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• Jornada Noether 
 
L’activitat més destacada d’aquest mes és la Jornada Noether, que tindrà lloc el di-
mecres 18, i inclourà les conferències següents: Emmy Noether. El ejercicio de la 
disonancia (David Blanco), El teorema de Noether: com el va descobrir i com es fa 
servir (Francisco Marqués), Emmy Noether i l’àlgebra commutativa (Santiago Zarzue-
la), Emmy Noether: un contribución extraordinaria al establecimiento de la geometría 
algebraica (Raquel Mallavibarrena) i Emmy Noether i l’algebrització de la topologia 
(Pere Pascual).  

Al web de l’FME (http://www-fme.upc.edu), columna de Novetats, podeu trobar més 
detalls sobre el programa, incloent-hi els horaris de les conferències i els resums. Us 
recordem que la inscripció és gratuïta, però, per raons de logística, us preguem que 
la feu efectiva enviant un e-mail a deganat.fme@upc.edu, o telefonant al número 93 
401 73 01. Les conferències seran a la sala d’actes de l’FME. Us hi esperem! 

• Eleccions 
 
El proper dia 25 de febrer s’elegeix nou degà. Just acabat el termini per presentar 
candidatures, se n’ha rebut una, la de Jordi Quer Bosor, catedràtic del departament de 
Matemàtica Aplicada 2. Us recordem la importància de participar en l’elecció del nou 
degà, un procés que s’efectua per sufragi universal. 
 

• Un alumne mag 
 
Segur que coneixeu l’Albert Llorens, estudiant de la Llicenciatura 
de Matemàtiques i del Màster de Matemàtica Aplicada. No només 
estudia matemàtiques, també és molt bon pianista i mag. Ara 
inaugura un espectacle de màgia a Sabadell, concretament dis-
sabte 7 de febrer a l’auditori del Centre Cívic Sant Oleguer. 

 

• Llibres 
 

Entrelazamiento: el mayor misterio de la física 
Amir D. Aczel. Editorial Crítica, Barcelona  
Drakontos 2004, Drakontos bolsillo 2008 (270 pàg.) 

Tot i que en aquest llibre hi trobareu usos de la paraula «entre-
llaçament» propers als de diverses situacions socials o afectives, 
i escaients als contextos històrics i biogràfics de què s’ocupa, 
deixem afirmat des del principi que el seu significat principal és 
el d’«entrellaçament quàntic», una accepció del mot que no figu-
ra encara entre les moltes que recullen els diccionaris generals 
(el DIEC o el DRAE, posem per cas). 

El «misteri» dels fenòmens quàntics, la seva natura paradoxal en 
termes de la intuïció ordinària, no ha fet més que augmentar 

progressivament des que van entrar oficialment en escena amb les descobertes de 
Planck (1900, quàntum d’acció) i Einstein (1905, natura corpuscular de la radiació i 
explicació de l’efecte fotoelèctric) fins al recent «teletransport» d’un estat quàntic 
d’un ió d’iterbi a un altre ió d’iterbi situat a un metre de distància (2009, Monroe al., 
http://www.jqi.umd.edu/news/teleportation.pdf). La base física d’aquest sorprenent 
resultat, i de molts altres que l’han precedit, és l’«entrellaçament quàntic», el qual 
comporta que la transferència d’un lloc a un altre de la «informació quàntica» (els 
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estats dels ions d’iterbi, per exemple) es pugui produir sense viatjar a través de cap medi! 
Aquest comportament, qualificat per Einstein d’«acció fantasma a distància» (amb la connotació de 
considerar-lo impossible), és una de les estranyes implicacions de la mecànica quàntica. La seva veri-
ficació ha estat l’objecte d’enginyosos desenvolupaments teòrics i experimentals en les darreres dè-
cades, amb una incidència cada cop més pronunciada en la «computació quàntica» i àrees relaciona-
des (com ara els protocols criptogràfics quàntics), per a les quals l’experiment de l’equip de Monroe 
representa un pas extraordinari. 
 
El llibre d’Aczel explica, en un estil divulgatiu, la història d’aquests desenvolu-
paments, i nombroses històries dels seus protagonistes, fins a l’any 2000 
aproximadament. La versió original anglesa aparegué el 2002 amb el títol En-
tanglement: The Greatest Mystery in Physics. La traducció castellana és obra 
de José Luis Sánchez Gómez. 
 
Als lectors que cerquin una presentació assequible i ensems rigorosa dels fe-
nòmens quàntics els recomanem el llibre de V. Scarani titulat Quantum 
sics A First Encounter: Interference, Entanglement, & Reality (Oxford Univer-
sity Press, 2006, traducció de l’original en francès publicat per Vuibert el 
2003).                           

  Vèrtex 

• Els rodamóns de l’FME 
 
M’hostatjo a l’Hotel «Le Clos des Médicis», número 56 del carrer 
«Le Prince», París, per assistir a un «workshop» a l’Institut finès. El 
matí surto al carrer i descobreixo que Pascal visqué al just al núme-
ro 54. Tradueixo l’escrit que hi ha a la dreta de la porta:  

Pascal (1628-1662). Orfe de mare als 3 anys, Pascal es revela aviat 
com un «geni sorprenent», segons l’apreciació de Chateaubriand: 
autor als 11 anys d’un tractat sobre la propagació dels sons, l’any 
següent descobreix les 32 proposicions d’Euclides. Emocionat, el 
seu pare l’admet en el cercle dels seus amics matemàtics, Roberval, 
Fermat o Mersenne, i inventa la primera màquina de calcular. El 8 
de novembre de 1654, els cavalls del seu carruatge es desboquen 
sobre el pont de Neuilly... Suspès sobre la barana ... li sobrevé una 
crisi mística. Retirat aquí, abandona la vida mundana que havia 
portat des de la seva arribada a París, s’apropa la jansenisme i es 
posa a redactar primer les «Provinciales», destinades a confondre 
els jesuïtes, després una «Apologie du Christianisme» que la seva 
salut fràgil li impedeix d’acabar. En efecte, el 29 de juny de 1662 es 
fa portar a casa de la seva germana, per tal de deixar la seva habi-
tació a un nen malalt, i mor el 19 d’agost, als 39 anys. Només es 
publiquen alguns fragments pòstumament: «les Pensées». 

En algun moment dels dos dies, puc passejar una mica per l’entorn 
i veure «La Sorbonne», el «Licée Louis Le Grand», el Panteó i el 
pèndol de Foucault, el «Licée Michel de Montaigne», «L’École des 
Mines», ... Molts llocs plens del més grans interès, però no puc dei-
xar de preguntar-me perquè a la notícia sobre Pascal no hi ha cap 
referència als seus descobriments matemàtics, com ara el teorema 
de l’hexàgon que porta el seu nom... 

   

• Divertiments 
 

Donat el polinomi a coeficients reals  , demostreu que no totes 
les arrels poden ser reals.  
 

Envieu les vostres respostes argumentades abans del 26 de febrer 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 del problema d’El Full de gener: Podeu trobar la solució al Web de l’FME. 

Guanyador: Carlos Luna Mota, estudiant de la Llicenciatura de Matemàtiques i del Màster d’Enginyeria Matemàtica.  

Premi:  El llibre presentat en El Full de gener. 
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