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• Llibres 
 

Josep Pla i Carrera : Damunt les espatlles dels gegants. FME 
 

(De la «Presentació de la COL·LECCIÓ FME» al principi del llibre) Amb 
aquesta edició de Damunt les espatlles dels gegants inaugurem la  
COL·LECCIÓ FME. L'excel·lent presentació novel· lada de la biografia 
d'Évariste Galois, així com del temps històric en què li tocà viure i morir, 
i el destre ús de tècniques narratives per ajudar a explicar a un públic 
culte les idees fonamentals del «gegant», són al nostre parer motius 
suficients que justifiquen fer un esforç per tal que aquesta obra deixi 
d'estar «exhaurida» i pugui arribar als lectors completa, és a dir, 
incloent-hi l'addenda «per als matemàticament més curiosos».  

Tal com explica l'autor en el pròleg a aquesta edició, s'inclou també un 
annex «per als estudiants de matemàtiques», escrit per l'autor després 
d'obtenir el Premi de Literatura Científica 1998 de la Fundació Catalana 
per a la Recerca, i que complementa d'una manera molt adient l'anterior.  

[…] en aquesta obra polifacètica tothom hi trobarà coses del seu interès, i potser fins i tot 
inesperades. No és només de la vida i obra de Galois de què es parla, sinó també, i entre 
d'altres diverses coses, de la vida i circumstàncies de Valeri E. Gassiot, en part alter ego de 
l'autor, però sobretot exponent d'una generació de matemàtics que ha fet molta feina i que ha 
estat generalment callada. 
 

Jordi Quer (ed.): Els set problems del mil·lenni. 
IV Cicle Ferran Sunyer i Balaguer, OBRA SOCIAL Caixa Sabadell 
 

(Del pròleg del llibre) Entre el 15 de febrer i el 17 de març de 2005 va 
tenir lloc la quarta edició del cicle de conferències Ferran Sunyer i 
Balaguer. […] es va dedicar el cicle a la recerca en matemàtiques, tot 
presentant una mostra dels problemes oberts (o conjectures) als quals 
dediquen actualment els seus esforços els investigadors, explicant la 
seva importància per a la pròpia matemàtica, i també la seva relació 
amb altres disciplines científiques: física, enginyeria, computació, 
meteorologia, tecnologies de la informació i les comunicacions, etc.  

Entre l’amplíssim ventall de conjectures a triar, la nostra opció va ser 
centrar-nos en una selecció presentada l’any 2000 amb motiu de l’Any 
Mundial de les Matemàtiques per l’Institut Clay sota el nom de 
Problemes del Mil·lenni. Es tracta d’una llista de set problemes […] que 

són una mostra representativa dels reptes més importants per a la recerca que s’està fent 
actualment en Matemàtiques. […] 
En aquesta quarta edició […], es va dedicar una sessió a cadascun dels set problemes del 
mil·lenni, a càrrec d’un investigador especialista en el tema, i la sèrie es va completar amb altres 
tres conferències, fins a un total de deu, on es van discutir altres temes relacionats amb el seu 
fil conductor: la recerca matemàtica i la resolució de conjectures. En tractar-se de conferències 
destinades a un públic no especialista, els conferenciants van haver de fer un esforç 
considerable per tal d’evitar tant com fos possible tots els tecnicismes que hauria comportat una 
descripció rigorosa dels problemes, i substituir-los per idees intuïtives que permetessin als 
assistents la comprensió de les idees fonamentals que hi ha en el fons de cadascun d’ells. […]  

A més d’aquest material, cada conferenciant va redactar un article amb una versió ampliada 
d’allò que va exposar en la sessió corresponent del cicle, i que és el contingut del recull que ara 
editem. Sis del nou capítols de què consta aquest volum estan destinats a presentar problemes 
del mil·lenni: conjectura de Birch i Swinnerton-Dyer, conjectura de Hodge, relació entre les 
classes de complexitat P i NP, conjectura de Poincaré, hipòtesi de Riemann i teoria quàntica de 
Yang-Mills. En els altres tres es parla de la relació d’un d’aquests problemes amb la Criptografia, 
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de l’important paper que han tingut sempre les conjectures dins de la història de les 
matemàtiques, i de dues conjectures —els problemes de Vitushkin i de Painlevé— que van ser 
resoltes per un jove matemàtic català, el qual és l’autor del capítol corresponent. Per problemes 
tècnics, ha estat impossible incloure en aquest recull l’article corresponent a la conferència sobre 
el problema del mil·lenni que tracta de la resolució de les equacions de Navier-Stokes, impartida 
pel professor de la Universitat Autònoma de Barcelona Xavier Mora. 
 

Els rodamóns de la FME 
 

El viaducte de Millau 
Avui us proposem un rodamón que segu-
rament és més aviat enginyeril i arquitec-
tònic que no pas matemàtic; però hagués 
estat possible aquest pont sense mate-
màtiques? 

Ja a mitjans del anys vuitanta van co-
mençar els treballs exploratoris per a la 
construcció del viaducte. En uns quatre 
d’anys es va decidir quin seria el millor 
indret per fer-lo i l’any 1996 es va decidir 
que el millor disseny tècnic fou el que van 
presentar l’equip format per l’arquitecte 
Sir Norman Foster (qui recentment ha 

guanyat el concurs per a la remodelació del camp del Barça) i l’enginyer francès Michel Virlogeux 
(autor d’entre d’altres del disseny del pont de Normandia o el segon pont sobre el riu Tajo a 
Lisboa).  

Els treballs van iniciar-se l’octubre de 2001, i es van perllongar per més de tres anys, obrint-se a 
la circulació el 16 de desembre de 2004. Amb el pont quedava oberta una nova ruta cap a París 
des del sudest francès, i també des de Catalunya. 
Una nova ruta que deixa la distància entre 
Barcelona i París en poc més de 1000 
quilòmetres, estalviant a més a més el pas per la 
sempre carregada autopista de Lió. 

El pont està considerat el més alt del món ja que 
té el pila r més alt, de gairebé 245 m (el segon 
pilar més alt és a Alemanya i només fa 181 m  
d’alçada). També té l’alçada més gran del món: 
343 m sobre el riu Tarn, amb un gàlib de 270 m  
que només és superat pel pont sobre el riu Ar-
kansas als Estats Units (321 m), per bé que 
aquest darrer és un pont per a vianants que ra-
rament s’usa per a vehicles. 

Aquest rodamón va creuar l’esmentat viaducte 
per primer cop una gloriosa setmana de maig de 
l’any 2006 i després l’ha creuat alguna altra ve-
gada. Si mai hi passeu, penseu que molt a prop, a la banda sud, hi teniu la regió del Roquefort, 
on podeu comprar uns formatges deliciosos. 
                        Newarker 

 

• Divertiments 
 

Sigui p  un nombre primer senar. Es defineix 2 2( ) 1 2 3 ... ( -1) pF n n n p n −= + + + + . Proveu que si a i b 

són nombres enters positius diferents menors que p, llavors F(a)-F(b) no és divisible per p. 
 
Envieu les vostres respostes argumentades abans del 15 de novembre a elfull.fme@upc.edu o bé per correu 
intern a El Full. FME. Edifici U. Campus Sud. 
Premi a la millor solució: Els llibres ressenyats en aquest Full. 
 
Solució del problema d’El Full de setembre: La solució de l’anterior Full sortirà al mes de novembre ja que el Full de 
setembre va sortir gairebé a finals de mes.  


