector de la UPC. 
Finalment, el divendres 14 de maig, a les 18h, tindrà lloc la cerimònia d’atorgament 
del premi Poincaré, pel qual hem rebut més de trenta treballs. 

 
• Llibres 

 
Inventar. Sobre la gestación y el cultivo de las ideas 
(Norbert Wiener, ed. Tusquets–Metatemas 40) 
 
Fa exactament cinquanta anys que l’autor de Cibernètica va 
acabar el manuscrit d’aquest llibre, però la seva publicació no es 
va fer fins al 1993 (1995 en castellà), tres dècades després de 
la mort de l’autor (morí el 1964, a l’edat de setanta anys). Amb 
un excel·lent pròleg de Steve J. Heims, l’autor del llibre John 
von Neumann and Norbert Wiener: From Mathematics to the 
Technologies of Life and Death (MIT Press, 1980), Wiener 
resumeix d’una manera admirable la història de la invenció, 
il·lustrant-la amb nombrosos exemples concrets, i aporta 
apreciacions molt valuoses de la relació entre les matemàtiques 

i la invenció, especialment en el món d’avui. D’això en pot parlar, i en parla, per ex-
periències, treballs i resultats propis: «Les matemàtiques ens permeten formular 
l’essencial i ometre el que no ho és, la qual cosa propicia poder fer les mateixes pre-
guntes en molts camps sense comprometre’ns amb cap» (pàg. 55). Com que la pers-
pectiva de Wiener és la del molt llarg termini, almenys pel que fa al paper de la in-
venció per al futur de la humanitat, la seva obra és plenament vigent avui. A la con-
traportada podem llegir: «Inventar és un text de filosofia de la invenció i de la inves-
tigació científica, [...] un incentiu per tornar a pensar els components del clima social 
i polític que estimulen el procés creatiu. [...] Inventar és, encara avui, un document 
indispensable per pensar el futur». No es podria dir d’una manera més justa. 

Vèrtex  

• El Joc del Full  
 
El Joc del Full del mes de maig és la Bola a la garjola, 
com allibera r una bola amb pues de la seva gàbia 
cilíndrica. 
Podeu consultar les seves connotacions mate-
màtiques al Laboratori de Matemàtiques i Estadística 
http://bibliotecnica.upc.es/bib200/ciencia/index.html 
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• Els rodamons de la FME 
 

Neuf-Brisach 
La primera vegada que, navegant per 
internet i per allò de l'atzar, vaig trobar-me 
amb aquesta ciutat de perímetre octogonal, 
cartesianament quadriculada en el seu 
interior i  amb un notori quadrat fent de 
plaça major vaig pensar que no existia, que 
era una artificiosa construcció per a alguna 
fira d'exposicions. Però vet aquí que l'estiu 
passat, en un viatge a l'Alsàcia, vaig tenir 
l’ocasió d'anar-hi i comprovar que té vida. 

S'anomena Neuf-Brisach i es troba a 15 km a 
l'est de Colmar, 70 km al sud de Strasbourg. De 
fet sí que la ciutat té quelcom d'artificiosa: Lluís 
XIV, després que la plaça forta francesa 
anomenada Brisac (avui ciutat d'Alemanya) ha-
gués de ser cedida als austríacs pel tractat de 
Ryswick (1697), manà a l'arquitecte militar 
Vauban que dissenyés com a sistema de defensa 
enfront dels austríacs una nova plaça fortificada a 
l'esquerra del Rin encarada cap a l'antiga Brisac.  
Neuf-Brisach acabà de construir-se el 1702 i avui 
dia és un punt d'atracció turística per a tots 
aquells que visiten l'Alsàcia, especialment per als 
geòmetres.         
         ERG         

 
 

• Divertiments 
 

Els números del carrer on viu Hardy estan escrits en binari. Molts vianants troben que el de la 
casa de Hardy és força curiós, i pensen que està bé sobre la porta d'un matemàtic, però en can-
vi Hardy li comenta a Ramanujan que li sembla que no té cap interès. «Doncs a mi em sembla 
que sí», diu Ramanujan, i afegeix: «És el primer nombre primer que es pot obtenir com a dife-
rència de dues potències k-èsimes de nombres enters positius per a dos exponents k>2». Quin 
nombre hi ha sobre la porta de la casa de Hardy? 
 

Envieu les vostres respostes argumentades abans del 28 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 
Quin és el màxim nombre de costats d’un polígon regular recobrible per triangles equilàters i quadrats, tots ells amb el 
mateix costat, i amb interiors dos a dos disjunts? Siguin dos costats contigus d’un polígon regular format amb quadrats i 
triangles segons les condicions de l’enunciat. Si aquells dos costats són de triangles equilàters, l’angle exterior és neces-
sàriament de 60º i el polígon seria un. L’única altra possibilitat és que un sigui d’un quadrat i l’altre d’un triangle, cas en 
el qual l’angle exterior és necessàriament de 30º i el polígon de 12 costats. Com que en aquest cas la construcció és 
possible, la solució del problema és n = 12. 
 
 
Guanyador: Francesc Castellà, estudiant de segon de batxillerat. 
  
Premi a la millor solució: El llibre ressenyat en el full d’abril. 


