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• Fòrum FME 
El proper dimecres 26 d’abril, de 12h a 17h, tindrà lloc el Fòrum de l’FME, 
punt de trobada entre els estudiants i els departaments, institucions i 
empreses en les què desenvoluparan les seves tasques professionals. 
(http://forumfme.upc.edu/) 

• Llibres 
Roger Penrose 
The Road to Reality—A Complete Guide to the Laws of the 
Universe 
Cape, 2004; Knopf, 2005 
 
El fil conductor del llibre és «la interacció entre les idees mate-
màtiques i el comportament físic» (§34.2, pàg. 1014). Es tracta 
d’explicar «la cerca dels principis fonamentals que governen el 
comportament del nostre univers» (pàg. xv), principis que preci-
sen, per ser cabalment compresos, «una certa apreciació de les 
matemàtiques» (pàg. xv). Amb el problema d’unificar la teoria 
quàntica de camps amb la relativitat general d’Einstein com a 
teló de fons (especialment els capítols 30-34), però començant 

des del teorema de Pitàgores (sic; v. cap. 2), és una obra molt ambiciosa, destinada a 
ser llegida durant molts anys per les noves generacions de matemàtics i físics.  
     L’autor, catedràtic de Matemàtiques a la Universitat d’Oxford, distingit amb el 
«Wolf Prize» el 1988 (conjuntament amb S. Hawking), va dedicar vuit anys a escriure-
la (pàg. xxiii). Hom es pot fer una idea de la tasca ingent que deu haver significat amb 
les dades següents: xxviii+1099=1127 pàgines, 294 seccions (agrupades en 34 capí-
tols), un prefaci, un pròleg, un epíleg, un extens índex alfabètic, 36 pàgines de biblio-
grafia (més de 800 entrades, de les quals una cinquantena corresponen a treballs del 
mateix Penrose) i, en promig, més d’una dotzena d’il·lustracions per capítol. A més, 
cada capítol té notes al final (més de 800 en total) i exercicis (més de 500 en total), 
classificats en tres nivells (l’autor manifesta que les solucions apareixeran a [1]). 
També destaquen les referències internes, les quals faciliten lectures temàtiques no 
lineals. Les originals reflexions de Penrose, sovint sorprenents, fins i tot en els temes 
més coneguts, i un depurat estil innovador que traspua la voluntat de fer-se entendre, 
fan que l’estudi d’aquesta obra sigui engrescador des de la primera pàgina.     
     Encara que no tothom sembla haver quedat content amb els punts de vista expres-
sats en aquest llibre, per raons que sovint costa veure quina relació hi tenen, la valo-
ració ha estat generalment positiva. Per exemple: «És una satisfacció poder llegir un 
llibre que no evita les preguntes difícils, que no pretén tenir sempre respostes» (N. 
Hawkes, The Times); o bé «La Ciència necessita més persones com Penrose, capaces 
d’assenyalar des d’una posició d’autoritat, i disposades a fer-ho, les mancances dels 
models de moda, i d’indicar camins alternatius per continuar» (J. Gribbin, a The Inde-
pendent, probablement referint-se a l’opinió expressada per Penrose sobre diverses 
teories, principalment de (super)cordes).  
     Tot comptat, una obra altament recomanable a tothom que tingui interès en veure 
quin paper juguen les matemàtiques en l’elaboració de les teories físiques (exemple: la 
geometria riemanniana en la relativitat, caps.17-19) i, viceversa, en la influència que 
les teories físiques tenen en el desenvolupament de les Matemàtiques (exemple: enu-
meració de corbes racionals mitjançant conceptes de teoria de cordes, cap. 31). Pen-
rose ha posat les seves espatlles a disposició de qui hi vulgui pujar per veure-hi més 
lluny. Què més es pot demanar d’un llibre que podeu adquirir per menys de 20€? 

[1] www.roadsolutions.ox.ac.uk [Les correccions consignades en aquesta pàgina ja 
s’han incorporat a les noves impressions, com ara en la versió usada per aquest co-
mentari (cinquena impressió de Knopf)] 

    Vèrtex 
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• Els rodamóns de la FME 
 
Stevin, el divulgador del càlcul amb decimals a Europa. 

 
La ciutat belga de Bruges, que es troba a uns cinquanta 
quilòmetres del mar, és encantadora. Quan hi aneu, no 
oblideu d’anar a saludar a Simón Stevin. El trobareu 
tant de dia com de nit, ell sempre us està esperant en 
una plaça que porta el seu nom. Stevin fou molt 
popular en el seu temps per haver escrit (en flamenc) 
De Thiende (1585), un llibret de trenta-sis pàgines on 
s’explica com escriure la part fraccionària d’un nombre 
utilitzant dècimes, centèsimes, mil·lèsimes, etc., i on 
també s’ensenya a calcular amb aquestes noves parts 
diminutes. La notació no és com la nostra, però, ja poc 
després, Napier, en un llibre del 1616, els escriu com 
ho fem ara. Stevin no fou el primer de la història que 
utilitzà fraccions decimals, ja molt 
abans en podem trobar a la 
matemàtica xinesa i a l’àrab, i el 
mateix Viète l’any 1579 en 
defensava el seu ús en el càlcul, 
però no fou fins que Stevin va 
publicar el seu llibret que la 
representació decimal de la part 
fraccionària es va popularitzar 

entre comerciants, banquers, agrimensors, astrònoms i altres usuaris del 
càlcul. L’èxit del llibre fou tal que el mateix any aparegué una versió en 
francès amb el nom de La Disme.  

    ERG 

• Matetimologies 
“Sinus” una paraula d’origen incert. 
 
Tot i que hi ha diferents versions sobre l’etimologia de la paraula “sinus”,  avui dia els llibres 
d’Història de la Matemàtica solen emprar la següent: 
En els seus inicis grecs la trigonometria relacionava “cordes” d’una circumferència amb els seus 
arcs corresponents. Més tard els hindús observaren que obtenien fórmules més còmodes si, en 
comptes d’utilitzar “la corda”,  utilitzaven “la meitat de la corda”. 
La paraula hindú per descriure “la meitat de la corda” és “ardha-jya”. Els àrabs transcriviren 
“jiba” per “jya”. Com que “jiba” no tenia cap significat en àrab i atès que es trobava escrit “jb” 
pel fet que s’ometien les vocals en l’escriptura, els traductors decidiren escriure “jaib” que signi-
fica “badia” i també “concavitat”.  Finalment, en el segle XII, quan es començaren a traduir les 
obres matemàtiques dels àrabs al llatí, la paraula “sinus” es considerà que era l’apropiada per 
descriure aquest concepte de concavitat.  

    ERG 
 
• Divertiments 
 

En un tauler amb N N×  caselles, quantes es poden pintar de negre amb la condició que les vuit 
adjacents a cada casella negra siguin blanques? I si la condició és que de les adjacents a cada 
casella negra només set són blanques? 
 

Envieu les vostres respostes argumentades abans del 28 d’abril a elfull.fme@upc.edu 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 març: En un tauler 8x8, hi ha 764 maneres de posar 8 torres que no s’ataquen i de 
forma simètrica respecte la diagonal. Per un tauler N N×  i N torres, el resultat segueix la recurrència: següent: 

= + -1N N-1 N-2Q Q (N )Q .  

 
Guanyadors: Magalí Masferrer, estudiant de la Llicenciatura de Matemàtiques a l’FME.  
Premi: El llibre ressenyat al Full de la FME de març. 


