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• Curs 2004-2005 

 
Seguint la tradició iniciada el curs 2003-2004, dedicarem el 
proper curs a un científic fortament relacionat amb les 
matemàtiques. Com ja ha succeït aquest any, el curs tindrà un 
seguit d’esdeveniments que giraran al voltant del personatge 
al qual estarà dedicat, com ara la lliçó inaugural, que tindrà 
lloc el dimecres 15 de setembre, les conferències a la Setmana 
de la Ciència o a la franja cultural dels dimecres, o una jornada 
el dimecres 9 de febrer dedicada a la projecció de la seva 
recerca a les matemàtiques, a la física i a la tecnologia. 
En aquest cas, la persona serà una de les dues que apareixen 
a la fotografia adjunta. Endevineu de qui es tracta? 
  

 
 

• Llibres 
 

Los crímenes de Oxford. (Guillermo Martínez, ed. 
Destino) 
 
Finalitzem el curs recomenant-vos una novel·la d’intriga, 
per tal que gaudiu d’una lectura amena i desenfadada en 
algun moment de l’estiu. L’autor, l’argentí Guillermo 
Martínez, és doctor en matemàtiques i fou guardonat amb 
el premi Planeta d’Argentina de l’any 2003 gràcies al llibre 
que aquí resumim. El llibre tracta sobre una sèrie 
d’assassinats que es produeixen a Oxford al llarg d’una 
estada que el protagonista, un jove matemàtic argentí, 
efectua a la famosa universitat de l’esmentada ciutat. Els 
assassinats pretenen ser una mena de repte a un eminent 
professor de lògica: l’assassí pretén que el professor 
endevini el següent mort mitjançant una sèrie de símbols 
que va deixant-li cada cop que mata una de les seves 
víctimes. D’aquesta manera, l’autor ens endinsa en el 

món dels jocs de llenguatge de Wittgenstein i els teoremes de Gödel. Wittgenstein 
fou un dels filòsofs més influents del segle XX, reconegut per alguns com el més im-
portant des de Kant. Els teoremes d’incompletesa de Gödel apareixen quan tracten 
d’esbrinar la continuació de la sèrie, i s’adonen que el sistema pot ser incomplet o 
indecidible. Els investigadors seran, a banda de la policia, els matemàtics, individus 
dotats d’extraordinàries virtuts deductives que es fonamenten en la lògica i la raó. La 
novel·la està ambientada a mitjans dels noranta, just en el moment que Wiles feia el 
seu seminari on demostrava el teorema de Fermat.  La història s’adorna amb un dels 
nostres protagonistes, un xicot ben plantat i amb cert èxit entre el públic femení, co-
sa no freqüent entre els matemàtics, així com amb una història d’amor entre el jove 
matemàtic i una infermera, una història d’amor real com la vida mateixa que sovint 
sembla impossible; però l’autor ens mostra que en els llibres, i també a la vida real, 
no ens hem de deixar enganyar per les aparences ni deixar que el destí decideixi per 
nosaltres. 
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• Els rodamons de la FME 

 
Ruffini 

 
El llac de Bolsena és a un centenar de quilòmetres al nord de Roma i pràcticament al costat 
d’aquest llac hi ha Valentano, el poblet italià on, a Via Carlo Alberto 9, el 22 de setembre del 
1765, va néixer Paolo Ruffini. Jo diria que per als estudiants de secundària, després de Tales i 
Pitàgores, el matemàtic de més anomenada és Ruffini, això sí, amb la frase “...per la regla de 
Ruffini”. De jove es traslladà a Modena on es llicencià en medicina, filosofia i matemàtiques.  
Exercí com a professor de matemàtiques a la mateixa Universitat de Modena i és poc conegut 
que fou el primer en enunciar i en proposar –introduint unes primeres nocions de grups– una 
demostració de la impossibilitat de la resolució de l’equació polinòmica de cinquè grau per radi-
cals. 
L’any 1996, l’Administració Comunal i el “gruppo Archeologico Verentum” van col·locar una placa 
commemorativa al costat del portal de la casa natal de Ruffini.  

    ERG 
   

• Divertiments 
 

El divertiment que us proposem aquest mes té dues parts en ordre de dificultat estrictament 
creixent. 
Atesa la intensa activitat intel·lectual detectada en una facultat del Campus Sud de la Diagonal, 
considerada potencialment molt perillosa, les autoritats han contractat set detectius per tal que 
la sotmetin a vigilància durant una setmana. Aquest detectius són Toni Butxana, Pepe Carvalho, 
Flanagan, Lònia Guiu, Felip Marlot, Manuel González (àlies Plinio) i Enric Vidal. Els detectius pen-
sen que el millor és organitzar-se en grups de tres. Cada  grup vigilarà un dia. Dos grups sem-
pre tindran un detectiu en comú. A més, com que els detectius estan molt ocupats, cadascun 
nomès pot vigilar tres dies. Com que tenen dificultats en organitzar la vigilància en aquestes 
condicions, ens han demanat ajuda.  
1) Organitzeu els torns de vigilància amb les condicions demanades. 
2) Les aventures dels detectius han estat descrites sobre paper. Digueu els noms dels qui les 
han descrit i el títol d'alguna aventura. 
 

Envieu les vostres respostes argumentades abans del 21 de juliol 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 maig 
Els cubs dels nombres enters positius són 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, ... Fent diferències  de cada nombre amb els 
anteriors obtenim els nombres 7,19,37,61,127,169,... on hem eliminat els nombres compostos. De fet, 127=343-216 i 
és clar que també tenim 127=128-1,  de manera que el nombre que busquem és 127 com a molt. Com que les diferèn-
cies de dues potències d’exponent parell és sempre un nombre compost (ja que en particular és una diferència de qua-
drats), els exponents k que hem de considerar són k=5,7,... i ara és fàcil veure que cap dels nombres primers 7, 19, 37, 
61 pot ser solució. Així doncs Hardy viu en el número 127 i per tant sobre la seva porta hi ha 1111111. 
 
Guanyador: Joan Miquel Alcón,  professor de física i matemàtiques de l’IES Sabadell. 
  
Premi a la millor solució: El llibre ressenyat en el full de maig. 


