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LA ‘X’
QUEMOU
ELMÓN

Lesmatemàtiques ja eren una peça clau per
al desenvolupament de les societats familers
d’anys. I avui ho sónmés. En la societat de la
informàtica i la tecnologia és impossible fer
res sense ensopegar amb lesmatemàtiques.
Elmòbil, l’ordinador, els aparellsmèdics, la
gestió delmetro, els aeroports, els bancs, les
missions espacials... Tot en depèn

TextMayteRius
FotosGemmaMiralda

“LES
MATEMÀTIQUES
SÓNUNACOSA
MERAVELLOSA;
SINO,ÉSCULPA
DELPROFESSOR”

ALuisRaluyel cognomeldelata i
ràpidament se’l relacionaambel
circdelmateixnom–del qual és
copresident– i amb la seva face-
tadepallasso.Però sota aquesta
disfressa s’hi amagaunament
privilegiadaper a l’especulació
matemàtica, l’autorde tractats
sobrenombresprimers, la teoria
de l’espai i el temps, o el secret
delsmiratges, i unapassionatdels
llibres sobrematemàtiques amb
unacol·lecciódemilersd’exem-
plars. “Vaig començar a estudiar
matemàtiques ambsis anys i
encara continuo”, resumeix.Per
ell lesmatemàtiques “sónunacosa
meravellosa” i si tenenmala fama
ihi haestudiantsque les odien “és
perquèel professorque les ense-
nyano les fa agradables”.Confessa
que, curiosament, ell deu la seva
passióper lesmatemàtiques auna
professoragens experta: “Érema
l’escola, desprésde laGuerraCivil,
i unnen li vademanar a lamestra
comésque lesnenes, que tenien
lamateixa edat, ja havienaprès la

Darreredels estudis sobreel funcionamentde les
cèl·lules, hihaequacionsdiferencials. Lespantalles
devidres líquidsqueensacompanyenalsmòbils, el
cotxeoel televisorhanestatpossibles gràcies a la
mecànicademitjans continus.Lesnoves tecno-
logiesmèdiquesper al sistemacardiovascular es
basenenequacionsdefluids.Les recerquesde
Google sónpossibles gràcies als algoritmes.Els
programesd’encriptació asimètrica funcionenamb
nombresprimers.Les rutes aèries s’organitzen
seguint la teoriadegrafs. Laprotecciódels ecosis-
temesesdissenyaapartir de la teoriadematrius.
Elsmercatsdederivats i futurs funcionenamb
modelsmatemàtics.L’anàlisi delsmilionsdedades
que llançaqualsevolmissió espacial requereixen
lamineriadedades.Algoritmes, grafs,matrius...
podennosonar-nosde res, però sónmatemàtiques,
matemàtiques imésmatemàtiques. Sóna tot arreu!

Disfressadesde tecnologia “Commésdesenvolupa-
ment científic i tecnològic,més rellevància tenen
lesmatemàtiques,” justificaDiegoAlonsoCánovas,
matemàtic, psicòleg i professorde laUniversitat
d’Almeria, que investiga elsprocessosdel raona-
ment. “Lesmatemàtiques són l’instrumentque
s’had’utilitzarperpoder avançar enqualsevol àrea
deconeixement; formenpartde la investigació
enqualsevoldisciplina i avui, en la societatde la
ciència i la tecnologia, els seusmodels sónmés
presentsquemai, tot i quemésocultsperquè la
tecnologiadisfressa lesmatemàtiques”, subratlla
ManueldeLeón,directorde l’InstitutdeCiències
Matemàtiques (Icmat) i investigadordelCSIC.
Iposa comaexempleels avençosenmedicina:
“Quanespresentennoesparladematemàtiques,
però semprehihad’haverunmodelmatemàtic
darreredels experiments: només si tensunmodel

Luis Raluy,
pallasso imatemàtic

ES-
2 DE JUNY DEL 2012

6

0206 MATEMATICAS CAT.indd 6 26/05/2012 11:49:51



acasa
reglade tres i feienproblemesamb
x inosaltresno; lamestrava con-
testarquenoens feia falta, queera
elmateixquedividir imultiplicar,
peròeraperquèellano sabia fer la
reglade tres. Jo, pelmeucompte,
vaig llegir lespàginesdel llibre
onvenia allòde la lletrax i vaig
veurequeno tenia res aveure amb
multiplicar i dividir, queentrava
en joc laproporció, i vaigdevorar
el llibre endosdies”.Tant li van
interessar aquells problemesque
vaparlar ambuncosí seuquímic
que li vadeixar els llibresqueell
havia fet servir enels seus estudis.
“Hihavia àlgebra, trigonometria...
i vaig començar a estudiarper cor-
respondència, escrivint-meamb
elmeucosí; tardavaunaodues
setmanes a tenir la correcciódels
problemes, però comqueal circno
tenimmaipressa”, relata.També
va fer cursos alTechnicalCollege a
Anglaterra, a Itàlia, a laUniversitat
deKampala (Uganda), en funció
d’onesdesplaçavael circ. “Quanhe
tingut algundubte sobreproble-
mesmatemàticsheanatdirecta-
ment a launiversitatméspropera
apreguntar, allà nomiren si tens
diploma”, comenta.PeròLuisRa-
luyno s’ha conformat ambapren-
dreo llegir sobrematemàtiques.
Tambéhamiratdedonar resposta
a alguns enigmesmatemàtics. El
1996, per exemple, vaproposaruna
solució a l’irresolubleproblemade
la triseccióde l’angle ambregla i
compàs, i al seudarrer llibre inten-
tademostrar la fórmulaquegenera
els nombresprimersfins a l’infinit.
Algunesde les sevesobservacions
són fruit de la sevavida comanò-
madadel circ, comdescobrir que
elsmiratgesnoes generenpel sol
o la calor, sinóque són“un feno-
menòpticper la concentracióde
partículesquedóna laperspectiva
i l’angledevisió”.El circhaestat
tambéungranbancdeprovesdels
seus coneixementsmatemàtics:
“El queméshehagutd’utilitzar
és la geometria, però tambémolts
altres càlculs empíricsper asse-
gurar-nosque tot funcionaria”.
Perquè, recorda, lesmatemàtiques
sónpresents aqualsevol facetade
la vida i resulten imprescindibles
per resoldre els problemesquotidi-
ans, inclosos els del circ. I endóna
alguns exemples:

7 A CASA
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pots ajustar-lo, canviar-lo i fer avenços”.De fet,
els equipsd’enginyeriabiomèdicaque treballenen
eldissenyd’òrgansartificials integrenmatemàtics.
De lamateixamanera, n’hihaals equipsd’inversió
de tots els gransbancsoals organismesencarre-
gatsd’optimitzar les rutes aèriesde totEuropao
laxarxademetrode les gransmetròpolis. Si fa 25
anys laprincipal sortidaprofessionaldels llicenci-
ats enmatemàtiques era fer classe a launiversitat o
en instituts, avui lamajoria s’incorporaaempreses i
institucionsd’allòmésvariades.

Eldirectorde l’Icmatposa comaexempleels grups
dematemàticsque treballenaplicant la teoriade
matrius–els sistemesd’equacions–, en l’àmbit
de l’ecologia i la biodiversitat perdesenvolupar
unmodelquepermeti explicar cominteractuen
unesespècies ambd’altres i compotprotegir-se
l’ecosistema.O l’extens camp laboral que suposa la
mineriadedades: l’anàlisi i l’extracciódeconse-
qüènciesdelsmilionsdedadesquedónaqualsevol
experiment científic, dequalsevol àmbit i enqual-
sevolpuntdelplaneta.

aprendredesprés altres coses, perpoder resoldre
mésdificultats, i la claude tot aixòés l’esforç, que
hadecomençar a inculcar-se a casa, les famílies”,
afirma. JoséLetona, directorde l’EscoladePensa-
mentMatemàticMigueldeGuzmán–a laqual van
aaprendre ipracticarmatemàtiques comaactivitat
extraescolaruns200nensde la rodaliadeMadrid
i quepresentenproblemesdedèficit d’atenció, hi-
peractivitat o ambaltes capacitats–, està convençut
queal sistemad’ensenyament espanyolno fan falta
mésmatemàtiques sinóunamatemàticamillor”.
Criticaqueamoltes escoles espromou l’aprenen-
tatgememorísticde lesmatemàtiques, basat en la
lecturadel llibrede text, en llocd’unaprenentatge
demostratiu, ambpissarra i guix. “Vivimenunmón
enel qual tot s’aprèndememòria, incloent-hi les
fórmulesmatemàtiques, i si canvies res a l’enunciat
d’unproblemaelsnanoes trobenunamurallaque
nosabencoms’hade saltar, perquèno tenenagili-
tatmental per raonar i deduir,” comentaLetona. I
subratlla quepermillorar laqualitat de lesmate-
màtiquesque s’ensenyen fa falta formarelprofes-
sorat: “Cal ampliar leshoresdematemàtiquesdels
qui estudienmagisteri però, sobretot, crear equips
debonsmatemàticsdocentsquecreïnescola i
transmetinunesmatemàtiquesdiferents als qui
despréshand’impartir-la”.

Eldirectorde l’Icmat tambépropugna reciclar els
professors. “Calmillorar-ne la formacióperquè la
disciplina canvia, i ésmolt importantque sàpiguen
portar els avençosqueesprodueixena la investi-
gació a les aules, ja queaixí podranensenyar als
alumnesper aquè serveixen lesmatemàtiques
queels expliquen i tambéposar-les enel context
històric corresponent, perquèacumulenmilers
d’anysd’història i, adiferènciad’altres ciències, tot
l’anterior serveix i persisteix, demaneraqueconèi-
xer enquincontext es vandesenvolupar aquestes
matemàtiques i per aquè serveixenés important,
i ajudaria amotivar els estudiants”, indicaManuel
deLeón.DiegoAlonsocreuqueels canvis en lame-
todologiade l’ensenyamentde lesmatemàtiques
passenperpensar en termesmultidisciplinaris i
apostarper l’aprenentatgemultisensorial (vista,
tacte, oïda...) per facilitar el pensament abstracte.
Propugnapotenciar l’úsde lesmatemàtiques “per
entrenar el pensamentdivergent, la creativitat, i
per ensenyar a la canallanonomésa resoldrepro-
blemes sinóaplantejar-se’ls, a buscarnonomés la
resposta sinó també lapregunta i lesdadesnecessà-
riesper resoldre-la, perquèés labasede la curiosi-
tat científica i delsdescobriments tecnològics”.

Mala famaEl cert ésque lesmatemàtiquesno solen
tenir gaire èxit entre els estudiants.Generació rere
generació arrosseguen famad’antipàtiques ihiha
molts jovesqueplanifiquenel currículumescolar
i professionaldefugint-les. Perquènoagraden?
ManueldeLeónestà convençutqueésperquè
necessitenesforç, i unesforç continuat: “Elsnanos
solenacollir-lesdegust, peròperden l’afició amb
12-13 anysperquè senseesforçno s’aprenen,fins
i tot encaraquehi tinguis traça; és comel virtuós
de lamúsica, que si nopracticamolt i s’hi esforça,
nopot tocarpeces completes.”DiegoAlonsocreu
que l’odi envers lesmatemàtiques ésuniversal, no

El pendent
del bòlid volador
El bòlid que feia un triple
saltmortal a l’aire va ser
un dels grans números del
Circ Raluy que va requerir
la destresamatemàtica del
Luis. “Calia calcular el pen-
dent de les rampes perquè
sortís disparat i l’empenta
necessària per fer la volta a
l’aire; primer resolia el pro-
blemademanera empírica
i després provàvemambun
sac delmateix pes que el
pilot per poder rectificar sen-
se posar en perill l’artista”,
recorda.

“Cadavegada tenimmésdependènciade les
matemàtiques, i per aixòamoïna tantqueaEs-
panyaels resultats educatius enaquest àmbitno
siguinbons”, adverteix el directorde l’Institutde
Matemàtica Interdisciplinàriade laUniversitat
ComplutensedeMadrid,MiguelÁngelHerrero.A
parer seu, “noexigim l’esforç adequatper ser a la
primeradivisiódelspaïsospotents en tecnologia”.
I posa comaexempleels resultatsde lesdarreres
edicionsde l’Olimpíada InternacionaldeMatemà-
tiquesper aestudiantsde secundària.En lade l’any
passatEspanyavaquedar al lloc48è, i lesprimeres
places van ser copadesper laXina, elsEstatsUnits,
Singapur,Rússia,Tailàndia iTurquia, respectiva-
ment. Perquè?Nos’ensenyenproumatemàtiques
als estudiants espanyols?

Unaassignaturapendent “Laqüestiónoés tant
ampliar continguts comexigir als alumnesque s’es-
forcinaaprendre’ls i adominar-los; non’hihaprou
ambtenirunconeixement superficial d’alguna
cosani aprendre’l per a l’examende l’endemà, sinó
quecalenconeixementsbensedimentatsperpoder

La paràbola
de l’home-bala
L’home-bala va ser durant
molts anys un dels números
estrella del Circ Raluy
(protagonitzat durant un
temps pel pare del Luis
Raluy), i els càlculs sobre
l’angle i la pressió
que necessitava el canó per-
què la paràbola descrita per
la persona llançada acabés
en una xarxa instal·lada a
150metres eren crucials.
“Una vegada es van llançar
dues persones, van passar
de llarg i van anar a caure
sobre el públic, perquè la
pressió s’havia carregat a
l’exterior i a la pista s’havia
vist alterada pel canvi de
temperatura,” comenta
Raluy.
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Pitàgores i l’envelat
“Lesantenesper a la
lonanecessitenestar enun
angle recteperfecte, i per
col·locar-les femservir el teo-
remadePitàgores”, comenta
Raluy. I afegeixque tambése
serveixendels seus coneixe-

Perímetre i superfície
per almuntatge
La geometria és bàsica per
instal·lar el circ. “Cal veure
la grandària dels terrenys,
calcular el que ocupa cada

aquesta impulsivitat perquè s’activi l’estratègia
de raonament adequadaper resoldreel problema
enqüestió; aixòho sabembéelsprofessorsde
matemàtiques”.Unaltre factorque influeixen
ladificultat intrínsecade lesmatemàtiques és el
caràcter acumulatiu: nomésespot comprendreun
conceptenousi s’hanassimilat béels conceptes
previs enels quals esbasa, així que si unnen té
llacunesen l’aprenentatgede lesmatemàtiques al
llargdelsprimers anysd’escolaritat, això l’afectarà
en tot el queel segueixi.Aquesta ésunade les raons
per lesquals algunsmatemàtics vinculen lapassió
o l’odiper lesmatemàtiques amb laqualitat del
professorodelsprofessors ambelsquals sen’inicia
l’aprenentatge.

D’altrabanda, lesmatemàtiquesqueavui s’ex-
pliquena lamajoriade les escoles, aparerdels
experts, no sóngairemotivadores. “Quanelnen
surtdecol·legi el seuentornno li requereixque faci
servir lesmatemàtiquesquehaaprès a l’aula; no li
resolencapproblemaproperperquè sónaprenen-
tatgesper aunúsposterior.Amésamés, compot
competir la resoluciód’equacions ambunpartit
de futbol, ambunvideojocoambunxat ambels
amics?Aquestes activitats solen sermés reforça-
dores a curt termini”, emfatitzaAlonso.Per això,
consideraquepotser caldria adaptar el currículum
escolar–inonomésenmatemàtiques–a lesneces-
sitats quecadaalumne tingui ohagide tenir enel
futur, “perquènoéselmateixelnanoque treballarà
enunaoficina imainonecessitarà calcularunal-
goritmeperò li exigimquehosàpiga fer, queel que
vol estudiar física i sí quenecessita aquest concepte
imolts altresper a la seva futuraprofessió”.

GranutilitatEs rendibilitzinonoprofessionalment,
hi ha consens enel fet que lesmatemàtiques són

és exclusiudels joves espanyols, i obeeix adiver-
sos factors, començantper ladificultat intrínseca
d’aquestabrancadel coneixement. “Noéselmateix
entendreundiscursnarratiuqueund’argumen-
tatiu; desd’unenfocamentpsicològic, el cervell
necessita adoptarunaactitudmoltmésactiva
per comprendreunraonamentqueper llegiruna
novel·lad’aventures, imoltmésgranquepermirar
unprogramade televisió ajagut al sofà; i ja sabem
queelnostre cervell tendeix semprea l’economia
cognitivamésgran, així que si l’alumnenoestàdis-
posat a consumir energiamental, ésmoltprobable
quenoentengui elsprocessosde raonament (espe-
cialmentdeductius)de lesquals sónplenes lesma-
temàtiques,” explica. I afegeixque si noes comprèn
algunacosa, l’aprenentatgeés superficial i el record
pocdurador, uncamíque, apocapoc, provocaque
el contacte amb lesmatemàtiques sigui aversiu,
perquè s’associa a conseqüènciesdesagradables:
suspensos, càstigs, baralles familiars... “L’alumne
acabaevitant lesmatemàtiquesperquèalproblema
intel·lectualhi sumaels emocionals”, resumeix.

Peròelsmotiuspels quals lesmatemàtiquesno
apassionennos’acabenaquí.Engeneral lesperso-
nes raonemmésbéensituacions i ambcontinguts
concrets,mentreque lesmatemàtiques fan servir
un llenguatge simbòlic abstracte.Ambunagreu-
jant enel casdelsnens i dels adolescentsque les
estudien: que la sevacapacitat per comprendre les
operacionsmentals implicades enel raonament
formalnoestanproudesenvolupadesperquèel
lòbul frontal del cervell és el darrerquemadura.
Alonsoafegeixqueaquesta immaduresa frontal
tambéexplica algunserrors comesosenmatemàti-
ques, comels causatsper la impulsivitat: “L’alumne
es llançaaemetre la resposta sense reflexionar; n’hi
haprouambdemanar-li que inhibeixi unamica

caravana, comptar els
espais perquè tot encaixi;
si t’equivoques calmoure
altre cop totes les caravanes,
perquè no en pot quedar
cap fora,” explica Raluy.

mentsd’anglesper recuperar
els grausd’inclinacióquepot
tenir cada terreny i aconse-
guir que lapista (sobre la
qual es veuel Luis actuant)
quedi sempreperfectament
horitzontal i els acròbatesno
tinguinproblemes.

La regla de tres dels
trapezistes
El Luis Raluy explica com
la regla de tres és l’aliada
dels trapezistes per calcular
el nombre d’oscil·lacions

que han d’esperar abans
de llançar-se al buit per
caure amb seguretat a les
mans del “portador”. Cal no
oblidar que les oscil·lacions
depenen de l’angle triat.

importants per a tot elmónperquè incideixenen
lamanera comes configura lament. “Unabona
formació enmatemàtiques és essencial per aqual-
sevol ciutadà, t’ensenya estratègies per resoldre
problemesde la vidaquotidiana i és part de la cul-
tura (ArquimedesoDescartes erenmatemàtics);
avui quan llegeixesundiari tot sónxifres, així que
per entendre el quepassa al teuvoltant, per saber

9 A CASA
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té un armariet com els dels
instituts i el dia de les festes
populars munten un joc
ben curiós. Va el més jove
i obre tots els armariets. El
següent els tanca de dos en
dos: és a dir, va als armaris
2, 4, 6, 8... i els tanca. El
següent va de tres en tres:
és a dir, va als armaris 3,
6, 9, 12... i els obre o els
tanca segons siguin tancats
o oberts, respectivament.
El següent, de quatre en
quatre, fa el mateix: obrir
o tancar. El veí número 500
només va als armariets
números 500 i 1.000 i els
obre o tanca segons siguin
tancats o oberts. I a partir
d’ell, els veïns número 501,
502, 503... fins al 1.000
només van a un armari: el
que indica el seu número
i fan el mateix: obrir-lo o
tancar-lo segons el trobin
tancat o obert, respectiva-
ment. Al final del joc, per
tant, alguns armariets seran
oberts i d’altres, tancats. La
pregunta al visitant és clara.
Sense esperar que s’acabi
el joc, sabríeu calcular el
número de l’últim armari
que quedarà obert?

3Dos caçadors es perden
en meitat de la caça. Un
porta 5 llonguets i l’altre,
3. Es troben amb un tercer
caçador que no porta res de
menjar però sí 8 monedes,
i acorden repartir-se els 8
llonguets entre tots tres, a
parts iguals, i les 8 monedes
entre els dos que aporten el
pa. Com s’ha de fer, perquè
sigui just, el repartiment de
les 8 monedes?

4 Trieu els 6 números que
vulgueu entre els deu
primers. Oi que sempre n’hi
ha entre els escollits un que
és múltiple d’un altre? I si
escollíssiu 17 números entre
l’1, 2, 3..., 32 seria segur
que n’hi hauria un que seria
múltiple d’un altre? I si
escollíssiu 2.000 entre l’1,
2, 3 ..., 3.998? I si trieu la
meitat més un entre 1, 2,
3..., 2n?

5 En Pere troba 40 errades
en un treball i la Marga,
independentment, en troba
33, de les quals 24 són
compartides amb en Pere.
Quantes errades, aproxima-
dament, se’ls han escapat
entre tots dos? Però si no
sabem el nombre d’errades
de la feina, com esbrinarem
el nombre d’errades que
no han detectat? Doncs es
pot fer.

quèpassa si acomiadenel 20%del personal
sanitari, necessites lesmatemàtiques”, resumeix
DeLeón.MiguelÁ.Herrero creuque, ara com
ara, nohiha capaltra einamésprecisaper inter-
pretar la realitat, perutilitzar imanejar dades, per
ordenar-les i entendrequina influeixmés, quina és
la causa. “Seria degranutilitat, per exemple, que
els nostrespolítics entenguessinmésdenúmeros;
podriendistingir quanunapetita retallada aquí
comportaungrandesastre allà; peròmolt pocsdels
nostres líders polítics tenenuna formació científica
elevada, cosaqueensdiferenciad’altres països,
comaraFrança,” apunta.

Una altra de les raons per defensar una formació
bàsica i universal enmatemàtiques és que entre-
nen en el rigor del raonament lògic i la intuïció.
“Si domines la lògica saps queuna cosa és una
hipòtesi i una altra unademostració, és a dir, un
argument queprovademanera inequívoca que la
hipòtesi és veritable o falsa; i aquestamenad’ar-
gumentació es trobamolt a faltar i aniriamolt bé
en aquesta crisi: saber queun resultat és correcte
ono, perònodepèndel que opini unpartit polític
o un altre”, emfatitzaHerrero. Letona també creu
queunade les aportacions principals de lesmate-
màtiques és el caràcter axiomàtic –nopots dir res
si nohas sustentat abans el que estàs dient– i el fet
quepots recórrer camins diferents per arribar a
la solució, però de solució nomésn’hi ha una. “En
matemàtiques tot encaixa i els seus resultats no
admeten capdiscussió, però tambéhandesenvo-
lupat la teoria de probabilitats per abordar la in-
certesa, demanera quepodenpotenciar el nostre
raonament lògic –i així fer-nosmenys vulnerables
a lesmanipulacions ideològiques, polítiques o
publicitàries–, però, amés ames, tambépermeten
desenvolupar la nostra intuïció, que guia la presa
dedecisions i és el complement perfecte de la
lògica,” explicaDiegoAlonso.s

1 En qualsevol torneig
de tennis, el nombre de
participants sempre permet
que puguin aparellar-se,
en qualsevol ronda. Aquest
nombre (8,16,32,64,
etcètera) és dels que els
matemàtics anomenen
“potències de 2” i amb ells
calcular el nombre de partits
que hi haurà al torneig és
molt fàcil. Per exemple:
amb 16 participants, a la
primera ronda hi haurà 8
partits; 4 a la segona; 2 a
les semifinals, i després 1,
la final. En total, 15 partits.
Amb 32 participants, hi hau-
rà aquests 15 més els 16
primers. És a dir, 31 partits.
En tots dos casos hi ha un
partit menys que
el nombre de jugadors.
Si el nombre de participants
no és d’aquesta mena
(potència de 2), en algunes
rondes hi hauria un nombre

imparell de jugadors.
Una opció raonable per
evitar aquest problema és,
en aquests casos, triar un
jugador que, per sorteig,
passa a la ronda següent.
Així, per exemple, amb 13
jugadors passarien a
la ronda següent l’escollit
més els 6 guanyadors dels
12 partits restants.
D’aquests set jugadors, per
sorteig, se n’elegeix un que
passa a la següent ronda
amb els tres guanyadors
dels sis partits restants.
Aquests 4 ja juguen com
sempre, i el nombre total
de partits seria, llavors:
6+3+2+1= 12. També un
de menys! I amb 2.013
jugadors també deu ser un
de menys? I amb qualsevol
número?

2 Cadascun dels 1.000
veïns de Matematilandia

Estimeuoodieu lesmatemàtiques? Per què?
Opineu a Lavanguardia.com/estilos-de-vida

FEULAPROVA

JoséMaría Letona, director
de l’Escola de Pensament
MatemàticMiguel deGuz-
mán, proposa de posar a
prova el nostre raonament
matemàtic amb cinc pro-
blemes –alguns de clàssics
i d’altres no tant– les solu-
cions dels quals guardarem
fins al suplement ES de la
setmanaque ve. Ànims i
penseu-hi!

Al darrer llibre, Luis Raluy
esbossa la fórmula que
genera els nombres primers
fins a l’infinit

ES-
2 DE JUNY DEL 2012
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