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Les preguntes
Per a què fem ciència? Per a què la literatura?

Què explica millor el món i la vida, la literatura o la ficció? La ciència o la poesia?

Quina relació tenen les matemàtiques amb la realitat?

Les matemàtiques són d’aquest món, o són d’un altre món? 
Els conceptes matemàtics, són invents o són descobriments?

Són gent estranya els científics? I les persones que es dediquen a les matemàtiques?

Ell sabia que la poesia, com les matemàtiques, 
viu i forma part del llenguatge universal 
de la intel·ligència i la sensibilitat humanes.

sobre Laurent Schwartz
Mireille Gansel: Traduir com transhumar (trad Dolors Udina), pag 44



l Entendre
l Explicar
l Modificar

Per a què la ciència i els científics?

De fet, és un objectiu general de la persona humana!



Com ho intentem?
Literatura, art
l Poesia
l Pintura
l Ficció literària
l Música ...

La ciència
l Biologia, química
l Física
l Psico-socio-econo...
l Filosofia
l Les matemàtiques

Totes són vies útils i potents, però totes tenen també limitacions!



Les limitacions
Literatura, art
l Poesia
l Pintura
l Ficció literària
l Música ...

La ciència
l Biologia, química
l Física
l Psico-socio-econo...
l Filosofia
l Les matemàtiques

Hem de veure’ls tots com a necessaris i complementaris



Les matemàtiques

Existeixen les matemàtiques?
En quin món existeixen

els objectes matemàtics?
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La recta, plena de punts
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Els geòmetres diuen
que una recta és feta de punts
que la recta no és més que una tirallonga de punts
que entre dos punts sempre n’hi ha un altre
i entre aquest i el primer, n’hi ha més
i més i més entremig.

Així, entre dos punts n’hi ha un altre
I dos!, i tres, i set, i quinze…
En qualsevol trosset de recta, n’hi ha infinits!

Però, creieu-me, un punt a la recta està terriblement sol.

Ai! Resulta que el punt no en té cap al costat
a qui mirar, a qui parlar, a qui escoltar, amb qui tocar-se.
Perquè entre ell i el del costat,
sempre n’hi ha un altre enmig.



Un verdor terrible
l L’aparició de l’atzar com a element 

essencial per explicar el món

l Els límits de la física, la incertesa
l Els objectes de la mecànica quàntica, 

són invents o són descobriments?
l Tornem-hi: existeixen? On?
l Els científics, són així? O estan 

exageradament dramatitzats?



Com són els matemàtics?
Són tan rars? Grothendieck, Mochizuki, ...
Però també hi ha Gauss, Carl Friedrich.
I les dones? També, solen ser més “normals”.

Són més rars que els músics? Que els pintors o 
els poetes?

És ben cert que n’hi de ben pintorescs!



Paul Erdős
L’home que només estimava els nombres

l 1913 – 1996, hongarès

l 1500+ articles, 511 co-autors



El personatge
l Teoria de nombres, grafs o 

xarxes aleatòries, 
combinatòria...

l Sense casa ni feina fixe 
només els teoremes i les 
conjectures.

l Li agradaven els epsilons

Erdős amb Terry Tao, 1985 (62 i 10 anys)
21 anys després, Tao va ser Medalla Fields. https://mathshistory.st-

andrews.ac.uk/Biographies/Erdos/

https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Erdos/


Erdős: un gran col·laborador
Cada matemàtic té un 
nombre Erdős: 
el mínim nombre d’enllaços 
de col·laboració per arribar 
a Erdős

Erdős té EN=0
Els seus coautors tenen 
EN=1 (més de 500)

Els coautors d’un coautor, 
EN=2  (més de 6500)

EN=3, més de 30.000 ...



La probabilitat
• Un dels temes preferits de Paul Erdös, 

les xarxes aleatòries.
• Com a ciència, la probabilitat és recent

deien: No es pot tractar matemàticament l’atzar!!!
• En poc temps ha envaït molts àmbits

científics I també socials.

Els nostres cervells no estan cablejats per entendre 
la probabilitat.

Persi Diaconis, probabilista i mag.



Probabilitat a tot arreu
Les dades, l’estadística, l’atzar s’ha colat arreu

La mecànica quàntica
Totes les ciències, naturals o socials
En el llenguatge corrent

Però segueix essent difícil de copsar
Demà plourà amb una probabilitat del 30%
La vacuna X dona una protecció del 87%
Aquesta malaltia té una supervivència mitjana de 3 mesos
Seguim jugant a la loteria tot i saber que hi perdrem diners



Confusions freqüents, que poden ser greus
• Dos tractaments per un càncer:

A: aconsegueix salvar el 80% dels casos
B: no pot evitar que el 20% dels casos morin

• Què és millor?
A: Comences amb 150 i pots guanyar 50 amb probabilitat 50%
B: Comences amb 200 i pots perdre 50 amb probabilitat 50%

• És el mateix?
La probabilitat que un immigrant sigui delinqüent
La probabilitat que un delinqüent sigui immigrant



Són temes inacabables… 
que m’entusiasmen.

Preguntes? Comentaris?

Moltes gràcies per la vostra atenció

frederic.udina@upf.edu


