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• L’entrevista  
 

Entrevista a Xavier Ros, titulat a l’FME. 
 
Quin any et vas llicenciar? 
El 2010.  
 
Tens altres estudis? Quins? 
El màster de matemàtiques que vaig fer l’any passat a l’FME. 

ió de cursar més estudis? 
o. 

?  
doctorat al departament de Matemàtica Aplicada I amb el professor Xavier 
l grup de recerca d’EDPs. 

 molt trobar feina?  
fàcil tenir una beca de doctorat si tens bona nota, només cal demanar-la 
convocatòria... i armar-te de paciència per fer tots els papers necessaris. 

xements adquirits amb la Llicenciatura utilitzes?   
itat és que tot i que els temes de recerca són molt especialitzats, s'utilitzen 
s de moltes assignatures. Jo en concret els que utilitzo més diria que són els 
l i Anàlisi Funcional. Això sí, la major part dels coneixements que utilitzes 
prens en les assignatures de màster i els que aprens tu llegint els llibres que 

rector de tesi. 

cidir estudiar matemàtiques sabies a que et volies dedicar després? 
t clar que volia fer el doctorat, però fins a última hora no vaig decidir en què 
a veritat és que el que em va ajudar més a triar va ser el professor, doncs 

 tan o més important que el tema de recerca al qual et dedicaràs. 

ls pros i els contres de la teva feina?  
 molt evidents: no tens horaris, aprens molt, viatges bastant, i vas fent al 
al que et marca el teu director). Els contres: tots els pros que tenen altres 
o té aquesta. 

stà ben remunerada? 
rs anys de beca de doctorat cobres una mica més de 1.100€ nets mensuals, 
següents passes a cobrar poc més de 900€ nets (perquè passa de ser beca 
te, per tant pagues més impostos i cobres 14 mesos enlloc de 12). 

s bones i dolentes recordes de la vida a l’FME? 
E en general! (com a cosa bona, clar). 

ignatura que tenies especialment creuada? Alguna que li tenies un 
ial? 

ar molt Càlcul 1 en el seu moment, i també Anàlisi Real i Funcional. No hi ha 
 que no m'agradessin, però sí que n'hi ha algunes (Estadística, Investigació 
) que no vaig estudiar perquè pensava que no m'agradarien, i ara crec que 
haver-ne après més.  
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A l’hora de triar les optatives i de lliure elecció quin criteri vas seguir? 
Com a crèdits de lliure elecció vaig fer un treball dirigit, crec que és una molt bona opció. Com a 
optatives, doncs per una banda mirava la guia d'assignatures per veure el temari, i per l’altra 
també preguntava als més grans quines els havien agradat més (i vaig veure que no te'n pots fiar 
massa!). 
 
Tornaries a estudiar Matemàtiques? I ho tornaries a fer a la UPC? Per què? 
Sí. Ho tornaria a fer a la UPC per diverses coses. Primer, per la vida que hi ha a la facultat. 
Segon, perquè el nivell és alt (jo diria que més que a les altres facultats), en part gràcies al CFIS, 
que fa que vinguin alguns estudiants molt bons, i el fet que els estudiants de la facultat siguin 
bons fa que el nivell pugui ser més alt. I tercer perquè tinc l’FME al costat de casa! 
 
 
 

 

• Llibres 
Tony Crilly  
Grandes cuestiones. Matemáticas  
Ed. Ariel (2011) 
 
L'objectiu general de la col·lecció "Grandes cuestiones" és tractar preguntes 
fonamentals que es plantegen en la ciència i la filosofia. El volum que ens 
ocupa està centrat en diverses qüestions bàsiques d'alguns grans temes de 
les matemàtiques. En cada capítol es planteja una pregunta i es proposa una 
primera aproximació a "la" resposta. Els títols d'alguns dels vint capítols són: 
"¿Son los números imaginarios realmente imaginarios? Del imaginario «i» al 

octonión", "¿Como es de grande el infinito? Teoría de conjuntos y la revolución del infinito", 
"¿Dónde se cortan las rectas paralelas? El nacimiento de nuevas geometrías", "¿Cuál es la 
matemática del universo? El milagro del Cálculo", "¿Miente la Estadística? Datos, pruebas y «las 
grandes mentiras»", "¿Qué forma tiene el Universo? Topología, variedades y la conjetura de 
Poincaré", o "¿Son las matemáticas ciertas? De la realidad de Platón al teorema de incompletitud 
de Gödel". 
Un llibre com aquest, adreçat a un públic general i amb una clara vocació divulgativa, difícilment 
pot tractar grans qüestions matemàtiques amb molta profunditat. Tot i així, amb una breu 
introducció d'uns quants temes ben triats, alguns dels quals han estat fonamentals en el 
desenvolupament de les matemàtiques, l'autor aconsegueix que el lector es faci una idea de com 
evolucionen les matemàtiques i per a què serveixen o poden servir. 
En resum, aquest llibre presenta, a nivell introductori, alguns temes cabdals en matemàtiques. 
L'estil àgil i entenedor de l'autor dóna com a resultat una lectura amena i lleugera, tant per als 
lectors científics com per als que no ho són. 
 
 

 

• Divertiments  
 

Per a cada nombre natural �, definim ���� com el nombre de zeros en la representació de � en 

base �. Per a quins nombres reals positius � és la sèrie � �	�
�
����  convergent? 

  

Envieu les vostres respostes argumentades abans del 10 de març 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: Donats � � ������ � � �, sempre es té  � � ��� ��������� �����������
���������

� �����������
� . 

D’altra banda, per a cada � � ��� existeixen  �! � � tals que  " � �" # � � $�", �!" � �" � " # ��! � $�". En particular, 

�!" # � � $ � �� � $ i, per tant, ! # �� � �
". Així, � � �" � " � �!" # %! � � # � � %�� � �

" i s’obté &��� # %���$�� . La conclusió 

és que '()*+,&��� existeix i és igual a �.   
 
Guanyador: Juan José Mesas, professor del Dept. d'Enginyeria Elèctrica de la UPC. 
Premi:  El llibre ressenyat en el Full de gener. 
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