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• L’entrevista  
 
 

Entrevista a Cristian Pachón, titulat a la FME. 

Quin any et vas llicenciar?                              
Em vaig llicenciar l’any 2010. 
Tens altres estudis? Quins? 
Ara mateix estic acabant el postgrau de la facultat. 
Tens intenció de cursar més estudis? 
Per suposat que sí. Aquest any em dedicaré a treballar 
però tinc pensar fer un màster el proper any. Per mi, els 
estudis són molt importats ja que m’aporten molts conei-
xements i una satisfacció molt gran. Vaig gaudir la carre-
ra, estic gaudint el postgrau i espero que sigui així en el 
futur. 
On treballes?  
Ara mateix estic treballant a una entitat financera. Estic treballant en la part més quanti-
tativa de riscos. 
Et va costar molt trobar feina?  
En absolut. Dos anys abans d’acabar la carrera vaig començar a treballar donant classe. 
Un any més tard, vaig tenir la sort de continuar i, a més a més, vaig poder treballar com 
a becari a l’entitat on estic treballant actualment.  
En acabar la carrera me’n vaig anar a treballar a Madrid (a una consultora) i des de fa 
cosa d’un anyet vaig tornar i vaig començar a treballar a l’entitat on estic ara.  
Quins coneixements adquirits amb la Llicenciatura utilitzes?   
Bàsicament utilitzo dues eines que vaig aprendre a la carrera: la primera és l’estadística i 
la segona la programació. 
No obstant, la carrera t’estructura el cap per ser capaç d’entendre el problema tot i que 
no siguis un expert en la temàtica en què s’està treballant. 
Quan vas decidir estudiar matemàtiques, sabies a que et volies dedicar des-
prés? 
No. De fet, jo vaig fer mates amb la intenció de fer un doctorat. Però poc a poc em vaig 
adonar que necessitava un canvi d’aire. Així que em vaig decidir pel món financer. 
Creus que hi ha alguns estudis més apropiats per acabar fent la feina que fas 
ara, que les matemàtiques?  
Jo crec que no. Podria haver estudiar una carrera de caire més econòmic i sabria molt 
més conceptes d’economia que els que sé actualment. Tot i així, crec que els matemàtics 
tenim la facilitat d’aprendre “la teoria” que hi ha darrera i després usar les mates per 
trobar-hi solucions als problemes que es presenten.  
Al teu lloc de treball, ets l’únic matemàtic o hi tens més companys que han es-
tudiat el mateix? 
En el meu departament sí, però en la direcció de riscos no. Crec que serem uns 5 o 6 
matemàtics.   
Quins són els pros i els contres de la teva feina? Creus que està ben remunera-
da? 
Els pros són que estic aprenent moltes coses d’economia i m’agrada. Contres, doncs que 
a vegades hi ha un volum excessiu de feina. 
Quant a la remuneració no em puc queixar. 
Quines coses bones i dolentes recordes de la vida a l’FME? 
Per mi l’experiència a la FME ha estat molt satisfactòria. Els 5 anys de carrera han estat 
molt bonics: l’ambient és espectacular, la gent és molt oberta, els professors s’impliquen 
molt... 
No sé trobar res dolent... 
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Alguna assignatura que tenies especialment creuada? Alguna que li tenies un amor es-
pecial? 
Doncs aquí també m’heu pillat. Una assignatura que em va agradar força va ser Anàlisi Funcional. 
Li vaig agafar molt carinyo perquè era un poti-poti de tot. 
Creuades no en tenia cap, la veritat.  
A l’hora de triar les optatives i de lliure elecció quin criteri vas seguir? 
Doncs volia veure una mica de tot, així que vaig anar diversificant. He fet des de didàctica fins a 
teoria de nombres, mecànica computacional... estic molt content perquè vaig veure una mica de 
tot. 
Tornaries a estudiar Matemàtiques? I ho tornaries a fer a la UPC? Per què? 
Absolutament sí!! 
Triaria matemàtiques perquè m’agraden i triaria la FME perquè crec que té un personal docent 
altament qualificat i, no només això, sinó que està molt proper a l’alumnat. Jo crec, que els pro-
fessors se senten implicats amb els estudiants i amb els coneixements que han de transmetre. 
Crec que intenten eliminar la barrera que pugui crear entre l’alumnat i els professors. 
El més important, triaria la FME per l’ambient que arribes a viure/crear, la gent és molt agrada-
ble. A més a més, les festes estan molt bé!! 
 
 

• Llibres 
 

Michael Frayn 
Copenhagen 
Anchor Books, Random House, Inc., 2000. 
 
El 1941 el físic alemany Werner Heisenberg va fer un estrany viatge a la Di-
namarca ocupada per parlar amb el seu col·lega i amic Niels Bohr. Amb el 
rerefons de la recentment descoberta fissió de l’urani i les seves possibles 
aplicacions militars, l’entrevista   ells dos sols passejant pels carrers de Co-
penhague   va anar ràpidament de mal borràs i va representar el final abrup-
te d’una amistat de molts anys. Volia Heisenberg obtenir informació sobre un 
possible projecte atòmic aliat? O potser volia advertir Bohr de l’existència 
d’un projecte alemany i arribar a algun pacte dins la gran família dels físics 
per no desenvolupar-lo? Aquesta és una qüestió, avui encara no resolta, que 

des de llavors ha intrigat els historiadors i sobre la qual s’ha escrit i s’ha opinat molt.  
En aquesta obra de teatre, Michael Frayn imagina una segona trobada en un lloc i moment inde-
terminats, molt temps després d’haver-se extingit el ressò aspre de les darreres paraules de la 
conversa. Heisenberg es torna a reunir amb Bohr i la seva esposa, Margrethe, i els tres tornen a 
discutir el perquè d’aquella visita i, talment com en la mecànica cuàntica que ells havien contri-
buït a crear, es pregunten si mai podem arribar a saber perquè fem el que fem. El coneixement 
per part de l’espectador (hauríem de dir potser “observador”?) de tot el que estava realment en 
joc en aquella entrevista a Copenhague, donen a l’obra una força i un dramatisme extraordinaris, 
que l’han convertida en peça de culte dins del gènere de la ficció històrica. 
 
 
• Divertiments  
 

És ben conegut que  
1 − 1

2
+ 1

3
− 1

4
+ 1

5
− 1

6
+ ⋯ =  ln 2. 

 
Suposem que reordenem la sèrie posant 𝑝 termes positius seguits de 𝑞 termes negatius, de tal 
manera que les subsuccessions de termes positius i negatius estiguin en el seu ordre original. 
Quina és llavors la suma de la sèrie? 
 
Envieu les vostres respostes argumentades abans del 10 de setembre a elfull.fme@upc.edu, o bé per correu a «El Full. 
FME. Edifici U. Campus Sud.» 
 

Premi a la millor solució: El llibre ressenyat en aquest Full. 
 
Solució al problema anterior: no s’ha rebut cap solució i per tant prorroguem el termini per enviar les respostes fins al 
10 de setembre. 
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