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• L’entrevista  
 
Entrevista a Xavier Puig, titulat a l’FME. 
 
Quin any et vas llicenciar? 
Em vaig llicenciar en Ciències i Tècniques Estadístiques l’any 
2003. 
 
Quins altres estudis tens, a part de la Llicenciatura en 

  
 la Llicenciatura havia cursat la Diplomatura 
 a la UAB. Després de dos anys d’acabar la 
, vaig decidir fer el doctorat que vaig defensar al 
l 2009. 

alles?  
lasses a l’ETSEIB i també a l’FME on imparteixo les assignatures de Control 
 Processos i Inferència Bayesiana. 

bar la feina? 
 Departament de Salut, mentre feia la Llicenciatura i llavors amb el 
e em va dirigir el projecte de final de carrera vaig seguir mantenint-hi el 
esultes d’això, va aparèixer una plaça de professor associat. 

ls alumnes tenen un bon nivell a l’entrar a la Universitat? 
 qui diu que el nivell és cada vegada més baix, i em temo que sempre es 

no veritat. Crec que els professors hem de procurar que els alumnes surtin 
s, independentment de com entrin. 

na implica tenir moltes hores extra? 
atge tens i més vegades has impartit una assignatura, lògicament menys 
porta preparar les classes, però sempre s’hi ha de dedicar temps per 
 i innovar-la. Després hi ha el temps que es dedica a confeccionar nous 
 exàmens i, és clar, a corregir-los. I finalment, cal tenir en compte que els 
mbé fem recerca i això dóna tanta feina com vulguis. 

essors fan recerca? 
incentiva que tots els professors facin recerca. Aquest és un tema que 
scuteix: cal que tots els professors facin recerca i, viceversa, tothom que 
a d’impartir classes? Cal que tothom sàpiga fer de tot? No sé quina és la 
 efectivament, faig recerca perquè m’agrada tant com la docència. 

mençar a estudiar, ja sabies que et dedicaries a la docència? 
aig començar a estudiar Estadística sense saber massa on em posava... 
er sort, em va acabar agradant. Vaig començar a treballar de becari en un 
 casualitats m’han dut fins aquí. 

 vas seguir per escollir les optatives? 
, que m’agradessin i, després, que m’anessin bé d’horari, ja que jo 
rec que és un error triar per defecte les fàcils. 

s de la Facultat?  
rme els estudis mentre treballava. Es podria dir que vaig fer poca “vida de 
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Assignatures preferides i assignatures odiades. 
Entenc la Llicenciatura d’Estadística com si en fossin dues: la part d’estadística i la part 
d’investigació operativa. A mi sempre m’interessava més la part estadística. 
 
Tornaries a estudiar Estadística? A la UPC? 
Sí, segur. Tanmateix tinc la sort d’haver estudiat a la UPC i a la UAB, i cadascuna d’elles tenen les 
seves qualitats, són dues maneres diferents de treballar. De la UPC valoro molt la idea sempre 
present de compaginar el rigor dels fonaments teòrics amb l'aplicació pràctica. 
 
 

• Llibres 
Guillermo Martínez, Gustavo Piñeiro. Gödel ∀∀∀∀ (para todos).  
Ed. Destino (2010)  
 
Llegint només el títol del llibre, és fàcil equivocar-se fent suposicions 
sobre el seu contingut. En primer lloc, el subtítol El teorema 
matemático que ha fascinado más allá de las ciencias exactas ja ens 
avisa que el protagonista és "el" Teorema de Gödel, i no el propi 
Gödel. De fet, l'espai dedicat estrictament al personatge (biografia, 
anecdotari,...) és ínfim. El que es proposen els autors és enunciar, 
explicar i demostrar el Teorema d'Incompletesa (i també el de 
Consistència). També convé puntualitzar el "para todos" del títol. Els 
autors expliquen a la Introducció què volen dir amb aquesta 
expressió: Nuestro libro está dirigido no sólo a los que «no saben 
nada de nada», sino también a los lectores que hayan leído sobre el 
Teorema de Gödel en exposiciones parciales, y aun a los que hayan 
estudiado los Teoremas de Gödel y sus demostraciones en 

profundidad. 
 

El llibre està estructurat en nou capítols distribuïts en tres parts. La primera està centrada en els 
enunciats dels resultats de Gödel. A més de contextualitzar-los, l'objectiu és deixar clar què diuen 
i què no diuen aquests resultats. La segona part conté les demostracions dels teoremes, mentre 
que en la tercera els autors reflexionen sobre la validesa del Teorema d'Incompletesa en 
contextos generals. 
 

La lectura d'una obra amb uns objectius com aquests ha de ser, per força, exigent. Tot i això, els 
autors aconsegueixen fer una exposició a la vegada rigorosa i entenedora. Amb un mínim de 
tecnicismes i sense presses, donen tantes voltes com convingui a les idees fonamentals, i 
complementen les seves explicacions amb molts exemples i exercicis (resolts).  
En resum, aquest és un llibre que facilita molt l'aproximació en profunditat a un resultat cabdal 
dels fonaments de les Matemàtiques. Això sí, el "para todos" del títol cal entendre'l com "para 
todos aquellos suficientemente motivados". Si aquest és el vostre cas, us recomanem que visiteu 
la pàgina web del llibre http://godelparatodos.blogspot.com/. Hi trobareu, entre altres coses, un 
blog on els autors responen les preguntes dels lectors. 

xyz 
 

• Divertiments  
 

Siguin ��� � ��� i siguin �	� 
 � ��, �	� 
 � � enters tals que � � �� � �, � � �� � �, ���� �. Proveu que existeixen 
subconjunts no buits � � ���
 � ��, � � ���
 ��� tals que � ����� � � ����� .  
 
Envieu les vostres respostes argumentades abans del 31 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 d’El Full de febrer: Per hipòtesi es té�� ! " #$! � �, "�#! % #�! � &, $ ! " $! � & i, transposant la 

primera igualtat, s’obté també "$#! %  �! � �. Així, es té la identitat de matrius per blocs '� #
$  ( '

 ! "#!
"$! �! ( � '

� &
& �(. És a 

dir, la matriu '� #
$  ( és la inversa de '  

! "#!
"$! �! ( i, per tant, es satisfà també la igualtat '  

! "#!
"$! �! ( '

� #
$  ( � '

� &
& �(. En 

particular,  !� " #!$ � � i, transposant, s’obté �! " $!# � �.  
 
Guanyador: Juan José Mesas García, Departament d'Enginyeria Elèctrica, EUETIB, UPC. 
Premi:  El llibre ressenyat en el darrer Full. 
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