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• Activitats 
 
El mes d’octubre serà un mes farcit d’activitats. Començarem el dimarts dia 10, a les 
12h, a la sala d’actes, amb la conferència “L’avaluació de la producció científica a les 
universitats iberoamericanes”, que impartirà el Dr. Jaume Pagès, exrector de la UPC i 
conseller delegat d’Universia, 
El dimecres dia 18, el professor de la Universitat de l’Havana Dr. Carlos Sánchez do-
narà la conferència “Los Bernoulli y Euler: Convergencias y divergencias”. L’acte tin-
drà lloc a la sala d’actes a les 12h. A la tarda, el mateix Carlos Sánchez oferirà la xer-
rada “Kolmogórov y la edad dorada de la matemática moscovita”. Aquesta conferèn-
cia s’emmarca dins d’una nova sèrie que iniciem a l’FME sota el títol “Cafès matemà-
tics”. En aquesta ocasió la xerrada començarà a les 16h, i el cafè un quart d’hora a-
bans. 
Finament, el proper divendres 27 d’octubre es farà el tradicional lliurament de títols 
als alumnes que han acabat la Diplomatura d’Estadística i la Llicenciatura de Ciències 
i Tècniques Estadístiques. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes. 
 
• Llibres 

 
Paradojas: Ciencia en la ciencia ficción 
Miquel Barceló.  
Fer la ressenya d'aquest llibre és un plaer per tres motius: 
perquè tracta sobre ciència ficció (CF), perquè és un llibre de 
divulgació científica i perquè l'autor és un col·lega ben conegut 
al nostre àmbit universitari. En efecte, Miquel Barceló és 
professor a la Facultat d'Informàtica de Barcelona i, a més de la 
seva formació científica que el capacita per tractar temes molt 
diversos sobre ciència i tecnologia, és un gran expert en CF (de 
fet, és editor de la col·lecció Nova i un dels promotors del re-
conegut Premi UPC de Ciència Ficció que la nostra universitat 
atorga cada any). 

Estem davant d'un llibre en el que, a partir del comentari de diversos contes, no-
vel·les i algunes pel·lícules i sèries de CF (principalment del corrent anomenat “hard” 
pels aficionats al gènere), es presenta i es discuteix els temes de ciència i tecnologia 
subjacents en totes elles. Per tant, aquesta obra hauria d'ésser classificada a la ma-
teixa categoria que d'altres, com, per exemple, el dels també col·legues nostres Jor-
di José i Manuel Moreno: De King-Kong a Einstein. Física en la ciencia ficción (Eds. 
UPC), que és llibre de text de l'assignatura  Física i Ciència Ficció (vegeu la recensió 
feta al El Full núm. 16 de novembre 2002), el clàssic de Peter Nichols: La ciencia en 
la ciencia ficción (Ed. Folio) o l'excel·lent recull d'articles de Cristobal Pérez-
Castejón que es pot trobar a 
http://ww.ergosfera.com/articulos_marcos.htm. 
El llibre en qüestió és, realment, un compendi de 59 articles curts que l'autor va pu-
blicar entre els anys 1995 i 2000 a les revistes Universo i Tribuna de Astronomía 
(avui fusionades en l'anomenada Tribuna de Astronomía y Universo). D'aquesta ma-
nera, el comentari de més de 200 obres de CF (entre les que es troba gran part de 
les anomenades “clàssiques”) permeten a Miquel Barceló introduir-se en la discussió 
científica (a vegades no exempta d'especulació) de temes tan diversos, entre d'altres, 
com: els viatges en el temps i les paradoxes temporals, la problemàtica i l'enginyeria 
dels viatges espacials, el teletransport, la vida i les civilitzacions extraterrestres i els 
problemes del primer contacte, els universos paral·lels, l'astronomia,  l'astrofísica i la 
cosmologia, la robòtica, la nanotecnologia, la vida humana a l'espai i l'exploració es-
pacial i, fins i tot, el sexe a l'espai. El llibre inclou també un índex final on es recull 
totes les obres de CF i algunes de caràcter divulgatiu que es comenten o citen al llarg 
del mateix text.  

Facultat de Matemàtiques i Estadística   C. Pau Gargallo, 5. - 08028 Barcelona   Tel. 93 401 58 80    www-fme.upc.edu    Núm. 55 

Octubre de 2006 
E
 l
  
F
 u

 l
 l
  
d

 e
  
l 
a
  
F
 M

 E
 



Com es tracta d'una recopilació d'articles curts, el llibre no assoleix en el tractament dels temes 
la profunditat d'altres del mateix tipus, com són els dos primers citats abans, però això també fa 
que la seva lectura sigui més àgil i, fins i tot, més amena; així com tampoc no és pot evitar cau-
re en algunes repeticions. En qualsevol cas, crec que Barceló ens presenta una molt entretingu-
da obra que tant els amants de la CF com els aficionats a la divulgació científica llegiran amb 
plaer. 

       ( \\//_  Narciso Román Roy ) 
• Els rodamóns de la FME 
 

Escultura de Keizo 
Ushio realitzada men-
tre es celebrava el 
Congrés Internacional 
de Matemàtics l’agost 
passat a Madrid. Keizo 
s’establí davant la seu 
del congrés i separà 
les dues meitats d’un 
tor, esculpit prèvia-
ment en granit negre, 
al llarg d’una cinta de 
Möbius. L’escultura vol 
evocar també el símbol de l’infinit. Patrocinada pel 

Banc de Santander, ha estat cedida al CSIC i s’ubicarà davant del futur edifici del “Centro de 
Física” del campus de Cantoblanco de la Universitat Autònoma de Madrid.  

Vèrtex 
  

• Matimologies 
 
El signe “=” que utilitzem per denotar la 
igualtat no és un signe de tots els temps sinó 
que fou introduït el 1557 pel matemàtic 
gal·lès Robert Recorde al llibre d’àlgebra The 
Whetstone of Witte, però això no vol pas dir 
que a partir de llavors esdevingués universal, 
caldrà esperar fins al segle XVIII per poder 
parlar del seu ús generalitzat. Per exemple, al 
XVII, ni Descartes ni Huygens l’utilitzen, en 
canvi, al XVIII Euler ja l’utilitza en tots els 
seus treballs. I és ben curiosa la justificació 
que dóna Recorde per haver escollit el símbol “=” com a signe d’igualtat, amb el seu anglès del 
segle XVI ens diu: “ I will sette as I doe often in woorke use, a paire of paralleles ... bicause noe 
2 thynges can be moare equalle”.   
 
 

• Divertiments 
 

Es defineix una funció sobre els enters de manera que (1) 2006f =  i 2(1) ( ) ( )f f n n f n+ + = ⋅L . Cal-
culeu el valor de f(2006). 
 
Envieu les vostres respostes argumentades abans del 30 d’octubre 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 setembre: Per a tot 3n… , es compleix 2 12n n nL F F− −= +  i 1 1 2( )n n n nF F F F− +⋅ + = , on nF  

és l’n-èsim nombre de Fibonacci ( 1 2 1F F= =  i 1 2n n nF F F− −= +  per a tot 3n… ). Aquestes relacions, junt amb la relació 

auxiliar 2 2
1 2 1n n nF F F− −+ = , es poden provar per inducció respecte de n. Llavors 
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Guanyadors: Joan Miquel Alcón, professor de l’IES Sabadell, i Ernest Benedito, estudiant de matemàtiques de l’FME 
Premi: El llibre ressenyat en el darrer full. 


