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"Potser molta gent rebra amb estranyesa aquesta revista, molts no 
coneixeran els motius de la seva existencia ni les finalitats que pretenen els 

que, per primer cop, l'han treta la llum ( ... )" 

Així comenc;ava !'editorial del número 1 de la Revista de Físiques al 1977. En 
línies similars, estudiants de diversos cursos ens hem trobat per reviure la 
revista perque, un cop més, esdevingui una eina de promoció del magic 
ambient que, any rere any, s'ha creat a la nostra facultat. 

Ara la revista és (esperem) coneguda coma PlantaS i l'evolució que ha dut a 
terme és obvia. La revista satírica, burlesca i no oficial de la facultat de Física 
ha adquirit unto més humorístic, pero ha preservat l'esperit amb que va néixer. 
Conservant les arrels (i explotant als redactors), ha arribat a les teves mans 
aquest exemplar número 56. 

Som la nova redacció de PlantaS, i n'hem pres el relleu, sabent que quan 
nosaltres acabem, altra gent comenc;ara i conservara aquesta meravellosa 
tradició. En paraules d'un antic redactor, sempre arribara el moment en que, 
un cop més, PlantaS s'alci com un fenix sobre l'atri solar i planegi sobre Física, 
omplint-ho tot de foc i caliu. 

Ara i sempre, compra PlantaS! 

Redacció de PlantaS 
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Nova redacció de PlantaS 
Víctor 

Anys després de descobrll' la seva ex.isténcia a la pagina d'associacions 
de Física, ha elaborat un pla mestre per retornar PlantaS a la seva 
vella glória, peró ellli.stó esta molt alt i haura de lluitar contra la 
seva por de mai poder igualar l'article de la (g)astronomia. Navega la 
deep web en busca de mems i utilitza secretament el f:inanyament de la 
revista per assolir el seu objectiu. 

Ton(t)i 
Expert en representar a química en obres de 

teatre, en resulta natu."'al que li agradi riure's de si mateix i una mica 
de tot. Utilitza el seu mestratge en LaTeX com a arma per fer el bé a 
la facultat. És admirador des de ben petit del Hoffmann, peró el seu 
punt débil és que no té un cognom amb tant ganxo. 

JOan 

Francesc 
Rapid per naturalesa, és el guia espiritual del Vórtex. La seva 
incorporació ha suposat un abans i un després en l'estat 
emocional dels col·laboradors. Enginyer renegat i amb el cap als 
núvols, intenta segull' els passos del Mestre. 

Marian 
Quizás la recuerden de películas como "Yo a Física y tú a La 
Central". Si li fan escolli.r entre Física i Ma. tema tiques ho té 
clar: 
Estanislaisme. 

Contra la dictagura químico-emparejada mundial de sucesores de miss boyle, y la 
locura desinfonnación, enajenación mental, Planta 8 =prensa igualitarista estanislaista, 
único punto in fijo de referencia, ni aprobados, ni espacio, ni tiempo, ni estás, ni has estado, ni 
es1arás porque estás in motivada por Minodes II, el inreferendum y la cola de secrernria y la fuente=. 

Cuando yo y mi existencia te hahlan, te saludo por el pasíllo ya no estás en ese punto, 
cmnbias sin estar en ninguna parte, cuando saludo a las células de tu cuerpo ya son 
otras, no hay existencia. Desannar, desemparejar, descontaminar e investigación 
colectiva, fin al paro, paz perpetua. La jmujer, con j 

Ex redactor del 1'he lfew York Times i després de guanyar dos 
prem:4; Pul.ísher es posa a redactar articles sense cap mena de 
gracia per P]4nta 8. · Amant de les vaques i de totes les 
paraules que acaben amb "ita" assegura que escriure per 
Planta 8 és caure a l'esglaó més baix de la seva vida. 
Mentrestant, anima a altres futura redactors a suicidar-se 
abans d'intentar-ho. 

Foto d'arxiu 



E/h 
def presentacio_membres_redaccio(): 

while dies_per_imprimir_revista > 8: 
print (ansietatJ "Havíem de fer una presentació? Un 

momentJ necessito cafeJJ) 
ansietat = ansietat + 1 

else: 
print (ansietat) #Va ser més facil fer de Satanas a 

Fisiquets o presentar el Festival. Per que no deixes dJapuntar-te 
a associacions? 

return 

ansietat = e 
presentacio_membres_redaccio() 

lüquel 

• 

Diu que com que és un worksholic i pensava que no tenia prou 
fonts d'estrés, va decidir col·laborar amb PlantaS. També perqué 
creía que els mems de la facultat que corrien per Internet 
necessitaven un boost important referint-se a la qualitat. Peró 
tot aixó són excuses, en realitat només volia riure's dels qUÍMICS 
i dels enginyers. Li agraden molt (massa) els bamsters i el seu 
talent només l'aprecien els malalts, but st least he tries. 

Pau 
Un tío que esta sempre per la faculta.t fent ... bé, se suposa que 
alguna cosa. El pots reconéixer perqué solen cridar-li "Córtate el 
fleqUillo!". Té els súper poders de no tenir pressa per fer les 
coses (i aqui esta escrivint aixó just aba.ns de tancar la revista) i 
de perdre el temps poderosament, fet que l 'ha portat a unir-se a 
trenta mil associa.cions diferents i a PlantaS, a la qual s'bi queda 
"perles bi.."Tes i una mica per la gent". 

lfo té un compsny digimon peró 
tsnt debo. 

El Senyor del Kiwi 

Va per la vida palant mezcraules perqué pot, peró igual mént un 
teiós serlema proba.l. Parlagades s'oblidom de a veg coar. Mé solts 
tans placrets i li cosea.n les rarades a.gres. Un és-moteit malivat. 
Deró es pivertei.x. :J 

Té una apreciada col·lecci6 de 3 ima.tges de senyors amb les celles i 
els bigoti.s interca.nvia. ts. Si n'ba regala t una a PlantaS és perqué 
li importa de veri ta t. · 



-THE 8 NEWS 
Individus blaus comencen a saturar la 
facultat de química 

Inicialment es creía que aquestes criatures 
eren vulgars químics que no se'n sortien amb 
una practica en particular en la qual 
haguessin de sintetitzar un compost cristal· lí 
blavós. Malgrat aixo, el nombre d'individus no 
para de proliferar i no concorda amb els 
models físics associats a la reproducció de 
químics que hem desenvolupat amb alguns 
biofísics (basat en la reproducció de conills). 
A més, hem sentit alguns d'aquests indlvldus 
cridar <<Existence ís pain, 1 just wanna die!». 

Intrigats per aquest misteri i vigilant una 
possible conquesta de la nostra facultat per 
químics reproduint-se per bipartició i 
multiplicant-se exponencialment, l'equip 
d'investigació de PlantaS s'hi ha posat a 
investigar. Contrastant les dades recopilades 
amb físics frikis de la serie Rick&Morty (que 
n'hi ha massa), hem conclos que no es tracta 
de químics tenyits, sinó de Mr. Meeseeks, 
éssers d'una altra dimensió que només tenen 
un objectiu a la seva vida: acomplir el desig 
de qui els convoca. 

Després de rondar pels laboratoris de 
química, creiem que el desig que se'ls ha 
demanat és el de convertir la química en una 
ciencia de debo. Com tal tasca és impossible, 
els Mr. Meeseeks s'estan veient forc;ats a 
cridar altres Mr. Meeseeks, !'existencia deis 
quals és pur dolor, no per haver de conviure 
amb químics, sinó perque no poden 
completar la tasca que se1s ha demanat. Us 
mantindrem informats. 

\_'\-\SilKCE IS l.f_¿y 

1 . ~ 

f . ' r · 1 

Alumne falsifica el nombre de 
matriculats a Electrodinamica per tal de 
fer més pronunciada la campana de 
Gauss 

Any rere any, la benevolencia del professorat 
de la Facultat de Física de la UB és 
públicament reconeguda i !loada per les 
víctimes de les bianuals massacres que 
aquest executen. Si bé sempre podem 
desxifrar aires picardiosos entre enunciats 
deis seus examens, els estudiants de Física 
perseveren en mostrar tota !'elegancia 
possible en la resolució deis problemes amb 
l'esperanc;a de convencer-los que han apres 
quelcom i que mereixen ser salvats per la 
campana de Gauss. 

Aquesta darrera avaluació, pero, van saltar 
les alarmes mentre el coordinador 
d'Eiectrodinamica intentava tancar acta. - En 
"plottejar" els resultats allo semblava més 
una delta de Dirac que cap altra cosa -
explica encara perplex-. 



En el fons no era del tot descabellat, hom 
espera una gran quantitat zeros i compta 
amb repetidors que en garantiran una base 
solida. Estem preparats per veure 
distribucions forc;a accentuades pero en 
aquesta ocasió el sistema no semblava capac;; 
de gestionar la informació.- En reunir-se amb 
els professors de l'assignatura i l'equip de 
deganat, 
van descobrir que la gran majoria d'alumnes 
matriculats no eren estudiants de Física i les 
seves identitats havien estat falsificades. 

-Vam comenc;ar a sospitar en revisar les 
persones que no s'havien presentat a 
!'examen: Cristina Cifuentes, Belén Esteban, 
Albert Rivera, Donald Trump ... En reunir als 
alumnes que sí havien entregat la preva, per 
a . interrogar-los i identificar possibles 
sospitosos, només va faltar-ne un respecte 
als noms que consten com a examinats: M. 
Rajoy. Hem preguntat per tota la facultat, 
pero a ningú se li ocorre qui és- confessa, 
amo'inat, el dega-. 

Tot i aixo, tot apunta a que el culpable 
romandra en l'anonimat. No pas per 
protecció de dades sinó perque no és trivial 
que les persones al capdavant de la 

Estudiant de Física a l'aula d'ordinadors durant la prematricula 

el semestre passat. Font : Andu del Festival de Primavera 2017 

investigació puguin establir quin deis més de 
60 perfils amb que es va matricular és el 
vertader. Durant les darreres hores s'ha 
posat sobre la taula la possibilitat que, en la 
crisi histérica que experimenten els alumnes 
el dia de la matrícula i que va dur al 
protagonista a actuar de tal manera, 
l'estudiant oblidés matricular-se amb la seva 
identitat real. 

L' Assistimcia als encontres esdevé 
negativa 

Despres d'un seguit de temporades de 
decreixement monoton, l'assistencia als 
encontres amb el tercer cicle finalment ha 
esdevingut negativa, segons han comunicat 
els organitzadors, que a data d'avui estan 
estudiant el fenomen, conegut com a efecte 
Cassimiro. "La tematica deis últims encontres 
no ha estat massa atractiva, actualment 
estem realitzant una transició de fase" -ha 
comentat un deis organitzadors- "Tot va 
comenc;ar a caure poc despres d'aquella 
xerrada sobre la informació quantica on el 
conferenciant es va posar malalt i ens van 
ficar un rotllo sobre He super fluid. 

Arran de la baixa participació, s'esta 
estudiant fixar per sempre la tematica de 
forats negres, presentada pel Raimon, etapa 
daurada en la qual l'alta densitat d'alumnes 
al públic quasi fa assolir la massa 
d'Schwarschild a l'antiga sala de graus, 
forc;;ant la migració de l'esdeveniment a l'aula 
105, normalment reservada en exclusiu pels 
events més multitudinaris i transcendentals 
de la facultat, com aquel! cop que es van 
celebrar els 100 anys de la teoría de la 
relativitat general. 



L'exposició sobre l'any de. la llum de la 
biblioteca es mantindra fins el proxim 
any de la llum. 

Aixo han decidit els responsables de la 
biblioteca de física argumentant que "total, la 
exposició és prou maca, tant se val si ja fa 
tres anys que va passar l'any de la llum". De 
manera que podem esperar veure el mateix 
paisatge cada cop que baixem a la planta 
baixa de la biblioteca durant els proxims 97 
anys, fins al bicentenari de la teoría de la 
relativitat general. 

El personal de la facultat esta dividit, mentre 
que alguns no opinen res en particular, els 
altres fluctuen entre opinions al respecte, i 
també hi ha qui defensa una possible dualitat 
d'estats. Per altra banda, el col· lectiu de 
químics encara no sap com mirar-s'ho, ja que 
desconeixen els dos postulats de la relativitat 
especial. 

Acabant, la biblioteca ha anunciat que els 
!libres de l'exposició romandran exclosos de 
préstec i s'esta valorant la possibilitat de 
passar una pagina a l'any deis que estiguin 
obert per tal de crear un certa noció del pas 
del temps. 

~/ 
,, .., e: 

Es troba una longitud més petita que la 
de Plank 

Un nou descobriment originat a la Facultat de 
Física de la UB promet trencar amb tot el que 
coneixíem de la relativitat general, el model 
estandard, la mecanica quantica i, 
nogensmenys, els fonaments de mecanica. 

Després d'hores i hores d'esfor~, el Dr. 
Tomeu Fiol, físic teoric especialitzat en la 
comedia, junt amb el seu company de 
departament, el Dr. Enrie Verdaguer, diuen 
haver aconseguit trabar, almenys 
teóricament, una longitud menor a la de 
Planck (que es considerava fins ara la 
longitud mínima mesurable). 

En declaracions als nostres reporters, el Dr. 
Fiol ha dit: "Sí, bueno, la nostra metodología 
consisteix en que jo explico un acudit deis 
que fan riure la meva dona i mesuro, amb un 
laser superprecís, el despla~ment en el 
somriure de I'Enric. Interpolant, creiem que 
si trobem un acudit amb la justa quantitat de 
bo i dolent, teoricament ho podem 
aconseguir. Anavem a provar amb el de 
Mistetas, pero temíem por d'obrir un forat en 
l'espaitemps". 

En preguntar-ti al Dr. Verdaguer la seva 
opinió sobre la possibilitat que rebessin el seu 
merescut Nobel, ha declarat, després d'un 
breu silenci: "Sí, bueno, esta bé, d'acord". 
Humilitat propia d'un geni. 



Descoberta relació entre la disminució 
del nombre de coloms i l'augment de 
cantaires al Cor Iolis. 

Un estudi de I'Ajuntament de les Corts ha 
determinat que el nombre de coloms 
a l'atri solar de la facultat de Física 
ha disminüit degut als brams d'un sector de 
la facultat anomenat Cor Iolis. 
Tot i que la relació esta demostrada, els 
motius encara no estan gaire definits. 

Les dues hipotesis més respectades són les 
següents. La primera: els coloms interpreten 
el "cant" d'aquests coriolaires com un 
depredador o especie invasora perillosa que 
vol ocupar el seu territori i estan fugint 
d'aquest davant la possible amena~a. I la 
segona: realment hi ha una disputa entre les 
dues especies per les restes deis pica-pica 
que s'organitzen a la facultat per a les 
trobades, jornades o celebracions. En 
qualsevol deis dos casos, sembla que 
!'especie que porta la veu cantant en la 
disputa és el/la cantaire del Cor Iolis, fet que, 
a més, donaría explicació a la proliferació 
d'aquests éssers a la facultat en els darrers 
dos anys. 

Davant tals esdeveniments, el deganat ha 
declarat que si la coral segueix reproduint-se 
de manera exponencial com fins ara hauran 
de prendre mesures, encara que prefereixen 
el Cor Iolis als coloms, ja que aquestes 
aus "filis i tot fan fastic als químics". 

LIGO detecta les ones gravitacionals de 
la teva mare quan s'intenta aixecar del 
so fa 

Així ho ha confirmat l'equip de científics 
responsables de l'experiment, argumentant 
que la seva massa és tal que quan és mou 
produeix una gran quantitat de soroll; 
saturant el detector i fent impossible 
qualsevol mesura amb un mínim de qualitat. 
Segons han explicat, 
a tu no t'ho sembla, pero aixo és a causa de 
la seva immensa massa, que crea un efecte 
de lent gravitacional al seu voltant i fa que et 
sembli que esta més prima, tot i que en 
realitat és una il· lusió. 

En paraules textuals deis investigadors 
americans, "yo mamma so fat she distorts 
space-time", aquests també s'han plantejat 
pagar-li unes vacances permanents a la costa 
sud deis EEUU per tal d'utilitzar l'energia 
mareomotriu generada quan es lleva pel matí 
coma font d'energia renovable i substitut de 
les centrals termiques de tot el país. 

Per altra .banda, hi ha qui ha expressat 
preocupació, ja que si la seva densitat 
continua augmentant, podría arribar a 
col·lapsar i fins i tot formar un forat negre, 
anihilant la vida al planeta i destruint tot el 
sistema solar. 



Adoctrinamiento en Planta 8 

La infame revista satírica burlesca 
y no oficial de la Facultad de Física 
ha vuelto a realizar de sus fechorías. 
En un nuevo acto de sedición 
que sin duda alguna incitará 
a la rebel ión tumultuosa, la susodicha revista 
ha reducido considerablemente 
el número de artículos en la cristiana 
y castellana lengua de nuestra patria. Tal 
funesta y desdichada acción no ha tenido a 
fecha de hoy repercusión alguna, mientras 
retumban por la facultad las carcajadas 
mezquinas de la mefistofélica redacción que 
ha llevado a cabo tal felonía. 

Como si no fuera poca la ofensa, al ser 
reprochado de sus maldades, uno de sus 
rastreros juntaletras (imagen) ha respondido 
publicando tal infamia conocida por el habla 
popular como "meme", en burla irrespetuosa 
de la honesta y justa crítica, en su página 
virtual "Instagram" dedicada a la corrupción, 
perversión y engaño de inocentes miembros 
de nuestra pía sociedad. 

Y no es aquí donde cesan los viles actos de 
Planta 8 y sus secuaces. En sus malvadas 
reuniones, con nocturnidad y alevosía, 

rea lizan rituales satánicos y adoran al 
Schaums, que con tal nombre no puede ser 
otro que sinónimo de Satán, escribiendo en 
símbolos incognoscibles y profesándolos 
como cristianas verdades. ¿Qué triste futuro 
depara a la nuestra amada facultad de física 
si tales acciones continúan? Compre Planta 8 
y lo sabrá. 

PRÓXIi\IA:\IENTE, U)JA KUEVA EDICIÓN DE ... 

rnasterchef 
iL.t\ PRÓXI:viA ENTREGA DEL COl'\CURSO CULil'\ARIO • 
QUE TIThlE CAPTIVADOS A i\HLES DE ESPECTADORES DE ••• TODO EL MUNDO CONTARA. ESTA VEZ CON Lr\ 

u PARTICIPACIÓN DE P. CASADO 1 C. CIFUENTES~ 

¿QUIÉ' COCIN.-\R...\ EL ?v!EJOR i.\rÁSTER? iNO TE LO 
PIERDAS! 

*si se h:a sacado e! máster <:en esfuerzo, sudor y lágrimas, se ruega mire e! prognma con precaución y tranquilizantes 



Que esta passant a Física? 
Si alguna paraula mai no ha definit la gent de física, aquesta és "guay". Més aviat el contrari. Els físics 
sempre hem tingut fama de ser els frikis, els genis (o no tant) excentrics, els que a batxillerat feien rabia 
perque es passaven la tarda jugant al Age of Empires amb una bossa de Doritos el dia abans d'un examen 
de mates i treien la millar nota de la classe, els de les samarretes de LOTR i els trekis. No hem sigut mai 
els xulos que tocaven mil instruments ni els fuckers de la vida. Mai fins els darrers anys. 

Física ha patit un canvi en la seva població d'estudiants. I aquest canvi es nota a molts nivells. Els i les 
estudiants (#inclusió) que han entrat els darrers 3 anys a la facultat ho han fet amb una nota superior a 
10 a selectivitat i amb baralles pera les places. Perla facultat encara es pot sentir algun llicenciat gemegant 
"a la meva epoca s'entrava amb un 5!". Hi ha tres grups d'aproximadament 60 alumnes nous cada any, i 
aixo és per un motiu. Física esta de moda. Bé, dit així sembla com si fos senzill d'entrar a la carrera i ha 
fes qualsevol -pera aixo ja tenim els enginyers-. El que vull dir és que Física s'ha obert a gent de tot arreu 
i ha aconseguit atreure molts estudiants de personalitats diverses. Sigui per The Big Bang Theory o per 
qualsevol altre motiu, Física s'ha tornat popular. 

I que implica que s'ha tornat popular? Que esta perdent l'essencia. Qui diría que fa uns anys s'organitzaven 
tornejos clandestins de Urban Terror als ordinadors de l'aula i que tal joc va ser perseguit i erradicat? 

Qui més ha notat el canvi d'estil han sigut les associacions i grups de la facultat, entre elles aquesta revista, 
que va desapareixer fa cosa de 4 anys i que uns quants matats que preferim escriure quatre para u les que 
posar-nos a estudiar Fiesta hem decidit recuperar. El grup de magia ha desaparegut -que potser era la 
gracia- i associacions com el Cor Iolis o el recent Shakespin estan veient incrementats els seus participants 
exponencialment. Peques tradicions, com el Festival de Primavera, s'estan mantenint. Aixo és gracies a 
petits grups d'irreductibles ñsics melancolics que volen mostrar a la facultat idees que estaven caient en 
l'oblit, com "els Fisiquets", que tradicionalment organitzaven la Comissió de Festes. 

Pero no ens passem de dramatisme. Aquesta varietat de persones també ha aportat coses fantastiques. 
Cada vegada hi ha més noies que estudien física, derribant cada cop més !'estigma de genere que queia 
en la nostra disciplina científica. També s'estan creant noves associacions pera tots els gustos: ha renascut 
el grup excursionista com a Vortex, el club de swing Swingtropia, el grup de Magic que es reuneix cada 
divendres després de dinar, etc. I també s'han organitzat activitats que creen vida universitaria. Les Jams 
a I'Atri han sorpres aquest any amenitzant els nostres dies d'estudiant i permeten que tothom s'expressi 
tocant el que més li agrada i gaudint de música a la vegada que es di na o pren el sol. Fins i tot hem deixat 
participar químics, imagineu quin grau d'unió aporta. 

En resum, la humil opinió d'aquest pobre redactor és que s'han d~mpulsar les noves iniciatives sense 
perdre de vista les tradicions que a tots agraden, fent que tothom que vingui a estudiar a la Facultat de 
Física -ja sigui que es consideri frikio guay, hippieo gamer, introvertit o extrovertit- pugui sentir-se a gust 
i trobi el seu espai per gaudir al maxim aquests anys d'universitat -que esperem que siguin el més propers 
a 4 comes pugui-. 

Sorry for the long post, here's a hot 
patato. 



Paridari 
Asensi, JM. 
A .. 1 (Fent un problema on sortien números 
complexos) Esto es complejo ... Complejo en el 
sentido de difícil. 

A .. 2 (Parlant d'un endoll) ¿Cómo podemos saber 
cuál es la fase y cuál el neutro? Pues si ponemos 
el dedo y nos da un calambrazo pues es la fase y 
sino el neutro. 

Batlle, X. 
8 .. 1 Aixo és el que et fa trempar. 

8 .. 2 Ciar que el salid pot ser esferic; pero el salid 
no és esferic. L'estat solid és subtil. 

8ertran, E. 
8 .. 1 [a una equació li falta una variable] Dones 
així aquesta equació es queda ... dones ... així ... -
Mira a la classe sense saber acabar la frase i 
pregunta- Com se diu d'aquests que no tenen 
pares? 

8 .. 2 [Al laboratori, no funcionen ni el voltímetre, 
ni l'amperímetre]. Bé, ara aplicarem el que aquí 
es coneix coma 155 [Eis desconnecta]. 

8ulashenko, O. 
8 .. 1 Para un fluido en un estrechamiento 
velocidad sube, presión baja. Pasa al contrario 
con la rebajas del Corte Inglés, por eso fluido ser 
más listo que persona. 

Centelles, M. 
C .. 1 Ara farem de Sherlock Holmes nuclears. 

Esteve, l. 
E .. 1 Faci uns informes més austers, que no és un 
anunci de Coca-Cola. 

Fernández, J. Marcos. 
F .. 1 No tingueu manies, estem a la branca 
d'aplicada, podem dir que els diferencials són 
increments. 

F .. 2 Va empatem, que així no fem govern. 

F .. 4 (Abans de comenc;ar la classe de probtemes 

sobre "Soroll i ínterferencies''). Marcos: Bé, anem 
a fer soroll. Alumnes: tothom callat. Marcos: Ha 
estat bona, eh? 

Ouan utilitza 
increments enlloc 

de 
diferencials 

Fernandez Varea, JM. 

Pero fa 
aplicada 

F .. 1 Es un libro más orientado para químicos: 
cuando ponen una fórmula, como que le ponen 
vaselina, para que entre más suavemente. 

F .. 2 Para aplicar la física, antes se ha de entender 
[dirigit als aplicats] . 

Ferrater, C. 
F .. 2 A un alumne que arriba 30 minuts tard: Si, 
si entra que estas matriculat aquí. El que no és 
d'aquí és a l'hora a la que has arribat. 

F .. 3 Un tensor és... mmm... bé us poso un 
exemple. 

Fiol, T. 
F .. 1 El doctorat i el món real són ortogonals. 

F .. 2 Malgrat que sóc de Mallorca, no tinc ni puta 
idea de nautica. 

F .. 3 Algun dia m'ho agraireu tot aixa ... Quan 
estigueu al McDonald's o allo. 



Parallel Lit"'es = Two lines which 
never meel 

Example: 

A 

e 

~Física f¡::,,6 . 
---.::...:..::: nca --
Mónteat 

8 

o 

F .. 4 (Falla al llen93r un guix) Era la NBA o un 
doctorat en física ... La vida va decidir per mi. 

F .. s Si jo tingués 1000€ ... (s'ho repensa) bueno, 
horari infantil. 

F .. 6 Com només corregeix l'examen un primo, 
podeu fer-Io tot en un mateix full (la gent riu). 
Qui hagi rigut, un punt menys. 

F .. 7 [Resolent integrals] Ho podem fer com els 
americans: si tenim un problema, el fem més 
gran i a lo millor el solucionem. 

F .. S La natura privilegia e, no privilegia 10. Igual 
que els vostres examens. 

F .. 9 [Una noia tos molt durant molta estona] Hi 
ha algun codi secret que m'estic perdent? 
F .. lO Per fer l'examen finals som tres profes de 
teoria, unes birres i a veure que passa. 

F .. ll No podeu aprovar aquesta assignatura si 
no sabeu qui és Antonia Font. 

ALL NEWS VIDEOS MAPS IM 

Hernández, A. 

H .. 2 Les gustan las pizzas? [en referencia a solids 
en rotació]. 

H .. 3 Qué pasa, no les gustan las rotaciones 
esféricas? 
H .. S Todos los fluidos de ese niño son no 
newtonianos. 

H .. 7 Ya veo que estos problemas de vaciar un 
depósito no les motiva. Podemos hacer que haya 
cerveza dentro. 

H .. S Hay que conseguir levitar, como Santa 
Teresa. 
H .. 9 Eliminemos las paredes. Daría para un 
programa electoral bonito. 

H .. lO Los teóricos les ponen 20 parámetros a las 
ecuaciones, y así pueden ajustar hasta ... hasta 
un elefante, con la trompa y todo. 

H .. 12 [a practiques, a dos alumnes se'ls acaba 
!'alcohol i van a demanar-ne a I'Aurora] Cómo 
tragan chicos! 

Julia, B. 

l .. l Primero pensad, luego levantad la mano. 
J .. 2 27 por 3, que ... Es un número más grande 
de 27 por lo menos. 

J .. 3 [els membres de la comí de festes li 
demanen alguna cosa per la panera] Pues hablad 
con el Viñas, a ver si os da su bigote. 

Manrique, A. 
M .. l Hay aquí un sumatorio que me estoy 
olvidando. Podría deciros que estoy usando el 
criterio de Einstein, pero no, me lo estoy 
olvidando. 

M .. 2 Hay unas preguntas tipo test que restan y 
dos de responder en dos líneas que ni suman ni 
restan. 

Miguel, M.C. 

M .. l Aixo complicara, pero alhora fara divertida 
la nostra vida, no es pot ten ir tot. 

M .. 2 Un espagueti és un bon concepte mental 
que és bo tenir al darrere. 

M .. 3 ... i la cisalla me la passo pel ... [molt fluixet] 
forro. 



M .. 4 Pandeig és una paraula una mica estranya, 
jo no l'he sentida mai pel carrer. 

M .. 7 [buscant algú per respondre] Vinga, va, 
Víctor! No hi ha cap Víctor? Sí que hi ha un Víctor! 

[senyala un noi] Tu et dius Víctor oi? [Aiumne: 
No, jo em die Julio.] No, tu et dius Víctor. 

Montero, M. 

M .. l Anava a dir collonut, pero no ho he dit. 
M .. 2 A quantica hi ha moltes maneres de fer-se 
imatges mentals, i tetes són erronies. 
M .. 3 Fa molt de temps en una galaxia molt 
llunyana, una assignatura tenia practiques. 

M .. 4 Quan un fa aquesta carrera, se n'adona que 
li fan falta més alfabets. 

M .. S [Se li cau un full al terra] Ostres, ha arribat 
la tardor. 

Padró, J. A. 

P .. l Ara fas un examen ambla llei de Newton i 
la gent suspen, lo que vol dir que no és evident. 

P .. 2 Les interpretacions de la medmica quimtica 
són discutibles i divertides. 

P .. 3 Pensa el que vulguis, que no és important. 

P .. 4 Que t'estas estudiant el Schaum's? Compte 
no t'agafi una embolia. 

Palassini, M. 

P .. l Demasiadas derivadas es malo para la salud. 

P .. 2 Si os tenéis que quedar con algo al acabar 
la carrera, es con la serie geométrica [somriu]. 
Me haríais muy feliz. 

P .. 3 (acaba de resoldre un exercici) también se 
puede hacer en cartesianas, es un buen ejercicio 
de ... masoquismo 

Pérez, E. 

P .. l [Referint-se a les creences religioses d1saac 
Newton] "Em sembla que també va en contra de 
la trinitat. .. aixo de que Déu está en el pare, el fill 
i l'esperit sant... En fi com la dualitat ana
partícula, pero en versió relig iosa''. 

P .. 2 La bomba atomica va tenir un gran impacte, 
mai millor dit. 

+No facis broma sobre les 
bombes atomiques, esta malament 
-Fes-ho, aniras directe al paridari de. P8 

Polo, M. C. 
P .. l [Després del primer parcial de Feio]. Bueno, 
pues aquí tenemos una espira rectangular 
suspendida. [fa silenci] Anda, icomo vosotros! 

Serra, P. 

P .. l Treballar amb els fluids és una tragedia. 

P .. 2 Aixo va per tots els que van evitar 
Meteorología amb la doctora Bladé perqué feia 
classe en angles. 

Sanahuja, B. 

5 .. 1 Si em voleu demanar qualsevol cosa, 
excepte quartos, em podeu trobar a aquest 
correu. 



5 .. 2 Les escales logarítmiques perque les fan 
servir els físics? Per enganyar. 

5 .. 3 L'equació deis gasas de Van der Waals és 
pels químics. 

5 .. 4 Em trobareu sempre al despatx, excepte 
quan estigui fent la siesta d'abans de dormir, o la 
siesta de després de dinar, o m'hagi anat a casa 
a fer la siesta ... 

S .. S Els reactors de fusió no fan la cadena p-p, 
perque són d'esquerres. 

Salvador, E. 

s .. l Pels que no feu relativitat, aixo us servira per 
entendre els conceptes. Pels que sí en feu, us 
servira per entendre els conceptes. 

5 .. 2 Els grecs podien votar els seus líders, i cada 
any o dos els canviaven. Una mica com la CUP. 

5 .. 3 Ja passa que els premis Nobel els regalen a 
qui no els mereix ... Perque si els donessin a qui 
mereix, jo ja en tindria dos o tres. 

Cosmologia 

Relativitat 
general 

Tarón, J. 
T .. l A mecanica quimtica no diem magnitud, sinó 
observable. Si dius observable queda com més 
misteriós. 

T .. 2 Física és enlla on no és química. 

T .. 3 Si fóssim matematics diríem que cal un 
nombre infinit experiments. Pero infinit no 
podem, que no hi ha un nombre infinit 
d'estudiants de doctorat. 

UNIVERSITAToE 

BAR.CELONA 
CR:\1 Uibliotec;1 ele Física i QuíJHi<:a 

· . . · l)iagonal , 645 · 0802d l;an.:dl.lll« 
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T .. 4 Un cop has fet la mesura no pots tornar 
enrere. Aixo és com la vida, vaja. 

T .. s Ho podem escriure amb una !letra així molt 
grega. 

T .. 6 Tenim tres metodes, el primer és resoldre
ho com puguis. 

T .. 7 Aixo deixeu-me que ho escrigui així, que 
queda com més mono. 

T .. s Imaginem una cosa que va molt, molt, molt 
lenta, dones més encara. 

T .. 9 Algú sap de que estic parlant? 

T .. lO Aixo us agradara a tots aquells que sigueu 
frikis de la geometría. 

T .. ll Ara aplicarem !'operador apocalíptic. 

T .. 12 Aquesta integral la sap fer tothom ... Fins i 
tot a les escales bressol. 

Verdaguer,E. 
V .. l I aleshores tindrem un camp electric que 
varia amb el temps, que creara un camp 
magnetic que varia amb el temps, que creara un 
camp electric que varia amb el temps, que creara 
un camp magnetic que varia amb el temps, que ... 

V .. 2 Abans tenia una integral de O a infinit, que 
és una barbaritat. Ara la tinc de menys infinit a 
infinit, que és el doble de barbaritat. 
V .. 3 El cosinus? Me l'he menjat. .. Malgrat no 
m'agrada el guix 

V .. 4 [Després de passar Smfns buscant un error 
en un cillcul seu] Bueno, us ho deixo com a 
exercici i ja ho acabareu. 

V .. s M'he adonat que la setmana té set dies. 
[real/y nígga?] 

Ouan has fet un error 
i no trobes on 



v .. 6 Aixó no ho sé, pero sí que ho sé. 

v .. 7 Dema no existeix. 

V .. s Killing és una persona, així que va amb 
majúscula. Bé, era una persona. 

V .. 9 Ara ho escriurem d'una forma més precisa i, 
per tant, més incomprensible. 

v .. 10 Aquest exercici és llarg, pero no infinit. 

V .. ll Wald no és només un !libre, també és una 
persona. 

V .. 12 Aquesta part compta només 4 punts, la de 
problemes compta 6. Així que no us gasteu ara 
les neurones. 

Vives, E. 

v .. l Es poden fer malament les coses o molt 
malament les coses, pero lo millar és fer-Ies bé. 

V .. 2 Estudiant: I aquesta matriu, que és? 

Eduard: Una matriu. 

V .. 3 Problemes de la gran canonica n'hi ha dos: 
aquest i aquest camuflat. 

Oído por los pasillos 

No sé perque ho copio si esta al Schaum's 
(classe fis. quantica). 

El negro no es un ·color (bar). 

Serán 3.14 ... haha, te suena? (Javieldelbar) 

Se aprende más cagando que en clase 
(lavabo contigu). 

"He tret un 5!!!!!!" [Després que sortís 
electrodinamica, seguit d'aplaudiments i crits 
d'alegria de tota !'aula d'estudi] 

"Entre bobines i toroides, al final tindrem en 
Manuel Vedella i no el Varela" [a classe de 
FEiO] 

"iNo te pongas así, hombre! ¿Es que nunca 
habías visto una teta con sombrero?" 
(Peixera) 

[al bar] "pues a mi m'agrada FEiO" (jurat per 
el redactor que és totalment cert, existeix 
gent aixO 

"És de l'ordre, estar a bé" [biblia] 

[A medis continus] "aixo sembla més una 
classe de magia que de física" 

"Em cunde molt la grafica d'una tangent" 

[dos químics xerrant al seu lavabo] "El sentit 
físic d'aixo és ... " [com que sentit físic, tolai] 

"Ja m'he perdut, és que esta escrivint del 
revés" [a classe del Verdaguer] 

"A vegades les meitats no són iguals" 

"Kieon-Gordon no mola tant com Dirac" 
[peixera] 



Examen final de Física deis Medis Continus 

FÍSICA DEI$ MEDIS CONTINUS- Curs 2017-18 
Examen de l'assignatura - gener de 2018 

No m: Cognoms: Grup: 

Omple les caselles aznb nom, cog;noms i 6'J:up. Comem;a en aques t mateix full i continua en fu lls 
blancs addicionals, identificats amb nom í cognoms. Lliura cadascun deis exerdcis per separat. 

Qüestió 1 (1 punt) 

Volc:n estudiar la tracci6 mitja.::tc:;a:tL múltiples microL~rbul:> J'un 
salid deformable t;ou t•om per exernple la pell. A lu pnlc~iéi1, 
pod\::m ob.~ervu,r uu f~uomen comparable en un bi!Jolín <;om el 
higo1:i flll<">nim de la imat.ge. Si est.irem de manera ¡wriódiC'a els 
peLe; del higoti, podem resulr.ar en :ma. fon;a uni:orme panune
t rit?.stda per: 

f =!o sin(wot) Figura l: Uigoti anónim. 

Quina seri1 la forma dels t<mso.rs d'esfo1'<;~)s i def(m111lcions si ll:l pell ~oca el bigot.i té nna del)Sit.ar. p? 

Qücstió 2 (1 punt) 

Eu cl cas de la qücslió auterior, si arribcw al rcgim en que /o » 1, podem ucouseguir sonir del cas cstaciomu·i, i 
que l'individu sota el bigoti provoqui Ullli pertorbació soblada de la conLinultaL en la no-%ra cara. Si es supoSés 
la peJ de la cara com un fh1id n(r-newtonili, com es comportllria la corrt>Sponent viscxmitat :;i el fluid é~ .9hcar
thinning? l si és shear-thickening? Dihuixa els corrP.~ponent.s griifics visc.ositatrintensitnt de lst bnfet.a.da. 

Qücstió 3 (1 punt) 

Es nunoreja que, al depana:nenL de Ffsica de la !\.1atéria Condensada, als becaris que no es port.en bé (porten 
el café fred, etc) se' ls fa saltar per \lnl~ finestra de h). setemt planta c·a.minant per sobre d'una passru:el·h1, 
com ~]~ 1\ nt.i<:~ pirar.~. Suposa nn h~(~l\ri r.ondemnat pi!r ¡;.<.cdure el tR.n~or de gr11.di~n t de velodt.!Jt.s l't'lnse 
descompasar-lo en pan simetricá. i an tisimetricA'l., de massa. m. Quan es t raba a !'extrem de la passarel·la, de 
mOdul de ficxió l i c·oeftcienL de Youug E, quant csLA dcspl~G la passaro!-la? Pots suposa.r q ue la gra.vclat 
no actua. sobre la passarcl·la, només sobre el bccari. 

Qücstió 1 (1 punt) 

D'acord a.Js darrers es1,udis de ~·astrofísica , es poc estudiar el :noviment d a la Vi a Liictia com el d'un Auid ano
meuat Chandarsekhar-Oppcnheimcr-Ambartsumian (sovint abreujaL pcr CllOPPA.:-1). que engloba el com
ponament e:'>ótic uc la muU:r:a fosca. e: •1-momeut. a.ssociat al ruovimenL ucls :eptous, i les oucs gravit.aciouals 
que passcn per alla. Per ídealiLzar-lo, es suposa la Via La.ctia com un Auid relativista ideal (escollint una 
escala suficicuLrucnl gtau), de visco~it.o.L 11 i dcnsicul p. Aqucsl fluid, ulcshorcs, .cslá sotmc~ a una fon;a radial 
provocada per l'enerp;in fosca que segueix la segi.icnt expressió: 

E;;spnt .~ lH consumt C'OSmológica i TT(r) eL-; polinomis d'Herrnitte. Substituint aquAAtn fon~.a a l'e()uadó 
de Navier-Stokes i u.fegiu~ un pare[ de t~;rmes que donen compt.e dels re~1.1l~aLs de lu rcwt.ivita~ general i el 
rn.trap do .Lliggs, obt.enim u11a equa.dó Lcnsorial que rmdmu rcsoldre oml> ds coneixemcuts d'cicctrodintHnica 
de que uispÜsem. El cam]J de velocitaL::; que rcsulLa de la rcsolució de les equacions de ::-.Iuvicr-SLokcs és, eu 
coordenades cilíndriquE>$: 

IJr =0 

On n és una consta.nl real. A partir d'a.qucsl camp de \"Olocitats: 
a) r::s lUl lluitl comprcssiblc? En cas aftnuuliu, culculu l<L ftmció de corren~. 
b) És un t luid rotaciona.l'f En cas negatiu , calcula e! poLeucial de velociLaLs. 



Problema 1 (2 punts) 

Santa. Tcr<>sa d<' J <>Sús fou una ~onja <'.arme lit r1 autora d'obres de lit<>ral u m misl íca, a la qua.! se li alribueix 
la Uegenda. de ser capa<; de levitar. En l'actualitat. els aven<})s d e la meciinica del continu poden demostrar 
si aques(, prodigi és ñsícament explicable o simple mercadería. 

Per estudiar cl sistema Santa Tert>.Sa. (ST), aproximarcm a la carmelita pcr un cilh1dre de massa. m i radi 
Rs1'· Situem el cilindre ST estirat a l'interior d \ m túnel de :ven~, de manera que esta sir,uat em1lig d 'un ftux 
uniforme de magnitud U irrotacional. Cak nla ü1 c:a.rnp de Yelocitats del fluid entor-n Sa.nta Teresa. Exist,eix 
alguna magrlitud mínima a partir de la qua! Santa Teresa: levit a? 

Ajut : Pots ser un bon cristia i creure't que l'efecte de les vores és negligible ( els físics també ho fan i no veig 
niuf,'Ú que els cremi). 

Problema 2 (2 punts) 

Suposa un dipósit ciliudric d 'al<;ada h "' 0.5m i racli R = 0.3JTI, u.mb una sorLida en el seu extrem inferior 
tancada amb una c!.au. Omplim el dipósil amb ccrvcsa. Xibeca, situem un estudiant de física a sota la sor tida 
del fluid i obrím la clau. Considerant la cervesa Xibeca com un fluid ideal de densítat p i graduacíó 4,6°, 
calcula el l.mnps que lrigará a ernborraLxar-s<~ 1 'a.lmnne. 

Ara apartmn d cos cbri de Falumue J~·l l.crra. i a.Cegim un scgon i tercer dip<)sils de dimcnsions h' : h/5 i 
R' = R/10. A diferencia del cas anterior, ara afegim un tub de dimensió L = lm i radi T = 5mm a: la sortida 
de cada dipósiL. E n aquesL tub, la cervf'.sa Xibeca té una viscosib.t.l:. TJ. Quant triga a emborratxar-se el segon 
alumne'? 

Dada: Els alumnes són alumnes experimentats (que no experimentals!) de física i poden tolerar un volum 
d'alcohol en sang de 0,75g/ 1. Avis: no serveix una resnlt;a.t. troba(, exper:tnent.almem. 

Figura. 2: Munla.Lge del segou experiuu:mL. 

Problema 3 (2 pun ts) 

CONTÉ SPOILERS. En el llibi'e Tormenta d 'cspascs (a la serie Joc de Trons) , la .Mun:tanya esclafa el crani 
de Oberyn YJ.art.ell a.plicant-hi una pressió superior al limit elastic del crani. En l'inici de la pressi6, podem 
estudiar la <·ompressió en hona aproxilllfl<:i6 com un r<!gim de petit.es defor rna.cions. Consi dc~ra.nl. el crani com 
una esfera el<' racli R i coeficients de Lam(! A i p,. calcula el l.ensor d 'ao;for<;os i deformac:ons del crani si hi 
apliquem una pressió mdorme Po . 

Aquest contingut ha estat obtingut pel nostre equip de hackers informatics, format per 
enginyers informatics de la UPC que alimentem amb restes de pizza que sobren del bar a les 7 
de la tarda. La seva tasca ha estat de vulnerar l'encriptació, desxifrar la contrasenya (que era 
"Navier-Stokes''), per desxifrar els enunciats d'un examen final desclassificat que podria ser 
utilitzat en el futur pels professors de l'assignatura, així que apreneu-vos-el. 



PLRNTRB 

Els 88 Manaments de PlantaS 

1. La química no és una ciencia 
2. La química NO és una ciencia 
3. Les reunions de PlantaS són secretes, pero tothom ha de saber que són reunions de PlantaS 
4. Ningú pot saber que les reunions són els dijous 
6. L'ordre i numeració de les normes és trivial 
7. Aquell exercici de quimtica que no et surt també és trivial 
8. Fonamental >aplicada, pero els estimaras igualment 
9. Aplicada > enginyeria, pero que no se1s pugi al cap 
10. La identitat del tigermann és un secret 
11. Només els membres de l'alt executiu de PlantaS sabran la identitat d'en tigerman 
12. La identitat deis membres de l'alt executiu de PlantaS també és un secret 
13. Aniras a la Fira d'Associacions abans que a classe el primer dia de curs 
15. Seguirás l'instagram de PlantaS 
16. Donaras like a les publicacions de l'instagram de PlantaS 
20. Enviaras frases de professors o alumnes pel paridari a plantaS@gmail.com. 
21. Et matricularas a la classe del professor amb més frases al paridari 
23. Deixaras bitllets de 20€ setmanalment a la bústia de PlantaS 
25. He perdut 
28. Fer una entrega el més a prop possible de la data límit és com arribar a l'hora 
30. El 11om ha de ser 11om amb formatge 
31. La teva cervesa sera Selecta 
34. Sabem el que estas pensant 
38. Lloaras el S 
39. S de costat és oo, com la col· lecció de problemes o la cua de secretaria 
42. El sentit de la vida, l'univers i tot és el número d'aquesta norma 
43. L'ordre i numeració de les normes és trivial 
38. Pots repetir normes per que sí 
45. Per tant la teva existencia és també trivial, pero no la del S 
SO. Pren partit 
51.??? 
52. Profit 
55. El Schaums és la teva vida, el teu amor i el motiu de la teva existencia 
56. Els textos sagrats consisteixen en: Schaums, Castellet i Megadossier de MMII 
60. Si Hoffmann es tira per la finestra, tu també 
65. Aniras a totes les xerrades i conferencies que parlin de forats negres 
68. Escriuras la major part de la revista la setmana abans, tot i haver tingut tot l'any 
70. Ajustaras el que escriguis als marges de pagina, fins i tot si has _de retallar text 
87. Comprar PlantaS és sinonim de "els 2.5€ mai més ben invertits" 
88. Compra PlantaS 



CARTELLERA 

Imception 

Del director Christopher Nolan, arriba una pel·lícula que promet 
tornar-nos bojos un altre cop. Un bon dia, Dom Cobb (Ferran Sala) 
descobreix que, després d'anys estudiant el Castellet, és capa~ 
d'aplicar-se un isomorfisme a sí mateix que el permet viatjar al 
dual, i d'aquest tornar enrere sense que ningú pugui adonar-se'n. 
Decideix utilitzar el poder de les formes i els vectors duals per fer 
una fortuna viatjant entre duals i duals d'aquests. Pero Dom perd 
tots els diners en camises noves, i es veu obligat a recuperar els 
diners amb una missió gairebé impossible, per la qual haura 
d'aplicar l'isomorfisme un nombre n de vegades. En la missió, ell i 
Ariadne (Rosario) hauran d'aconseguir d'implantar estructura 
metrica en el subespai dual d'una multinacional de ca mises, el qual 
fa a Dom la persona adequada per la missió. Pero, fantasmes del 
passat de Dom tornaran per afegir discontinu"ltats a les seves 

aplicacions lineals, fins el punt en que no sabra si es troba a l'espai original o al dual d'aquest. 

"El Dr. Sala ha nascut per representar matrius de S0(3)"- M. Castellet 
"Encara estic intentant entendre el final. No, el de la pel·lícula no, !'examen final die" - Alumne 
anonim. 

L'origen del planeta deis químics 

Will Rodman (José M. Fernandez Varea) decideix crear una 
assignatura de Física Atomica pera químics com a experiment. Els 
químics es creixen en pensar que saben física i intenten rebel·lar
se contra els físics, de manera que el cap, Steven Jacobs (Adolf 
Canilles) ordena el cessament immediat de l'assignatura. No 
obstant, alguns químics, avids de coneixement, s'infiltren a classes 
de física com a oients. La situació només fa que empitjorar quan 
els químics es comencen a passar apunts de física entre ells i a 
aprendre l'assignatura, mentre que també creen esvalots a les 
classes de física per dificultar el progrés deis físics. Finalment 
s'arriba al punt de no-retorn quan un químic, en un atac de 
bogeria, crema un Schaums i esclata una batalla campal a l'atri 
entre físics i químics. Óbviament, els físics acaben guanyant. No 
obstant, al final de la pel·lícula apareix un químic encaputxat a una 
classe de quantica, la qual cosa ens fa saber que el planeta deis 
químics no ha fet més que comen~ar ... 



"Me gustaba más con chimpancés"- J. M. Sancho 
"La química no es una ciencia" - Alumne de física 

Dr. Strange 

~~s - ~- - .... 

Una prestigiosa doctora en física de partícules (Assumpta Parreño) 
pateix un greu accident quan sense voler tira una tassa de cafe 
per sobre del seu ordinador, perdent-hi totes les dades guardades. 
Desesperada, realitza un viatge espiritual a la facultat de 
Matematiques i Informatica on li han dit que, amb l'ajuda de les 
arts místiques d'un guru podra recuperar la informació perduda. 
En comptes d'aixo, aquest que li mostra una altra dimensió, plena 
de fenomens inexplicables per la física de quarks pero capa<; 
d'alterar el món on vivim, i l'acull com a aprenent. Aviat, pero, 
aprendra que un malvat ex-deixeble planeja dur a terme un pla 
per aconseguir manipular la realitat i modificar la natura de 
manera que s'ajusti perfectament al model estandard de la física 

de pa molt temptadora que sembla la idea, la nostra hero"ina s'adona de les falses 
esperances i el perill que comportaría el seu exit i es disposa a aturar-lo. Aconseguira Strange 
superar els seus dubtes i salvar la física? Recuperara les dades del seu ordinador? Aventura't a 
l'apassionant món de la física de partícules en una pel·lícula carregada de bellesa, encant i veritat. 

"Liavors les notes del parcial, quan les tindrem?" - Alumne de Física Nuclear i de Partícules 
"Quark Quark"- Estudiant de master imitant un anec al bar 

Salvar al SOL-dado Ryan 

Un grup de redactors de PlantaS descobreix que encara existeix 
l'estudiant del Dia D, el qual encara esta viu i esta atrapat cursant 
Física Estadística en la seva novena matrícula. Després d'investigar 
minuciosament les portes deis lavabos i les gravacions deis dies 
de revisió al departament de Física de la Materia Condensada, 
descobreixen que s'ha vist forc;at afer classes a !'Academia Sol per 
guanyar-se els diners que costa la matrícula. En una odissea plena 
d'acció i llagrimes, els nostres herois es disposen a salvar-lo de tal 
calvari, arriscant-se a perdre la vida, les notes i a convertir-se en 
repartidors eterns de pamflets de !'academia. Aconseguiran salvar 
al soldat Ryan? Entendran els problemes resolts pel Palassini? 
Esdevindra la FiEsta un FiEstaSo? Compra PlantaS i ho sabras. 

"Esto lo hicimos en Métodos I" - M. Palassini 
"SUSPENSO" - Veu en off 





Des de l'equip de redactors hem volgut rendir homenatge a Stephen Hawking. Un homenatge a 
l'estil de PlantaS. Així que hem plantejat una preg unta ben senzilla i hem deixat que estudiants 
de Física i altres facultats la responguin. Aquí en teniu les millors. I quan diem millors és com si 
parléssim d1gnorar la finitud de e en un sistema relativista: divertit, curiós, pero normalment poc 
fidel a la realitat. 

Q- Que és un forat negre? 

A- És el que passa a una part de l'univers quan mor una esfera, es concentra molta quantitat 
de materia i distorsiona les dimensions del temps. Enginyeria industrial. 

A- És un buit que hi ha a l'espai que es va menjant les masses. Musicología. 

A- El meu futur. Física. 

A- La singularitat que ella va deixar 
al meu cor. Física. 

A- La cua de l'atur. Asica. 

A- Una taca negra a l'espai que 
sorgeix de la barrej a de pintures de 
molts colors que floten per l'espai. 
Be/les Arts. 

A- Una mena d'aspiradora galactica. 
Física. 

RESERVA LA TEVA CADIRA 
DE L'AULA D'ESTUDIS 
PLANTA 8 OFEREIX UN SERVEI MENSUAL 
ON UN DELS NOSTRES MEMBRES QUE 
NO FAN RES EN TOT EL OlA ES QUEDARÁ A 
L'AULA D'ESTUDIS PER GUARDAR-TE UNA CADIRA 

EL S~El Es OE 8~0·20COO: POTS I,'E_NIR EN OVALSEVO~ MOMENT 
HOMts A'>T[ p¡;o A FfStC$( SUPUMOIT OC s€ P~R CAOIIIA NO TORl'A 

A- Un forat negre es el vacío que dejáis en las máquinas expendedoras. Satán/algun químic 
impertinent 

A- Ni idea. INEFC 

A- Un pou pintat per dins de color negre. Antropología. 

A- En lo que es converteixen les estrelles quan s'apaguen, porque nada brilla más que yo. Dret 

A- És un forat singular que travessa l'espai temps i xucla tot, com te mare. ADE 

A- Un forat neg .. . que? Aixo ho hem fet? Magisteri. 

A- Es coneix com a forat negre l'orifici que dóna lloc al recte, també conegut coma anus. 
Medicina. 



A- Un terme inadequat i ofensiu per als forats afroamericans. 
El que obtens quan apliques tota la pressió Catalunya-Espanya a una massa finita. FíSica-mates. 

A- Presentar un TFG el juny. Historia de rart. 

A- És una materia com si fos un buit que arrossega les coses se les "menja" y tot que esta al 
voltant desapareix. Relacions /abarais. 

A- És una cosa que está a I'Univers que ara no m'enrecordo del que és. ADE 

A- Anomalia espai-temporal, com un portal d'start trek o si has jugat al No Man's Sky una 
anomalía espacial lo!. Master d'advocacia. 

A- Jajaja, com si no tinguéssiu internet pícaros. Psicología. 

A- Una for<.;a d'atracció molt heavy, capa<.; de destruir i crear. Psicología. 

A- L'oportunisme i capacitat de gestionar els recursos publics per part del PP . Ciencies 
Polítíques. 

A- Un forat negre és un element que absorbeix materia orgimica i que vola per l'espai. Historia. 

A- Una deformació de la "xarxa" d'espai temps de l'univers que s'estreta i connecta amb una 
altra dimensió .. C!encíes ambientals. 

A- Un forat fose, una cosa fosca . química. 

A- Una estrella que s'ha menjat massa croquetes i ara no es pot maure per com de grassa esta. 
Física. 

A- Un lloc del qual no en pots treure cap tipus d'informació, més o menys com els meus 
informes de practiques. FíSica. 

A- És un portal a una serie que tu desitgis, pero quan hi entris, ja no hi podras sortir, hauras de 
viure sempre alla. química. 

A- Una zona xunga liada on la materia no es veu afectada per les lleis de la física i les coses es 
mouen random, rollo animals en zel. La vida. 



Josep "muchos nombres" Taron 

No pots ten ir un professor amb un cognom amb tant joc i no aprofitar-ho. Gracies al Pablo Soriano, a 
la Raquel Vives i al loan Giné perla llarga llista de base. 

Si es fot a l'astrologia és Josep Tarot. 

Si és esprimatxat, és Josep Bastón. 

Si li roba la bossa al Palassini és Josep Ladrón. 

Si parla de fases globals, és Josep Rotación. 

Si humilia estudiants de doctorat és Josep Abusón. 

Si fot una xapa a classe és Josep Tostón. 

Si no va puntual a classe és Josep Tardón. 

Si no es presenta a primera hora sense avisar 
és Josep Cabrón. 

Si es troba a un punt de la classe té Josep Posición. 

Si grafiquem la seva trajectoria tenim una Josep 

Representación de la posición. < X 
Si vol saber alhora la posició i el moment té massa Josep 
Ambición. 

1 

Josep Po~ición 

Si ven coca és Josep Patrón. 

> 

Si riu de tu per no saber multiplicar, 
és Josep Vacilón. 

Si canta a la Cor Iolis és Josep Tenor. 

Si té una funció d'ona de quadrat integrable, pot aplicar
hi una Josep Normalización. 

Si ningú esta atenta la seva classe li agafa un Josep Bajón. 

Si cac;a elefants es Josep Borbón. 

Si ti foten un cop de puny li surt un Josep Moratón. 

Si és protagonista d'una serie infantil és Josep Neutrón. 

Si se'n va la llum a classe és que hi ha hagut un Josep 
Apagón. 
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Si es troba amb un altre Josep, apareix Josep 
Degeneración. 

1 

Josep Degeneración 

Si li dóna per menjar cereals és Josep Gorrión. 

Si va al buffet és Josep Jartón. 

Si representa un estat real amb una delta, fa una Josep 
Idealización. 

Si s'aplica l'equació de Schrodinger a si mateix sera Josep 
Evolución. 

Si s'equivoca en el plantejament d'un exercici fa Josep 
Borrón y cuenta nueva. 

Si lluita pels seus objectius és Josep Peleón. 

Si escriu malament un braketés Josep Equivocón. 

Si no t'aprova un 4.9 és Josep Gorrón. 

Si la palma, és Josep Taroff. 

Si es talla el cabell és Josep Trasquilón. 

Si s'enamora és Josep Romanticón. 

Si li apreta la camisa, es descorda el Josep Botón. 

Si se'n va perles branques és Josep Divagación. 

Si es posa tendrot potser et fa un Josep Achuchón. 

Si va amb leggins és Josep Marcón. 

Si fot un examen impossible, és Josep Ejecución. 

Si s'enfada amb tu perque no estas atent és Josep Regañón. 

Si va al lavabo, li queda el cul Josep Marrón. 

Si torna de Nadal amb panxeta, ha menjat massa Josep 
Turrón. 

Si arriba tard a les 8:30 és perque porta un Josep Resacón. 

Si !'escalfes massa a pressió constant és Josep Ebullición. 

Si les dades s'ajusten massa bé a una recta excepte una, quina Josep Tentación. 

Si treus un 3 al final, millor fer una Josep Rendición abans que anar a Josep Revisión. 



Captivats per aquesta secció, vam decidir consultar amb la literatura i, sorprenentment, vam topar amb 
un especialista en el tema. "Quizás lo recuerden de películas como ... " 

DVouTube<~ He perdut 
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Ets quimics i ses químiques 
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Taron on Quantum Mechanks" 
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183 NOTiCIES 
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What ls time? Who knows 
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Miquel Monton) 
?ubhca<lo el 7 d•.c. 2017 
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: ® Ignasi_ You_Base 

QO'?/ 
le gusta a M.Clow, Freddie_Mercury,. planta _ S y 8888 más 

oleg..bula: Name a more iconic collaboration {ni las del CERN 

jeje). De izquierda a der.echa: Freshnel (a.k.a. l)-BASE), 
jhombre· Presidente de la República Científica MundiaL 
Estanislao, astrofísico y guitarrista de Queen Brian M ay, un 
servidor, El Nega de Los Chikos del Maíz. 
GRAN VIÑAs· ROCK 2018!! 

Mayo ?01il 

QO"V 
Le gusta a freshnel, IFra unhoffman, planta_ S y 8888 más 

Ignasi_ Vou_Base Aquí, fent TRAPelleries allab d 'óptica. 



Recerca a la facultat 
Posem-nos una mica seriosos per un moment. Mai no has mirat a la persona que ve cada dia a 
explicar-te coses rares sobre la naturalesa de I'Univers i t'has preguntat en que es guanya la vida 
a banda d'en fer-te pagar una vegada i una altra la matrícula d'inscripció? Dones els hi hem 

preguntat nosaltres mateixos, i aixo és el que ens han respos. 

Oleg Bulashenko 
"Hago física de ondas en medios de geometría curvada con defectos 
topológicos (desde el punto de vista teórico). Es un campo de mucho 
interés tanto teórico como en aplicaciones: las ondas gravitatorias en el 

espacio-tiempo con defectos topológicos ( cosmíc stríngs) y las ondas 
electromagnéticas o sonoras en medios artificiales (metamateriales) que 
imitan la geometría de espacio-tiempo curvado (gravedad análoga)." 

Anna del Moral. Grup GAMA- Secció de Meteorología del Departament de Física Aplicada. 

"Estudio com millorar la predicció de tempestes que porten temps sever 
(pedra, ratxes fortes de vent ijo tornados) i temps advers (precipitacions 
intenses de curta durada), que són les que produeixen més perdues de 
béns a la societat, i inclús de vides humanes. Aquestes tempestes, sovint, 
degut a la severitat, es comporten anomalament durant el seu cicle de 
vida, és a dir que, per exemple, es parteixen en dos, s'ajunten amb 
tempestes ve·ines o van en direcció contraria a la resta. El meu treball es 

centra en desenvolupar algorismes d'identificació i seguiment d'aquest tipus de tempestes i 
fenomens, per tal de tenir-ne un millor coneixement dins del nostre territori, amb la finalitat de 
millorar les eines d'alerta primerenca." 

Jordi Soriano. Cultius neuronals: física i medicina en una placa de petri. 

"Disposem d'un grup multidisciplinar experimental en neurociencia a 

cavall entre la física deis sistemes complexos, la neuroenginyeria i la 
medicina. De fet, el meu grup manté una estreta col·laboració amb I'IBEC 
i els hospitals Clínic i de Bellvitge. L'eina principal de treball són els cultius 
neuronals, és a dir neurones (de cervells de rata i línies cel·lulars 
humanes) cultivades en petites plaques de vidre. L'objectiu principal de la 
recerca és entendre la dinamica col ·lectiva de les xarxes de neurones, la 

robustesa d'aquesta dinamica, i com malalties com I'Aizheimer o el Parkinson la poden alterar. El 
grup de recerca combina experiments amb modelat biofísic de les xarxes neuronals i simulacions 
numeriques. Com a físics, ens fascina entendre la complexitat i riquesa dinamica d'una xarxa 
neuronal, i com a persones ens omple poder contribuir a entendre i curar malalties terribles que 
afecten a la nostra societat." 
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Rosario López Hermoso 
Trabajo dentro del grupo de Medio Interestelar y Formación Estelar (lo forman personas del 
departamento de Física Quantica y Astrofísica y del CSIC en la Autónoma y también del Instituto 
de Astrofísica de Andalucía). En mi caso, estudio los jets estelares (eyecciones supersónicas muy 
colimadas de gas) que emiten las estrellas jóvenes. A partir de observaciones (imágenes y 
espectroscopia en el rango del espectro óptico e infrarrojo), deducimos las propiedades físicas y 
cinemáticas de los jets para obtener conocimiento de los procesos de formación estelar, que no 

son visibles de forma directa. 

Enrie Verdaguer 
• · •··• ' ·• !· ¡¡; El meu treball es centra en la gravetat semiclassica que estudia les 

implicacions de la teoría quimtica de camps en espaitemps corbats. 

Algunes d'aquestes implicacions tenen rellevancia en la cosmología 
primitiva. Més concretament, estudio les consequEmcies de la interacció 
del camp gravitatori amb camps quantics en l'espaitemps de de-Sitter. 
Aquest espaitemps aproxima molt bé el període inflacionari de l'univers: 
les pertorbacions de la metrica es quantitzen i es poden estudiar les 

correlacions de dos punts d'aquestes pertorbacions fent servir observables locals invariants gauge. 

També he considerat les correccions cuantiques degudes a aquesta interacció en el potencial 
gravitatori creat per una massa puntual i per una massa amb spin a l'espaitemps de de-Sitter. 
Aquest dtlcul es pot fer de manera independent en els marc de l'anomenada correspodencia 
AdS/CFT (anti-de Sitter/camps conformes), i considerant una brana de de-Sitter en un espaitemps 

anti-de Sitter de més dimensions. 

De que em sonen aquests crios? 
Aprofitant l'avinentesa, reintrodu'im el "concurs" més esperat de tot l'any: qui són aquests 
professors que apareixen a aquestes fotografies víntage? 

Envieu-nos la vostra resposta al correu p/antaB@gmail.com i us traurem de dubtes. 
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Perdua irrecuperable d'espais 

En una facultat enva·ida per químics i enginyers, un deis principals problemes que un bon físic ha 
de poder resoldre és el de trabar un lloc per a poder cultivar el seu friquisme. 
Hom diría que la sala d'associacions és un bon lloc, pero després de convertir-se en una cova 
habitada per objectes de naturalesa estranya, passa a ser un lloc poc recomanable. 

Últimament, la qüestió s'ha agreujat i algun heretge ha esborrat els apunts de mecimica qufmtica 
que habitaven la paret del repla del quart pis, així com aquells teoremes mind-breaking de darrera 
les portes deis lavabos de baix. Sois ens queden uns bras i kets irreductibles instal·lats a les 
parets del quart pis. Bé, aixo és parlar per parlar, perque ara mateix que llegeixes aixo hi són i 
no hi són a la vegada. 

L'altra opció que teoricament és un espai de físics, la sala d'estudis, alíes " la peixera" que us diré, 
sembla que estigui a mitja mudan~a. Aquesta situació és insostenible. 
FÍSICS, DESPERTEU-VOS!!! HEM DE RECUPERAR ELS ESPAIS QUE ENS ESTAN ROBANT! ENS HI 
JUGUEM MOLT I NO PODEM CEDIR!!! 

CDRf Comite de defensa deis Racons de Física 

LA "PATRULLA SOI.M S15rEMATlCA ft!3 UN EQ.urP ~51'ECiALÍ~AT f"tJ ANALl"T"i!'AR 

L' Ac-r:iViTAT SOLAR. AMB EL CoM?"I"ATGE" :!)b -n>-Qu;;.s SoL-AP-S. 

A CoNTeNV.Ac.iÓ, UrJ "DIA A LA SéVA éfV\Oc,jQNANI Fl:1 NA; 



"iMuy bien, muchachos! iMaravilloso!" 
Dr. Javier Tejada, Departament de Física de la Materia Condensada. 

Pues la primera pregunta es obligada: 
lPor qué escogiste física? 
Pues escogí física entre dos opciones: una 
era medicina y la otra, físicas, y puedo decir 
que, en el último minuto, casi cuando 
sonaba el gong, elegí físicas. 

Vivías en Navarra, lverdad? 
Sí, yo soy navarro, pero estudié en 
Zaragoza, que en Pamplona no había 
universidad. Bueno, había una universidad 
ligada al OPUS DEI, de hecho, aún está 
creo. Pero no había físicas, ni siquiera en 
Bilbao. Pensad que yo os hablo de los 
años ... bueno, mejor que no lo diga. 

Bueno, tenemos entendido que 
además de física y medicina, también 
barajaste la opción de ser futbolista 
profesional. 
Sí, porque yo jugué cuando llegué a 
Zaragoza. Fui fichado por el Zaragoza y 
jugué con los juveniles del Zaragoza. 
Durante 3 años pertenecí a la plantilla, y fue 
a los 19-20 que colgué las botas a ese nivel, 
porque me dieron a elegir entre jugar en un 
equipo de segunda fuera de Zaragoza o 
bueno quedarme allí, y no quise irme, 
quería seguir estudiando. 

lPreferiste la física? 
Bueno, preferí la física o la vida 
universitaria. No fui yo quien dejó el 
camino, fue el fútbol quien me dejó a mí. 
[Bueeeno del Pauj 
O sea, que yo era muy bueno al fútbol, eso 
no te lo niego (Pau: y lo eres aún), y lo soy 
aún (Nota d'en Toni i la Núria: en Pau té la 
recuperació de quantica). 

lBalón de Oro o Nobel de física? 
Ahora, claramente el Nobel de física, y 
seguro que hace 40 años... Bueno, claro, 
cuando eres joven no t~ planteas tampoco a 
dónde vas a llegar. Yo al menos en esa 
época, como v1v1mos la época del 
franquismo, era una época donde dominaba 
entre nosotros más las ideas sociales y 
antifranquistas que las ideas de fama, de 
qué ser, al menos en mis círculos. Esto 
hacía difícil compaginar, también a nivel 
ideológico, el mundo estudiantil con el 
mundo del fútbol. Eran dos mundos: si 
pertenecías a una sociedad estudiantil 
significaba que te gustaba leer las ideas 
políticas y discutirlas. El mundo del fútbol en 
aquella época era un mundo muy cerrado, 
ni os lo podéis imaginar. 

Queríamos hablar de tu sistema [de 
dar clase]. Siempre dices: 
"Escuchad me,. vamos a hablar". lCómo 
piensas en ese sentido? 
Claro habéis sido alumnos de una 
asignatura preciosa, que es física cuántica: 
es un poco de formalismo matemático, pero 
fundamentalmente es física. 



En ese sentido, he pretendido dar, no 
opiniones, sino hablar sobre física, 
(sobretodo, el número de la física) a la vez 
que mantener el formalismo, pero en base 
al realismo. Calcular números y órdenes de 
magnitud, saber para qué sirven las cosas, 
qué medir con qué y cómo se mide... Mi 
obsesión con los números es patente, ¿no? 
[En Javier és jefe d'una exposició sobre e/s 
nombres de la humanitatj. Ahora ya no me 
puedo escapar, me delato a mí mismo. 
Pienso que el número es fundamental para 
la vida. O sea, que eso es lo que yo 
pretendía al deciros "Escuchadme". No 
porque fuera Dios, sino porque os puedo 
transmitir algo que no está en los libros. 

.szzz:aass::zaza -Salir de lo que se entiende 
como lo estrictamente 
académico para caer en el 
mundoreal · 

lQué crees que se tendría que hacer 
más en la educación, en las clases en 
general? lHablar más? 
Yo pienso que sí, estoy convencido de que 
sí. Porque si os fijáis en física cuántica, 
podríamos dar el formalismo de la 
asignatura en menos de un mes. I el tiempo 
restante se podría hablar de experimentos. 
¿cuántas cosas reales creéis que habéis 
calculado este año? Que os suene a 
realidad. (Ens quedem mirant, pensem en 
poc). Muy pocas, muy pocas. Yo soy 
partidario de hacer asignaturas donde se 
compagine más el formalismo con la 
realidad, con el realismo de la física, con lo 
que es la física: objetos, instrumentos de 
medición. 
Salir de lo que se entiende como lo 
estrictamente académico para caer en el 
mundo real. 

lQué tienes pensado hacer ahora? 
Voy a hacer tres cosas fundamentalmente: 
me voy a dedicar a escribir dos libros, la 
exposición y a la investigación. En 
investigación estoy centrado en tres temas. 
Un tema es sobre medicina: estudiar el 
envejecimiento de los STENTs. Cuando a 
una persona le da un infarto, o un derrame 
cerebral o se le obstruye una arteria, le 
ponen un STENT, que es como una especie 
de malla que te meten por vía renal y te lo 
van conduciendo a dónde tengas la 
obstrucción. El STENT está contraído hasta 
que le aplican 10 atm de presión y ipum!, 
se dilata. Y si en la vena hay colesterol, por 
ejemplo, que no deja pasar la sangre 
porque está obstruida, el médico mete ahí el 
STENT, dilata la vena y ifium! se produce 
inmediatamente la irrigación sanguínea. 
Entonces una vez instalado el STENT, 
¿cómo se sigue su envejecimiento? Al cabo 
del año, los STENTs no se ven ni siquiera 
por rayos X. Se ve una cosa opaca, pero no 
ves si el STENT se ha roto. Se nos ha 
ocurrido una idea, incluso la hemos 
patentado, bueno de hecho hemos de pedir 
la patente, para poder seguir el 
envejecimiento. Bueno, ese es un proyecto 
que seguiré haciendo. 
Otro es un proyecto también de carácter 
industrial, tecnológico, de este estoy sujeto 
a no contar mucho, pero es la búsqueda de 
CONTENT CENSURED. Eso son dos 
proyectos de investigación, hay otro de 
investigación, que ese es el que más me 
gusta, que es un proyecto de ciencia básica. 
Busco un efecto, mmm ... Estoy buscando un 
fenómeno cuántico que se propaga en el 
espacio. O sea que cuando se propaga va 
apareciendo el fenómeno cuántico. No es 
estático, sino que cuando avanza ... ipum! 
Se manifiesta continuamente. Y eso es ... 
durito de pelar. Si la suerte nos acompaña, 
lo descubriremos, si no, pues mira habrá 
que aguantarse. 



¿y el fútbol? 
El fútbol lo veo difícil. ¿Me entrenaré? Sí, 
pero ya jugar ... Yo juego en un equipo que 
juego contra chicos como tu, como 
vosotros. 
Seguiré jugando .. .[¿Pachangas?] 
Pachangas, sí. .. Pero a ese nivel ya no que 
me puedo lesionar. 

lYGISME? 
iAh! Sí claro, pues en GISME somos 
catedráticos de universidades de todas las 
especialidades. O sea que hay arquitectos, 
biólogos, filósofos, de todo. Y luego hay 
chicos jóvenes: doctorandos y doctores. Con 
GISME hicimos un programa con el Museo 
del Prado. 
El proyecto consistía en lo siguiente: 
durante cuatro lunes fuimos al Museo 
diferentes personas. Por ejemplo: Núria y 
yo. Núria es una conservadora del Museo y 
yo soy Javier Tejada, pues nos ponían un 
cuadro que según la persona lo elegían ellos 
y entonces Núria como conservadora 
explicaba el cuadro desde un punto de vista 
pictórico, desde el de una conservadora y yo 
explicaba cómo físico cómo veía el cuadro, 
qué es lo que veía, y así con los demás 
expertos: el biólogo lo que veía, el geólogo, 
lo que veía, el de derecho lo que veía 
realmente. Y eso ahora lo ha reunido la 
editorial Anaya en un libro muy bonito que 
se titula "Otros ojos para ver el Prado", ha 
quedado muy bonito e independientemente 
del contenido os va a gustar. Este tipo de 
cosas sí que me gustan y es posible que 
esto lo haga. iAh! Y una cosa que no os he 
contado y que también quiero hacer es, de 
hecho, os lo comento, pero no lo pongáis ... 

[ Deu mínuts després]. 
O sea que ahora casi sabéis más que yo 
sobre lo que voy hacer, ¿eh? 

¿y un poquito más a lo personal, tú 
hace mucho que vives en Barcelona? 
Sí, sí. 

Te ves viviendo en Barcelona, bueno 
hasta .. . Cuando sea. 
Cuando sea... Seguiré viviendo en 
Barcelona, yo me siento barcelonés. O sea, 
yo me casé con una barcelonesa, nos 
fuimos a vivir a Munic, estuvimos allí 3 años, 
más de tres años. Volvimos. Mis hijos han 
nacido aquí. Soy abuelo, tengo un nieto que 
tiene nueve meses y voy a ser abuelo de 
otro nieto que nacerá en Zürich, porque mi 
hijo mayor está en la universidad de Zürich. 
Pero yo quiero seguir viviendo en Barcelona, 
si puedo vivir en Barcelona, si no me echan. 
Lo digo sin connotaciones, eh, cuidado. No 
digo de nada, puede ser ... [iLa mafia.1 La 
mafia, sí. Que me ocupen el piso y que me 
echen. 
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Yo más que describirme con 
una ecuación me metería en 
el templo de la complejidad y 
diría: ·~o y complejo'~ 

La siguiente pregunta es sobre algo 
muy personal que también tiene que 
ver con la física: si fueras una 
ecuación, lcuál serías? 
¿si quisiera una ecuación? 
[Si fueras, cómo te describirías con una 
ecuación.} [Silenci] 
Yo creo ... Ciaro yo creo que no me podría 
describir con ninguna ecuación, porque creo 
que el ser humano pertenece al templo de 
la complejidad. La complejidad es lo más ... 
es ... todavía no existe un tratamiento físico 
o matemático sobre qué es la complejidad. 



O sea que yo más que describirme con una 
ecuación me metería en el templo de la 
complejidad y diría: "soy complejo". 
[Es buena/ esa ha sido una respuesta muy 
buena.] 
[iNo raíz de menos uno?] 

Otra pregunta, que también es un poco 
personal, es: lcon qué te quedarías de 
toda tu carrera? 

Primero con todas las horas que he 
disfrutado dando clase. Y luego con la 
tremenda alegría, con la borrachera de 
alegría, que tuve al descubrir el efecto túnel 
de espín: la búsqueda del efecto túnel del 
spin y la verificación experimental, el 
experimento que hicimos que demostraba 
que el spin tuneleaba. La alegría que yo 
sentí en esos momentos... Que lo hice con 
otras personas, evidentemente, pero esa 
alegría, esa excitación, ese no dormir 
durante meses y meses no lo cambio por 
nada. Por nada. 

Igual son los goles que mete alguien 
que es el mejor del mundo, seguro, ¿no? 
Ese tipo de alegría, la verdad. 

Y luego que parece mentira, la 
alegría que me produce tener alumnos que 
ves que aprenden, que te respetan, que te 
aprecian, que vas a clase y ves que están 
atentos. Yo también tengo ex-doctorandos 
que son catedráticos de universidad. Bueno, 
aquí hay varios en físicas, Amílcar Labarta 
ha sido el tercer doctorando mío. O sea, esa 
es la faceta de enseñar para mí. Y el trato 
con la gente. A nivel científico, ¿eh? Porque 
a nivel humano, la familia es sagrada. 

lCambiarías algo? 
De mi vida profesional, o .. . de la otra ... De la 
otra no cambiaría nada, ¿eh? Nada. Pues, 
no sé. Seguro que si reflexiono, seguro que 
sí. 

&E - :zas¿ lES &&E -Si juegas al fútbol, jugar con 
pasión; si eres médico que te 
guste curar; sí eres 
investigador que te guste 
investigar... Pero, dedicarte, 
siéntelo. 

Habrías hecho el experimento antes, 
lno? 
Bueno, iqué tonto! Qué tonto, ¿no? Que no 
había caído a la primera. Sí, bueno, sí. Pero 
yo creo que la verdad, no sé si. .. No yo no 
cambiaría nada. Yo creo que sentir pasión 
por lo que haces, es lo más bonito que hay. 
Si juegas al fútbol, jugar con pasión; si eres 
médico que te guste curar; si eres 
investigador que te guste investigar ... Pero, 
dedicarte, siéntelo. 

Yo soy muy pasional, o sea, a mí la 
investigación me ha gustado mucho y me he 
dedicado de lleno y eso no lo cambiaría. 
Quizás si cambiaría alguna cosa, pero ... O 
sea/ quitaría lo desagradable, ¿no? Pero 
eso, ¿para qué? Si hay mucho más 
agradable que desagradable. Y ahora 
cuando uno, piensas en el pasado, piensas 
en lo positivo. Por lo menos, ya no me 
acuerdo de lo negativo. Lo negativo se me 
ha ... se me ha borrado de la memoria. 

Pau: No sé si queda alguna pregunta ... 
Núria: Sí, sí queda una. [Tejada: La 
Núria es mucha Núria] lQué consejo 
les darías a las nuevas generaciones de 
físicos? 
Muy bien: primero/ que tengáis ilusión. 
Segundo, que penséis que vais a ver un 
mundo diferente. 
Que estudiéis mucho y que salgáis/ que 
viajéis. 



Es muy positivo que uno conozca a otras 
culturas, claro que luego tenga la opción de 
poder volver, ya sé que ahora muchas veces 
el país "expele" a los jóvenes porque aquí 
no hay trabajo. 
Que aprendáis idiomas. Y que todo lo que 
hagáis lo viváis con intensidad, todo, todo. 
Dedicaos de lleno. 
Y sobre todo, que leáis mucho, leed. 
Literatura, lo que sea. Leer es fundamental, 
mucho más fundamental de lo que os 
podéis pensar. A nivel humano y a nivel 
intelectual. Tenéis que leer mucho y escribir 
perfecto. Entonces disfrutaréis mucho más 
de la vida. 

¿Qué libro nos recomendarías? A parte 
del Viaje de Cloe (que és seu). 
Hombre, hay muchos escritores que me 
gustan mucho. Vargas Llosa me parece 
espectacular, un literato. Y Pío Baraja, no sé 
si lo conocéis. Bienvenido todo lo de Pío 
Baraja. El árbol de la vida es un libro 
espectacular. 

Sí ahora sí, que nos hemos quedado sin 
preguntas ... 
No me habéis preguntado por la música ... 
Podéis ponerlo, a mí me gusta la música del 
barroco. [También nos hemos dado cuenta 
que muchos estudiantes de física saben 
mucho de música] 
Muy bien ... Bien hecho, sí, señor. Yo de 
hecho os tengo que decir que trabajo con 
música cuando estoy en casa, en la facultad 
no. Si quiero trabajar intensamente me 
tengo que poner música clásica, si quiero 
estudiar y leer me pongo música moderna. 
A mí la música moderna me entusiasma. Me 
gusta muchísimo, mucho, mucho. 

¿por ejemplo? Ya por curiosidad. 
Pink Floyd. Pink Floyd me enloquece. Poner 
una piedra en el muro, ¿cómo se llama? 
[Another Brick in the Wall} -Chasquido de 

dedos-. Another Brick in the Wall. Me parece 
buenísima. De hecho, el vídeo que hice hace 
años, de física también, le pusimos música 
de Pink Floyd. Another Brick in the Wall. 

¿y has pensado en apuntarte a la 
coral? 
No ... no ... No tengo ... No tengo oído. A mí 
me gusta, pero no .. . 

iHas leído alguna vez una revista de 
PlantaS? 
Sí, ¿planta 8? Siempre la compro. 
[Respirem alleujats] 

Hace años ya que no se hace, tres o 
cuatro años. 
Bueno, pues podéis decir que yo soy UB, yo 
quiero a la UB. A la universidad yo la quiero, 
mucho además, mucho. Yo me siento UB. 
La quiero, mucho, mucho, mucho. La quiero 
porque la UB me dio cobijo y luego la quiero 
porque tengo muchos amigos dentro de las 
disciplinas, dentro de todas las facultades 
tengo grandes amigos. La UB es una casa. 
Me siento de la familia. Eso sí que podéis 
escribirlo: soy muy UB. 
iMuy bien muchachos! Pues oye, ha sido un 
placer. 
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Mediation of yawn field in the spatial propagation of sleep 

Abstract 

Coro és de coneixement popular, els badalls són extremadament contagiosos. S'han fet molts 
intents d'explicar aquest fenomen: empatia, intent d'imitació i altres hipótesis psicologiques 
pseudocientffiques. És necessari, pero (encara que ningú no ens ho hagi demanat), establir un 
model tebric darrere que permeti l'explicació dels badalls, i més importantment, la seva predicció. 
Degut al fet que els bada lis es propaguen per l'espai gairebé immediatament, proposem !'existencia 
d'un carnp, anomenat camp bada,Jlic, que es propaga per l'espai i excita els receptors d'aquest 
camp provoca.nt-hi badalls. En aquest analisi discutirem tots els problemes a que s'ba d'enfrontar 
aquest camp i provarem la validesa de l'hipotesi de manera fon;a qualitativa. 

A bstract 

Wc know tha.t there are sorne little thingies which travel around the world transporting in
teractions between other kinds of little things (which make up things we can see) and making 
them do things they wouldn't do if the first little thing wouldn't have travelled between them. 
This thing is about the transport of a similar thingy field wh.ich makes other things, people in 
this thing, slccp and stop doing things which would do if the litt le thing didn't have arrived to 
them. We have made a thinking thing around this thing and we will do things to prove how the 
things we have done things are well done. 

1 El fenomen 

El fenomen que volem estudiar és un que es pot 
observar a escala macros<:Opica a qualsevol de les 
aules d'arreu del territori: l'explicació poc con
tínua i anaütica d'un professor genera una se
guit de badalls en l'alumnat que intenta seguir 
la classe. La situació de l'experiment és, dones, 
molt clara: tenim un generador de badalls situat 
a una banda del sistema que pertorba, d'alguna 
manera, l'estat d'equilibri dels receptors situats 
arreu de la resta del recipient. 

Ara bé, la excita.ció deis badalls no és uniforme 
a tot el volum de l'aula, sinó que trobem pies de 
son entre les quarta i sisena files, en el cas de les 
aules de la Facultat de Física. Fins ara l'opinió 
popular és que les primeres files cstan ocupades 
pels alumnes més interessats en la materia (i, per 
tant, menys sensibles al generador), i les darreres 
pels que aprofiten la distancia per jugar al Clash 
Royale o fcr una migdiada. 

Igualment, la generació deis badalls en el personal 
no és estacionaria, sinó que evoluciona amb el 
temps. Així, podem comprovar que els primers 
5 rrúnuts de l'exposició dels alumncs al generador 
presenten una densitat de badalls (que anom
enarem p) considerablement petita, degut al que 

anomenem «efectecoffee», sobretot present a les 
9:45 UTC. Després de passar per un pie, la den
sitat decau bruscament al voltant deis 5 minuts 
darrers de l'exposició. Aquest efecte, invers a 
!'anterior, l'anomenarem « bua-tio-que-queden-5-
minu.ts». 

Un altre factor que modifica la excitadó deis re
ceptors són la presencia d'un PowerPoint1 i el 
topic de que parla el profcssor. Alguns deis temes 
que més intensitat afegeixen al generador són: 

• Filología austrohúngara en el s. XVIII. 
• Reproducció sexual del ñlum dels anel·lids. 
• Comercialització de sandalies a Sibcria. 
• Conclusions estadístiqucs de 106 tirades 

d'un dau. 
• química ( qualsevol materia aplica) . 

Per resoldre aquests aspectes de la generació de 
badalls de manera espontania, encara sense expli
cació, suposarem !'existencia d'un tipus de camp, 
anomenat camp badallic, que es propaga a l'espai 
i genera badalls i son entre els receptors. En 
aquest estudi ens centrarem només en l'arullisi de 
la no uniformitat de la densitat de badalls p en 
el sistema classe coro a resultat de la seva propa
gació, i deixarem l'estudi dels factors que afecten 
a la intensitat del generador i la seva evolució tem
poral per algun becari que vulgui agafar el treball. 

1 I també s'ha observat el fenomcn amb presentacions Prezi, que són igual de conyas, no ens enganyem. 

1 



2 Modelització 

Primer de tot, cal definir amb quina magnitud 
podem quantifica.r el nombre de badalls que ex
perimenten els alumnes d\m sistema exposat a 
un generador de camp bada.llic. Dones, definim 
l'excitació bada.llica e d'un sistema com la ne
cessitat de badallar (ponderada entre O i 1) d'un 
alumne a cada. instant. Una manera de mesurar
la és amb el comptatge del nombre de badalls 
de cert alumne al llarg d'un interva.l de temps. 
L 'unitat amb que ho mesurem és el Sanahuja (Sh), 
en honor al professor que ens va inspirar la. teoria. 

Per poder estudiar l'excitació bad8Jlica del sis
tema, ens cal simplificar-lo for~a. Mirem, dones, 
quin és el sistema real: 

On ja hem fet una primera aproximacw, 1 es 
que en aquest dibuix hem considerat una classe 
bidimensionaL És una bona aproxirnació pcls 
cervells deis alumnes, que ja són plans de per 
sí, pero sembla més perillosa per la resta del sis
tema. Igualment, un sistema bidimensional és 
difícil de descriure, cal tenir en compte el de
calment de les ones esferiques també en aque
sta aproximació. Aquest efecte és innegable en 
el fenomen, pero no és l'objectiu d'aquest estudi 
analitzar-lo. Per tant, ens centrarem només en 
una columna d'alumnes, de manera que redtiim 
el problema al cas unidimensional. 

Ara bé, és molt important notar que aquest sis
tema no és obert, sinó que esta restringit a una 
frontera. Per tant, és imprescindible imposar unes 
condicions de contorn al problema, a les dues fron
teres x = O i x = L. A x = L, que corre
spon a la paret del fons de la classe, aquesta és 
trivial, cal que l'excitació badallica sigui nul-la: 
t:(x = L) =O. Ara bé, a l'altra banda de la classe 
la condició de contorn no és gens trivial. Com 
hem dit a l'explicació del fenomen, l'atenció de 
les primeros files tendeix a ser maxima en la ma
joria de casos que hem pogut observar, de man
era que l'cxcitaci6 badallica alla també ha de ser 
nul·la t:(x = O) = O. Aquesta suposició és millor 
en les classes de J L, on els alumnes han d'estar 
a l'aguait de no caure víctimes d'una broma seva 
per hadar. 

3 Hipotesi inicial 

Suposem, dones, que l'excitació bada.llica f(x) és 
deguda a un camp badállic Y que es propaga com 
una ona harmonica seguint una direcció única i, 
per tant, amb una expressió donada per una ex
pressió del tipus: 

Y(x , t) = e-i(kx- wt) 

En tant que ona en propagaci6, el camp porta 
amb ell un flux d'energia que permet crear 
l'excitaci6 deis badalls de la mateixa. manera 
que el vector de Poynting en electromagnetismc. 
L'anomenarem vector FoLab, i ve donat senzilla
ment per l'exprcssió: 

- 1 F = -Y(x)ñ 
K, 

Essent ¡, la sensibilitat del medi als badalls. 

En el nostre experiment, considerem !'existencia 
d 'un flux constant de camp badallic provinent 
del generador/professor, de manera que a l'inici 
obtindrem una ona que neix a x = O i viatja fins 
x = L, on, degut a les condicions de contorn, 
rebota i obteniro una ona viatgera en direcció 
oposada que interfereLx amb la primera. Aquesta 
solució correspon clarament, dones, a una solu
ció d'una ona estacionaria. A aquesta, per sentit 
físic, hi farero una fotografia a t = const. , i en 
prendrem el quadrat (l'excitaci6 bada.llica ha de 
ser positiva). Així dones, el camp badallic pro
duiria una excitació periodica al llarg de l'aula, 
tal que: 
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Com veiem, existeixen molts harmonics que com
pleixen les nostres condicions de contorn, com ho 
podem interpretar? Dones la estabilitat d'una 
solució o una altra a cada sistema-classe dependra 
únicament i exclusiva del seu nombre de fileres: 
a cada pie li correspon un alumne, mentre que 
els rnínims corres ponen a 1 'espai entre alumne i 
alumne. Ara bé, el problema amb aquesta solució 
és ciar: tots els alumnes estan igualment excitats, 
i aixo no quadra amb el resultat esperat. Cal, 
dones, millorar aquest resultat. 



4 Millora de la solució 

Fins ara havíem mencionat que la sensibilitat del 
medi a l'excitació és constant, i aixo pot haver 
estat un error greu. Ara bé, enlloc de prendre 
K. f. const., afcgircm la presencia d'un potencial 
que doni idea de les diferent~ dificultats d'excitar 
cada fUera d'alumnes, bé sigui perque el seu niv
el! d'atenció és massa elevat o massa baix. Per 
quadrar amb les observacions, aquest potencial 
ha de ser rnaxim al centre x = L/2, i augmentar 
a mesura que ens allunyem del centre. Proposem 
dones un potencial tal que 

1 ( L) 2 
1 V(x) = 2K. x- 2 = 2K.u2 

On treballarem, per més simetría, amb la vari
able u = x- L/2, que dóna la distancia al centre 
de la classe. Per encabir aquest potencial en la 
modelització, pero, cal implementar una equació 
diferencial. El que aplicarem és una generació 
constant de camp badaJlic Y que produira una ex
citació tal que Y t:(u) (proporcional a l'excitació: 
els alumnes que ja badallen tendeixen a badallar 
més facil), que produeix una variació de l'excitació 
tal que K€11 (u). L'equació diferencial que resulta 
és: 

1 1 
c"(u) + 2u2c(u) =~Y e( u) 

Aquesta solució té una forma analoga a l'equació 
de Schrodinger per l'oscil·lador harmonic, del qual 
ja en sabem la solució i la. podem representar fa
cilment (almenys l'estat fonamental): 
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De tota manera, aquesta solució és diferent de 
l'obtinguda suposant que existeix un camp badal
líe que viatja coro una ona i esdevé estacionaria, 
perque en cap moment ho hem imposat en la sol u
ció. Un resultat que s'ajusta bastant a l'esperat 
pot ser la convolució de totcs dues funcions: 
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Així dones, ajustant la longitud d'ona de l'ona 
estacionaria al nombre de fileres de receptors en el 
sistema, aconseguim trobar una funció que repre
senta for~a bé el comportament que volíem trobar: 
existeix un pie central de badalls a la filera cen
tral, i a mesura que ens n'allunyem trobem pies 
menors a les fi.leres consecutives. Aquest efecte, 
com ja sabem, ve donat per l'augment o la dis
minució de l'atenció deis alumnes al que diu el 
professor. 

5 Con el usions 

En aquest estudi molt qualitatiu concloem que la 
propagació deis badalls per l'acció d'un hipotetic 
camp bada.Ilic pot ser perfectament plausible, 
malgrat cal un desenvolupament matematic dar
rere del que no disposem per no ha ver aprovat Me
to des 11 encara després de 4 semestres. Malgrat 
aixo, ens ha aparegut una solució molt propera. a 
l'Equació de Schrodinger, el qual porta a pensar 
que cal trobar un rerefons qu8.rltic a la propagació 
d'aquest camp, i per tarlt, la troballa d'una nova 
partícula fonamental bosonica responsable de la 
interacció profcssor-badall-alumne. 

A banda d'aixo, també cal investigar el fet de 
perque els badalls es contagien. Probablement, 
podem fer una analogía de la hipotesi de Huy
gens, de manera que cada punt del fr·ont d'ona del 
camp badallic (cada alumne) és alhora generador 
d'ona. i, per iant, de badalls. Aquesta intulció 
porta inevitablement a !'existencia de fenomens 
d'interferencia i difracció. És de tots sabuts que 
la presencia de dos professors explicant alhora i/o 
barallant-se produeix un show que redueix molt 
l'excitació badallica en el sistema. 

Queda, dones, encara molta feina que fer en 
aquest camp, pero confiero amb aquest analisi 
haver obert la porta a futurs físics a seguir desen
volupant aquesta teoria amb més precisió i for
malisme. 



Acercaos, chicos 

Chuches. Golosinas. Juguetes. Patatas del bar. Todas estas 

cositas y muuuchas cositas más encontrarás en nuestra 
bienintencionada revista PlantaS. Si quieres un mundo de fantasía, 

risas y amiguitos de peluche, puedes ir a química. iPero si quieres tanto 
algodón de azúcar como jamás has soñado, ven a PlantaS! El maravilloso 

mundo-universo de PlantaS tiene un sitio para ti donde puedes ser 
especial y salvar el Atrio Solar. 

El equipo redactor de PlantaS necesita gente joven para perpetuar la 
estirpe de redactores de la revista. iSi te gusta hacer dibujitos, 

escribir historiitas ya sea haciendo broma o hablando de la física o la 
vida en la facultad, entre otros, en PlantaS encontrarás diversión a 

raudales! 

Contacta con PlantaS (plantaS@gmail.com, Instagram planta_S), o 

búscanos en nuestra fragoneta t. 

1No, va en serio, necesitamos más gente así que si estás interesado, contáctanos. 



' AL TRES TENDENCIES A LA XARXA #SeccióSeriosa 

Després de topar amb aquesta obra mestra a 
han pogut proporcionar-nos basant-se en el 

M.Clow factorltzant anells mentre pren un 
caputxino. Font: videoclip de Youtube 
MC.Low - Abelian Trap 
https: //youtu.be/2kg43ri2FE 

Freshnel "fluint com E en superfícies tancades". 
Font: videoclip de Youtube 
Freshnel (a.k.a. U-Base)- 4rier's rap 
https:llyoutu.be/6yhN GS3NBc 



Diagrames xorra 
Gracies a en x'. R. Ho.ffmall.n :per 'algÚns d;aqu.ests diag~am~s, que hem re.cuperat deis antics 
arxius de· Planta.B, soterrats al .diposita' que p.ort~n les ~scales cjue baixen"del costat del. bar . 
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, 
TRES MISTERIS DE LA FACULTAT DE FISICA 

Diu la dita que curiositat va matar al gat. Sereu vosaltres aquest gatet, que sense saber
ha us heu ficat a la gola delllop? 

Benvinguts tots aquests que heu gosat llegir el meu article. Sou admirables, no sabría dir 
si teniu valentía o temeritat, pero més us val que us hi aferreu si voleu seguir-me en aquest 
viatge per les histories més desconegudes de la facultat. Pels poc informats, sapigueu que de 
tots els misteris que infesten el món conegut, els que us explicaré aquí seran els més terrorífics 
i perillosos que pugueu sentir mai. Ara és la vostra última oportunitat per fer-vos enrere ... 
Quedeu avisats. 

Sense més dilacions, comencem. 

El Gat deambulant d'Schrodinger: 

Parlant de gatets, tothom coneix els 
divertits i entretinguts dibuixos del Gat 
d'Schrodinger que hi ha escampats per les 
parets de I'Aulari de Físiques, mostrant els 
estats quimtics d'un gat negre viu o mort. 
Segur que tots vosaltres n'esteu conven<;uts 
del seu significat: no són res més que una 
broma innocent que vol fer honor a la 

L:l,>=*h\~} 

genialitat de l'experiment mental d'SchrOdinger. Sí, fins i tot a mi se m'escapa un somriure quan 
hi penso. Pero, i si us die que la historia que hi ha al darrera és molt més fosca i tenebrosa del 
que sembla? 1 si us die que tenen un origen, diguem-ne, para normal? 

Aquesta és una historia de la fatídica nit en que un incendi va cremar la facultat fa molts 
anys, quan uns estudiants despietats van valer reproduir l'experiment del Gat d'Schrodinguer 
amb un gat de veritat. Evidentment, no tenien forma d'aconseguir el permís de cap 
departament i van fer-ho d'amagat. El seu pla era perfecte: van robar copies de claus, van 
despistar el segurata i van entrar a un deis laboratoris amb un gat negre, una capsa, una 
mostra radioactiva i un pot de verí. Excitats i orgullosos de la seva malifeta, van for<;ar el gat 
dins de la capsa amb el pot de verí i van preparar tot el sistema per la seva eventual execució. 
S' explica que aquel! pobre gat, deis més esvelts, elegants i mansus mai concebuts, no va parar 
de miolar suplicant que l'alliberessin d'aquell espai claustrofobic. Pero els seus botxins 
mancaven de cor i l'havien amat de tata interacció amb l'entorn durant el muntatge de 

1',) ~' 7f .. +il ; ,,~, 
l'experiment, de forma que no en podien saber 
res d'ell fins que no obrissin la capsa. Tant 
monstruosos eren que van esclafir a riure quan a 
la 1:37 de la matinada van prémer el botó de 
l'execució/no-execució. 

-"Ah, ah, ah! Bona aquesta!" -van dir-. 
"Anem a veure si és viu o mort aque.st gat!" 

Pero I'Univers respon a les nostres accions 



amb bones dosis de karma i abans de procedir van ser sobresaltats per !'alarma antiincendis. 
Neguitosos per si n'eren responsables van mirar d'escapar, pero van descobrir que la porta 
havia estat tancada i que s'havien deixat les claus a fora. En un no-res, un fum fastigós, brut i 
negre va comenc;ar a percolar pels mares la porta i van adonar-se de com n'estaven de perduts: 
s'havia calat foc a la facultat i ningú no els vindria a salvar! Ironicament, van patir alla mateix 
una mort tanto més terrible que la que havien imposatjno-imposat a la seva víctima. 

L'endema i amb el foc ja apagat, es van descobrir les restes calcinades tant deis 
estudiants com de la pobre bestiola, deis quals només els ossos i cendres n'havien quedat. Pero 
ara tots ens podem fer una pregunta: el gat va morir a les mans d'una partícula radioactiva i un 
gas verinós o consumit per les flames? 

Mai en sabrem la seva resposta, o com ens agrada als físics, haurem de dir que van ser 
totes dues alhora. Pero el que és segur és que aquell gat no va abandonar el nostre món en 
pau. Va ser a partir d'aleshores que els dibuixos deis estats del Gat d'Schrodinger van comenc;ar 
a apareixer pels passadissos i les escales de I'Aulari sense autoria aparent. Els rumors diuen que 
si un es passeja per la facultat de nit a part.ir de la 1:37 es poden veure les ombres deis 
estudiants morts pintant a les parets els críptics dibuixos en eterna penitencia. I encara més, 
asseguren que si us acosteu als laboratoris també a aquelles hores, pot ser que un gat negre, 
esvelt i elegant se us aparegui. Pero ja no sera 
gens mansu, i si el mireu directament seus ulls 
grocs i brillants arrastra la vostra anima cap a 
un estat de superposició on no sereu ni vius ni 
morts sinó que totes dues coses alhora. I no 
sera fins l'endema al matí que quan la primera 
persona trepitgi el terra de la facultat es 
trobara o bé un cadaver o bé un looser plorant 
desesperat per sortir d'alla. 

Jesús de Miguel, assetjador a sou de la UB: 

CHROI~IJ\TGER 
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.l Que és el que heu apres de la física durant el 
temps que porteu a la facultat? Més val que en 
sapigueu la resposta, perque hi ha esperits malevols 
que us la voldran arrancar de la !lengua. Pobres de 

..t_ 11 vosaltres els que us penseu que res del que us 
(N .(!~ uo. 

1) expliqui aquí us afectara. Aquesta proxima historia és 
sobre una maledicció que es cobra un parell de vides 

cada semestre sense que ningú se'n pugui ni tan sois adonar. 
Diu la llegenda que entre les parets de la facultat hi viu en Jesús de Miguel, el fantasma 

d'un antic professor que va desapareixer com per art de magia. Durant qualsevol dia a 
qualsevol hora, aquest esperit surt de les canonades als lavabos per enxampar a qualsevol 
desafortunat o desafortunada que s'hi trobi. I qui us diu que aquest qualsevol no sereu 
vosaltres? 



Ja sigui durant el descans entre 
examens o abans de classe, si mentre 
esteu fent les vostres necessitats asseguts 
o assegudes al vater amb la porta tancada 
sentiu una veu d'ultratomba que us 
pregunta: "Que has apres de la física 
durant el temps que portes a la facultat?,, 
que sapigueu que en Jesús de Miguel ja us 
ha clavat les urpes i que ningú no us podra 
sentir cridar. Aleshores el que heu de fer 
és respondre amb tota sinceritat, i més val 
que escolliu bé les paraules dones ell se 
sabra la resposta fins i tot millar que 
vosaltres. Si has entes molt bé la física 
pero no saps demostrar cap teorema, 
digues-ho! Si no has fet res més que 
aprovar a base d' empollar-te exercicis o 
copiar als examens, CONFESSA! 

El castig que rebreu sera 
proporcional al vostre historial i consistira 
en fer penitencia alla mateix per totes 

Jf~Sú5 
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vostres faltes. Us estudiareu cada tema de cada assignatura que vau ignorar, indosos la 
introducció i aquell capítol del final que mai entra a !'examen; resoldreu tots aquells problemes 
massa feixucs de les col·leccions que us vau saltar sense dubtar; repetireu tots els examens 
que vau aprovar per pura sort, i reviureu totes les practiques que vau fer seguint el guió com 
zombies sense ment. Tot amb un boli i apunts que us apareixeran a la vostra falda 
misteriosament i amb la porta tancada fent de pissarra. No us preocupeu, el temps no passara 
a !'exterior en una dilatació temporal infinita ni vosaltres envellireu, pero no descansareu ni 
sortireu d'alla fins que no hagiu acabat tots els vostres deures i us ho sapigueu tot de pe a pa. 
Mentiu en la vostra resposta o negueu-vos a seguir el protocol i el vater se us empassara cap a 
les canonades on us trobareu rostre amb rostre amb en Jesús de Miguel. I creieu-me, sera tant 
terrible que sera la vostra última experiencia com a mortals. Sereu dissolts i forc;ats a passar 
l'eternitat entre les parets escoltant totes aquelles classes a les que no vau prendre atenció, i 
tothom s'oblidara de que mal vau existir tal qual com us vau oblidar d'aquella fórmula que mal 
heu utilitzat. Qui ho sap, potser li va passar a la vostra persona més estimada i no ho podreu 
descobrir mai. .. 

Pero no tot és tant dolent. Sigueu sincers, seguiu-li el joc, supereu les seves proves i us 
convertireu en uns estudiants modelics. A més1 per si teniu problemes de concentració, la 
llegenda també diu que en Jesús de Miguel pot ser invocat. Només cal que seguiu el següent 
ritual: assegureu-vos de que no hi hagi ningú al lavabo1 tanqueu-vos en un deis vaters i crideu 
"Jesús de Miguel assetjador a sou de la UB, jo que no sé demostrar per inducció ni fixar els 
extrems d'una integral, t'invoco perque em castiguis i em corregeixis amb la teva fúria!, mentre 

¡ 



tireu de la cadena. Amb sort, ha podreu aprofitar, encara que no he conegut mai a ningú que 
se n'hagi sortit... Sou prou valents com per provar-ho? 

e L'ascensor de I'Aula d'Estudis: 

Tots coneixem la peixera, un lloc alegre i pie de bones 
memories, pero fins i tot dins d'aquell santuari sagrat hi ha un lloc 
especial. És un petit antro amb espai suficient per només una taula 
arrambada a la paret i quatre cadires, i seure alla ens beneeix amb la 
contemplació de les interminables xifres del nombre pi o uns 
preciosos collons ben peluts. I també hi ha un ascensor. De veritat, 
no us heu preguntat mau que hi fa alla un ascensor? Estigueu atents, 
perque potser avui en traureu l'entrellat. 

Ningú mai no l'utilitza, no té botons per ser cridat, pero les seves portes són alla com si 
estiguessin guardant un lloc prohibit. Hi ha qui diu que és l'accés secret que utilitzen els 
membres de PlantaS per anar a la vuitena planta de la facultat. Una altra especulació més 
raonable assegura que és un ascensor de Fourier que et du a un món recíproc on els moments 
de la nostra realitat en configuren l'espai i viceversa. 

Pero el que molts pocs saben és que en realitat només va cap avall, molt més aval! que 
cap deis sotans de la facultat, tant aval! que pots dir " He perdut" fins a dues vegades durant el 
viatge havent-te oblidat genu'inament de la primera. L'ascensor du a 
una única sala on hi tenen tancats des de fa molts anys els bons 
professors de les assignatures més odiades que us puguin venir al 
cap, tates elles ensenyades ara mateix per italians, Power Point's o 
entelequiants que s'obliden de que els seus alumnes són éssers 
humans. Algunes veus diuen que si t'hi acostes a la primera hora 
del matí o a la última de la tarda pots veure el segurata entrant-hi 
amb ampolles plenes d'aigua i carmanyoles de pasta d'aquelles del 
menjador, només per sortir-ne al cap d'una estona amb tates elles 
buides. 

Sera cert que hi tenen professos captius? Si és així, per quin 
motiu? Quins secrets ens pot estar amagant la facultat? O és que 
potser ens valen protegir d'una amenac;a molt més gran que 
qualsevol cosa que puguem comprendre? 

Em queden encara moltes més histories per compartir, pero si 
segueixo us descobrint més misteris probablement us tornareu folls. 
Vosaltres decidiu que fareu amb aquesta informació a les vostres 
mans. Si preneu mal, que no sigui perque jo no us vaig advertir. 
Tanmateix, qui ho sap, potser n'acabeu descobrint molt més que jo. 
Només la facultat coneix tots i cadascun deis secrets que guarda ... 

·Ens veiem! 

~~!!..;.- BARCELONA 
CH/\1 Biblioteca ele Fisíca i Ouíllli<:n 

Diagonal, 645 - oso;¿¡.; llan:t:l;>u;, 



Poc se'n parla de ..... 

Els guixos 

Companys físics, tots sabem a aquestes alc;ades que som de les 
peques facultats que encara ha d'aguantar els sorolls irrisoris d'alts 
decibels que provoquen els guixos en gastar el seu tou material 
contra la pissarra. Alguns diríem que aixo és degut al gust que 
tenen alguns professors en arribar a casa empapats de guix, pero 
tot aixo va més enllá 

Tetes les aules tenen a !'esquerra de la pissarra una mena de 
subjecta-guixos que en els anys en que la facultat era nova devia 
ser el no va más: té un compartiment a sota per buidar la pols 
blanca que puguin ocasionar i hi caben un gran nombre d'aquests 
a sobre. Pero realment cal que n'hi hagin tants? Hi ha qui diu que 
alguns d'aquells guixos que estan a baix de tot, inundats per la 
pols que ha provocat la mort deis seus companys, porten més anys 
alla que el que tarda un fotó de 11nterior del Sol a sort.ir a les capes 
més externes. 

Aquells guixos encara no han tingut mai l'oportunitat de convertir
se en equacions de Maxwell o equacions diferencials irresolubles. 

SE VENDE 
APELLIDO LARGO 

PARA NO SER 
MENCIONADO POR 

DR. P. SERRA 

· SCHAZENAGGER 

·Alderwei.reld 
·Ghoochannejhad 
·Bunyakovsky 
·Bulashenko 
·schwarz 
·Kovalevsky 

A PARTIR DE 12€ 

Pero es passen els dies alla quiets veient com els més joves són renovats cada dia. És necessari 
fer-ho cada dia o hi ha algú que s'esta fent rica costa nostra? Algun complot hi ha d'haver, aquí. 
Que fan les dones de la neteja amb els nombrosos guixos que cauen cada dia a terra? Qui posa 
els nous guixos? Perque encara no hem fet el salt als retoladors? 

El segurata 

Tots hem vist passar algun cop el nostre divertit segurata vigilant la nostra estimada facultat, 
donant-nos aquella sensació de seguretat i que tot va bé. Pero el nostre amic amaga alguns 
secrets, i no només la seva biotra·ició, sinó que hi ha qui afirma que l'ha vist rondant pels voltants 
de secretaria en el mateix instant que estava vigilant que ningú estudiés a la part de baix de la 
biblioteca, com si es tractés d'un entrellac;ament quimtic. Alguns diuen que no és un, que en són 
2. Es divideix per poder mantenir la seguretat de la facultat lliure d'enginyers i estudiants d'ADE, 
ja que se sap que des de la seva aparició han cessat els seus atacs cap a físics innocents. 

Excampió d'Espanya de Taekwondo el 2012 i expracticant de mua y thai durant 6 anys assolint la 
máxima categoría federada, passa els seus anys de menys activitat controlant que els alumnes 
no fumin en els passadissos i que no es robín els !libres del JL. Entre els seves aficions destaquen 
la de guionista de Alerta Cobra i la de concursant de la Ruleta de la suerte. 



Els preus estranys del bar 

Et poses la ma a la butxaca, treus la cartera i somrius: avui has lligat, així que no et fa res convidar 
a l'altra persona. Obres la cartera: no hi ha bitllet. Bé, no et preocupis, segur que tens monedes. 
Obres lentament la cremaller a que guarda les monedes i que hi veus alla? Dues monedes de 50 
centims, 12 monedes de 2 centims i 7 de 1 centim. 1 penses: perque diantres tinc tota aquesta 
xatarra a la cartera? I llavors és quan recordes que estudies a Física i que compres al bar. 

A vegades m'agrada pensar que aquests estranys preus estan pensats per posar-nos a preva, 
com si fos una assignatura més: "mig entrepa de fuet i unes patates". No, jo tampoc sé el preu i 
segurament sigui més complicat de resoldre que una integral 
de pacman. "Quatre amb trenta-nou" -diu el Javi. En aquell 
moment penses: "em trauré totes les monedes de sobre". 

Pero resulta que no, que no tens suficients monedes de 1, 2 
i 5 centims per arribar a menjar el teu apreciat entrepa. Així 
que et resignes, abaixes el cap i gastes el bitllet que et queda 
mentre fas que la forc;a gravitacional sobre la teva cartera 
augmenti una mica més. 

La maquina de fotos de la copisteria 

Aquí a la facultat tenim una gran oblidada, la fantastica maquina de revelar fotos de la copisteria, 
amb aquell color groc llampant que s'incrusta a les teves pupil·les només entrar per la porta 
després d'haver fet més d'una hora de cua veient com els químics imprimeixen els apunts de 
Física I. Ella que sempre esta alla esperant que algú encara no hagi llenc;at els seus antics disquets 
per així poder imprimir les seves fotos. 

L'esperanc;a no es perd mai, pero vist que últimament els aparells tecnologics han augmentat a 
la copisteria amb !'arribada del hoverboard (exit de vendes), el futur de la nostre amiga passa a 
ser incert en aquest món pie d'smartphones i tecnologies diverses que han fet que una antiga 
maquina de revelar fotos que encara funciona amb disquet a una facultat universitaria no tingui 
cap funció. Pero tot aixo canviara amb !'arribada de Skynet 

L' Art deis lavabos 

Picasso, Mozart, Da Vinci; grans artistes que han sobreviscut a la memoria de tots, generacions 
rere generacions. Pero en aquesta facultat hi ha una cosa que encara durara més anys, o almenys 
aixo vull pensar: és l'art de les portes deis lavabos. S'hi pot trabar de tot: dibuixos a mida real de 
penis, esvastiques del revés, l'evolució del preu de les matrícules, insults contra químics, algun 
que altre acudit així més o menys graciós d'aquells que t'expliquen un dia i tu ja te'l saps, pero 
no' saps ben bé d'on i recordes que és del dia que estaves fent un cagarro al lavabo de la facultat; 



restes de caca deis dies que no hi havia paper, jocs amb final 
inesperat que et fan mirar a diferents posicions per fer més ame 
aquesta estona en que ens permetem un deis plaers de la vida, 
etc. 

El que esta ciar és que aquestes parets de color així blavós 
només estan reservades per aquests grans artistes que ens dóna 
la humanitat i deis quals tots esperem poder llegir la seva opinió. 
O també pots agafar un retolador i posar la primera merda que 
et passi pel cap, total, ningú notara la diferencia. 

Les aules diminutes que hi ha a cada planta 
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Segurament no us hi haureu fixat mai, o potser sí, qui sap, no sóc endeví. Pero quan puges per 
les escales a alguna de les plantes de física i gires a la dreta o esquerra en funció de la teva 
classe, de camí, unes portes misterioses, que sempre estan tancades, on no hi ha espai per a 
poder posar-hi res, apareixen. A dins, una aula que amb prou feines fara 2 metres quadrats amb 
una taula de cara a una de les quatre parets i una cadira, i ja esta, només aixo, ni lloc per posar 
guixos, ni retroprojector, ni l'armari buit que sempre hi ha a totes les aules. 

Sovint s'hi veuen persones fent mots encreuats, altres diuen que és on el teu tutor es reuneix 
amb els teus pares per indicar que vas per la 4a matricula de FEiO. El que és segur és que és 
l'aula amb més cadires per metre quadrat d'aquesta facultat. 

¿Aún crees que la meteorologia 
es una ciencia? 2: ~.-. 

i~\ r7:0 
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APÚNTATE A NUESTRAS 
CLASES DE INGLÉS! 



Barretes hiperenergetiques superconcentració 
S'apropen els examens i sents que cada dia estas més cansat, que et 
costa concentrar-te, com si totes les pagines deis teus apunts fossin el 

· tema de topología de Calcul 1? S'ha acabat! 
Amb aquesta recepta de Mama Muntsa de barretes megaenergetiques 

. teraconcentració s'han acabat els teus problemes! 
Avís; aquesta recepta pot ten ir efectes desproporcionadament laxants. 

Ingredieuts pera una barreta: 100 grams de civada (avena), 50 grams de nous, 8 
kiwis, 7 platans madurs i 1 verd, 10 prunes, 1 iogurt Activia (si vol e m un vertader extra 

#energía #digestiu--#-p-o""s-tr_e,_.¡ d' energia, podem utilitzar directament 20 ml de bacteris fermentadors), 20 grams de 
#suspensigual #hashtag ## grans de cafe i tres dosis de Micralax (si sou molt de dol9, una mica de sucre per endolcir, 

el Micralax pot ser una mica a cid). 

Preparació: Piquero al maxim les fruites, de roane1·a que puguem estudiar-los seguint la hipótesi del continu. Ho haurem 
de triturar, així que ho posem en el pot de la trituradora, i hi afegim la civada i les nous. Triture m tot durant uns 3 minuts i 
ho aboquem en un bol. 
Rallem els grans de cafe per sobre, tirem el Micralax per sobre (que no quedi ni una gota, que vacar!) i re mene m fins a obte
nir una mescla bastant viscosa. Amassem la mescla, i col·loquem la massa entre dos papers de forn. Estire m la massa amb 
un rodet fins a conseguir aprimar-la a uns 10 cm de gruix. Si no teniu pro u fon;:a per fer-ho, pode u posar-hi sobre qualsevol 
!libre de dtlcul de debo deis que trobeu a la biblioteca. La nostra barreta hauria de tenir unes dimensions 2 x 0 . 5 x 1, aproxi
madament (en unitats naturals). 
Fiquem la massa al frigorífic durant una hora, i ja tindrem la nostra barreta kiloenergetica petaconcentració llestes per fer 
aprovar fins i tot )'examen de Metodes Matematics Avan9ats a un alumne de primer! 

Consell: Si vols treur·e el maxim rendiment de la barreta, menja-la una hora abans de 1' examen. I si estas nerviós, no et 
preocupis, aquestes barretes també t'ajudaran a tranquil·litzar-te en un moment. 

Mama Muntsa no es responsabilitza de que les bar retes no et puguin fer aprovar, o del cas improbable eu que t'hagis de passar tot l'el<amen al lavabo. 

f&X:~;T;tittMfc;h 
) ? 

Vine a provar la r' 
nostre diversitat d 

menú infantil: 4G 
menú pijos vegans: 5,6G 

menú patates amb algo: 5,3G 

CHAl Bibliotec:a de Físic<t i Quími<:n 
OiagonaJ. 64:) - Oí'02H llarn :lona 
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UN NOU 

Redacció de Planta 8, 1918 

Una teoria recentment 
recalzada per un seguit de 
científics defensa que una 
partícula pot esdevenir 
lliure d'un pou de potencial 
finit fins i tot si la seva 
energia és i nferior al 
potencial al qua l esta 
lligada. Tal teoria fa temps 
que existeix, pero ha 
revifat recentment en part a 
causa de la continua 
negativa per part de la 
resta de la comuni tat 
científica a fomentar una 
discussió, invest igació i 
resolució dels fenomens 
predits per la nova teoría, 
anomenada "mecanica quantica" 
(o "nacionalista") pe l s seus 
impulsors . 

Malgrat la evidencia 
empírica i irrefutable del 
comportament 
d'experiments 
journals de 
s'han negat 
articles que 

"no classic" 
recents, els 
més prestigi 

a publicar 
parlin de 

quantica, argumentant que 
els seus i mpulsors són 
mi noria i que, en tot cas, 
és un afer intern dels qui 
es dediquen a la mecánica 
teórica l no pas de tota la 

ESTAT 

física moderna, 
e l s 

"quantics", que 
trobar suport més 
la mecánica. 

com diuen 

intenten 
enlla de 

Hi ha qui op1na que a la 
comunitat en general no 
interessa aquest canvi, ja 
que si s'acceptés tal teoría 
que permet a una partícula 
en un estat lligat esdevenir 
lliure, altres camps de la 
física es veurien afectats, 
provocant una re-distribució 
del finan9ament, suprimint 
vel ls departaments i creant
ne de nous. 

Un dels principals promotors 
de la nova teoria, d'origen 
gironí, va haver de marxar a 
un journal belga en ser 
boicotejada la seva recerca 
en la utilització del metode 
DUI (Diffracted Uniform 
Interference) per demostrar 
la possibilitat i viabilitat 
de la creació d'un estat 
independent que existiría 
fora del potencial, en el 
marc de·la mecánica quántica, 
si bé ignorant les lleis de 
la mecanica classica 
instaurades en l'any 78 
( 18 7 8 ) , en 1 es qua 1 s es di u 



que un sistema lligat per un 
potencial finit és 
indivisible sense l ! actuació 
de forces externes. Tot i 
acceptar-lo com a referee i 
publicar algun dels seus 
papers, el journal belga no 
s ' ha pronunciat sobre la 
teoria quantica i assenyala 
com a maxim responsable al 
president de la Science, 
Physics And Innovation 
Network (SPAIN), W. Yojar. 

"Como decía Galileo, el 

movimiento siempre se 

acelera cuando se va a 

detener" -M. Yojar 

No obstant, Yo jar (que ha 
estat acusat de mal ver sació 
de fons i falsif icar la seva 
tesis doctoral fins i tot 
per algun dels seus 
coautors), recolzat per 
pesos pesants de la 
comunitat científica (els 
mateixos que diuen que és . un 
problema de la mecánica i no 
de la física en general) i 
altres poders fáctics , es 
dedica a perseguir i acusar 
de plagi i manipulació de 
dades a aquells que es 
pronuncie n a favor de la 
quántica. Molts han acabat 
fon;ats a pagar multes per 
" crims" no comes os i a 

- ff 
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abandonar temporalment la 
seva recerca . 

La situaci 6 ha escalat 
encara un pas més quan Yojar 
i el seu gabinet han 
intervinqut qualsevol paper 
que parli de quantica (uns 
155 en la data d'avui), 
controlant el finan9ament 
que reben els centres 
d'investigació favorables a 
la teoria i aturant 
qualsevol experiment abans 
que es realitzi pe r tal que 
no es crei més evidencia. 

Mernbres de la comunitat 
científica, 
manifestat 

indignats , s ' han 
en contra de la 

tiranía i carácter 
dictatorial de Yojar , 
destacant la poca di ferencia 
entre ell i una máxima 
autoritat del passat, que en 
la seva epoca es va oposar 
de manera similar a la més 
que consolidada teoría de la 
gravitació newtoniana . No 
obstan t , els clams han estat 
ignorats mentre Yojar i els 
seus desvíen finan9ament als 
seus laboratoris a Suissa 
per tal d ' intentar demostrar , 
fútilment , inconsistencies 
en la teoria quántica. 

I així hem arribat 
en un paradigma 
i mposat , 
d'inconsistencies, 

a avui, 
cient ífic 

plagat 
on les 



maximes autoritats priven 
al s científics de lliberta t 
d' e xpress ió 
op r imint i 
aquells qui es 

i a utonomía, 
apart ant a 

pronuncien en 
i tot i a ixí, 

d ' una 
l a s eva contra 
fanfarronejant 
democracia inexistent , quan 

Bibliografia : 

en realitat 
atrapats en 
e staci onari . 

e n s 
un 

-http : //www . ccma . cat/324 - El procés catala , minut a minut 

trobem 
regim 

-w. Yojar . How I became preside nt (you won ' t believe how i t ends). ed . 
La Moncloa . (trans. F . Pérez de los Cobos) 

-F . Salvat . Apunts de Mecanica Quantica . Universitat de Barcelona . 



Minories silenciases 
Es llepa les puntes deis dits, salades, de la ma dreta mentre escura les restes de crispetes amb l'altra, 
més sapastre a causa del son o la malnutrició típica d'un pis d'estudiants. Poc més esmorzar que un grapat 
de blat de moro a una paella es pot permetre un estudiant de Física Fonamental amb Minor en 
Matematiques a finals de mes. Són les 6.55h, el día encara no es presenta de manera clara, simplement 
s'intueix com un canvi de variable d'aquells impossibles pels quals et deixes portar a cegues. 

Pensa en descansar, ahir va anar a dormir molt tard després d'intentar explicar als companys de pis els 
principis de la termodinamica. En el seu dia va decidir no viure amb altres estudiants de Física o 
Matematiques per tal d'autoconvencer-se que era una persona tolerant i capac; de deixar la ciencia a un 
costat per una estona. Podem dir, pero, que la jugada no va acabar sortint com esperava i va acabar a un 
pis de químics i enginyers. Si bé el proposit de mantenir certes distancies amb la ciencia de tant en tant 
era facil d'acomplir en aquell entorn, la finalitat última de cultivar-se en altres ambits més artístics no va 
semblar prioritaria pera aquells individus. Entre d'altres activitats superficials i mundanes, es permetien 
maltractaments intel·lectuals com l'activitat frenetica a les xarxes socials o el consum d'essencies 
cannabiques. Tot hauria estat més o menys lícit si no haguessin explotat al nostre protagonista recorrent 
constantment a la seva creativitat, inherent a qualsevol bon científic, a l'hora de generar frases enginyoses 
per als "peus de foto" de I'Instagram o als seus coneixements sobre calor i temperatura quan patien per 
la integritat de les seves galetes de marihuana. 

Vivien a la 8a planta d'un pis sobreestimat deis voltants de la facultat. El vespre anterior 
hi havia arribat, assedegat pero orgullós i satisfet com un rei, després de forces hores de biblioteca i 
moltes, moltes escales. Aleshores, el ferum i la conversa. Va dirigir-se a la cuina mentre els sentía debatre. 

- Fer la maria al bany Maria - llegia rient un deis químics- aixo només és perque no se't barregi la 
substancia amb aigua, oi? Tant fa ... fem-ho! Fem-ho només per poder dir-ho va, que és divertit ... 

- Tant fa, escalfem-ho directament, si amb l'oli no s'enganxara! - Etziba l'enginyer-. 

-Bata o plomo. - El van saludar en veure'l entrar- De veritat, vesteix-te com Boyle mana i vine a ajudar
nos. Estem intentant que la cocció no superi els 10ooc perno fer malbé les galetes pero no trobem com 
regular la temperatura del forn ... On s'és vist aixo? Amb el lloguer que paguem .. .. 

- Que t'empatolles? He sentit que qualsevol laboratori de la Facultat de Física i química de la UB és així! -
crida, amb q minúscula, el de I'UPC turmentat perla precarietat de les instal·lacions -. 

I aleshores s'adona: els seus tres anys de carrera es dotaven sois de significat mentre, amb 
grandiloqüencia, va comenc;ar a explicar-los la termodinamica de l'assumpte com posse'it per Mark W. 
Zemansky. Qui pogués confessar a la seva família que havien financ;at una acurada llic;ó sobre com cuinar 
droga a una colla de pseudo-científics que s'aferrarien, axiomaticament, a qualsevol teoría que els exposés 
només per no fer l'esfon; d'entendre res més enlla d'un metode capac; de fer-los aprovar els examens 
sistematica ment. .. 
Tant de matras aforat i tanta bata blanca perque, al final, no entenguessin que al bany maria assegura 
que la substancia mai 'passi els cent graus. 

-No violeu mai més les lleis de la termodinamica. Bona nit- s'acomiada-. 
. ' ~ .:: .. ., ·.:.: ·: .. :1 . 
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La sal, orfe al fons del recipient, el retorna a la realitat imperant de les 7.00h. En tornar a enfocar els ulls, 
un munt de premsa de la UB. El titulars, mel pel seu banquet matiner. 

«Estoy dispuesto a no tener credibilidad por el bien de la comunidad científica>> 

"Y o encantado de liderar el movimiento transversal feminista, pero todo el mundo sabe que el 
papel de la mujer está en el laboratorio" 

<<Lucharé por una Facultad de Xuímica i Física en la que puedas decantarte por aplicada y no te 
llamen pelacables>> 1 

"Esperamos ansiosos la reforma de la UB: nosotros no creemos en una Facultad de Matemáticas 
libre, sino en una Facultad de Matemáticas dentro de la Facultad de Xuímica i Física" 

"Saber Matemáticas debe ser un mérito, no una barrera" 
Las declaraciones dellider de las minorías silenciases, a ratz de las manifestaciones en contra de la ley que exige a 
la comunidad científica a hablar el lenguaje matemático, no han dejado indiferente a nadie. "No saber integrar no 
debería suponer ningún inconveniente. Quien sepa hacerlo y lo ponga en su currículum no se verá afectado, 
evidentemente, pero no podemos dejar que esto suponga una adoctrinación masiva de los jóvenes. Yo a su edad me 
divertía igualando coeficientes estequiométricos ... Me parece vergonzoso que quieran imponer las Matemáticas a 
todos los estudiantes del científico. Vamos, si hasta ellos sacan el Schaum siempre que pueden " [ . .} 

De sobte els dits, plens de sal encara, aferrats a un munt de propaganda Estanislaista que guardava a 
una butxaca de la motxilla com si d'una farmaciola intel·lectual es tractés. Respira. 

Qué significa in-votar sin hacer Referendum 
monarquía - República en todo el estado? 
Legitima dictadura de sucesores de miss franco y 
colaboradoras, todas las consultas son ilegítimas y 
antidemocráticas desde que comenzó la transición 
en 1.975, no llega única prensa democrática a la 
electorada manipulada con la locura de la 
desinformación, alineación y enajenación mental, 
sin tener prensa republicana = igualitarista 
estanislaista, para ser iguales. Resultados no váli 
dos, votar, es in-votar, in-delegar, in-decir oiga 
inadministre mi casa, provincia, región, nación, 
que yo no sé. Nadie que esté casado, arrejuntado, 
nazi-emparejado, harenizado, enconcubinado o con 
relaciones esporádicas, , debe llamarse demócrata, 
socialista. comunista. anarquista. son formas de orr 

El món s'esta tornant boig. Compra Planta 8. 

J!!.!....Propiedad posesiva, su nombre es propietario 
nazi fascista, toda prop iedad es un robo. Antes 
que disfrutar esos cuernos, primero ser iguales. No 
in-votes a terroristas seuxales, falsos verdes, rojos, 
amarillos o naranjas. El Convenio para la Unidad 
obrera-juvenil-jubilada-parada-campesino
estudiantil con programa de un mism o disfrute 
económico, político, cultural y sexual, energfas 
limpias, descontaminar, desarmar, desemparejar e 
investigación colectiva, comedores estatales bio y 
democracia directa, elegir en asamblea 1 portavoz 
de barrio gratuito, entre estos 1 regional, , entre 
estos 1 estatal, , 1 continental, entre estos 1 
mundialista y una bandera, el símbolo matemático 
=. Paz p erpetua, República científica mundial. 

UN IVERSITAT oE 

BARCELONA 
1 La redacció de la revista s'ha vist obligada a censurar el tractament inapropiat de les nrd)íl~~\Wé~~teca de Físi<'a i Química 

IJi;¡¡:onal. !>45 - 01'0:!1{ 1\;m:doml 





Mots encreuats 

Gracies al Manel Gil i a I'Andreu Benavent! 

HORITZONTAL VERTICAL 

1 SS (no és nazi pero també et pot matar) 
Funció trigonometrica, la derivada de la qual és 
el cosinus (aquesta us la regalo) 

2 Fruita preferida deis pela-cables Si usen trobeu una, heu begut oli 

3 
Singufaritat en l'espai-temps (2 paraules 

La solució més facil 
sense separació) 

4 L'amiga que et fa aprovar assignatures Línea que segueix un cercle maxim 

5 Conjunt de 3 quarks Llibres que et poden salvar quan estas apurat 

6 Per 2,1€ en pots comprar unes al bar 
Si vas molt apurat en una assignatura, sempre 
pots provar de anar-hi 

7 El seu gatera un trapella Festival de la facultat 

8 
lnstrument de laboratori relacionat amb el 

Unit at que mesura la resistencia 
corrent altern 

9 Símbol del fotó Fluid altament compressible 

10 Lo més monoton del bar(conté un número) Mesura del flux magnetic 

11 
Antic estudiant i actual doctorant conegut 

Esquadra italiana (de baix cap a dalt) 
per la seva generositat 

12 Empleat més rapid de la cantina Els nens bons fan els horaris de ... 

13 Funció que més agrada als estudiants 
N'hi ha un de matematiques que sembla facil 
(de baix cap a dalt ) 



PROS 1 CONTRES 

Sense amics a la facultat? Tots els migdies has de dinar sol al pati 
petit? No més soledat! La Facultat de Física ™ t'ofereix una amplia 
gama de clubs i associacions a les quals pots afegir-te per descon
nectar de la física o estressar-te perqué no tens temps per estudiar! 

Cor lolis 
coraldefisica@gmail.com 

© Fan co!onies guais. 
Lligaras. 

® No !ligaras. 
Canten malament. 
Hi ha químics (fins i 
tot de bío). 

Assemblea Fiq 
assembleafq@gmail.com 
© Fan xerrades guais. 

La sala d'assos és 
seva. 
Uulta pels drets deis 
estudiants. 

® Encara no han decidit 
quins drets. 

í¡J. 

Vortex Shakespin 
grupexcursionistafisica@g ... fisicateatreub@gmail.com 

© Estaras més massat © Dinaras acompanyat. 
que el Manrique. Hi ha I'Stamen. 
F és guia espiritual. ® ~lo faras teatre. 

® T'hauras de llevar És Shakespin. 
molt d'hora. 
Hi ha enginyers. 

Swingtropia, swing 
Festival de swingtropia@gmail.com 
11' Prima\'et'a © Vaya baila. 

~ ~E Serásguai. -- 1J - a_ ® No existeix (encara) . 

Fisicomfest No es diu Swingotró. 
tisicomfest@gmaiLcom Club de Repetidors 
© Faras biquinades. de FEiO (CRFEiO) 

Seras guai. latevaadre9a©alumnes.ub.edu 

® Mai arribaran al nivel! © 7 a matrícula gratis. 
de la chaqueta ® S'hereta de pares a 
termodinámica. fills. 
Sempre hi ha el Poi i 

TITULARS 
Una excursió de Vortex va tal 
i com estava prevista. 
"No ens ho podíem creure, és el 
dia més feliQ de la meva vida" 
-deia una mernbre amb llagrimes 
als ulls. 

La Reina d'Anglaterra anun
cia que ha acabat el joc. 
El discurs s'ha seguit amb gran 
expectació pel cor lolis, que ja 
només podran tocar els nassos 
cantant com han fet sempre. 

L'Assemblea s'hi oposa. 
No han dit a qué s'oposa, pero 
denuncien que no s'ha seguit els 
seus te m pos. 

Fisicomfest, denunciada 
Un estudiant els ha denunciat de
sprés de patir una intoxícació per 
un biquini d'hummus, nutella i 
pasta de dents que ell mateix 
havia demanat. 

Shakespin canvia de nom 
A partir d'ara es dira "Club de 
dinar i comissió d'espectacle del 
Festival de Primavera", i s'hi fara 
teatre. 

La sala d'assos no és 
seva. 
També és de química. 

el Joan. 

t D.E.P. Club de Rol: va morir fa molt temps. 
En procés de reviure, els fa falta fer una tirada on 
treguin un 5. 
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