
Victòria 

 

- Merda, merda, merda! Cauchy-Schwarz no serveix... no mentre no vegi la 

forma de fer fora aquestes arrels quadrades tan molestes. A més, arribo a expressions 

molt semblants, però em fa l’efecte que són desigualtats massa fluixes... potser si moc 

una mica els termes podré aplicar Jensen... com era el signe? Major o igual, o menor o 

igual? Depenia de la convexitat, però ara no sé... em faré el gràfic... ah, sí... si és 

còncava llavors és major o igual, i a l’inrevés... merda! Quina funció he d’aplicar? A 

veure... hi ha massa productes, hi aplicaré el logaritme neperià a veure si en trec l’aigua 

clara... 

- A sopar! 

- Merda... 

En Jordi baixa a sopar on, com cada nit, l’espera una ensopida verdura i una 

família encara més ensopida. El problema li ronda pel cap. La maleïda desigualtat que la 

seva amiga Marta li havia passat li feia tenir un mal dia. No és d’aquelles desigualtats 

típiques entre expressions de més d’una variable on la funció més complicada que hi 

apareixia eren els radicals de segon ordre. No. La seva amiga Marta s’havia flipat de 

mala manera; hi havia introduït un logaritme neperià que no hi ha forma de fer fora. 

Bé, és hora de sopar, i en Jordi torna al món sensible. 

La primera en parlar és la seva mare, que, amb el mateix to ensopit de cada dia, 

diu: 

- Com t’ha anat la tarda Jordi? Has estudiat molt?  

- Sí...  

- En Jordi ha estat tota la tarda fent mates! – Com no, la seva germana no pot 

evitar callar. 

- I de les altres assignatures que hi ha fill?  

- He estudiat filosofia també... 

- Fill, ens sembla molt bé que t’agradi tant donar voltes a les matemàtiques, però  

recorda que no ho són tot... 

- Que ja ho sé! Deixeu-me en pau, que ja tinc edat suficient per organitzar-me jo 

sol! – I deixa els coberts i el plat dins el rentavaixelles com a senyal de final de la 

discussió. 

 El nostre protagonista retorna a la seva habitació, on tanca amb clau, escriu en 

un paper el seu problema i deixa que el temps flueixi tan ràpid com faci falta per a 

arribar a la solució... Maleït 
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 Les hores passen però en Jordi no se n’adona. Prou en té ell de problemes com 

per pensar en les hores. Ai, però el temps no perdona... Mentrestant, la seva germana 

l’espia, mig envejosa per no poder pair les matemàtiques, mig empipada per haver 

passat d’ella a l’hora de sopar i mig encuriosida per saber què en portava de cap. Com 

no en té suficient, decideix fer la seva entrada estel·lar. 

 - 1ie ! 

 - Ostres! Com és que ara t’interessen les mates? 

 - No, si t’ho acabo de llegir d’un paperot d’aquests que tens tirats pel terra... 

 - Ja... d’això, no tens feina de l’institut? 

 - I tu? No fas més que matemàtiques! Això no és normal! 

 - Ah no? I què és ser normal? 

 - Doncs, fer el que fan els altres, jugar a la consola, perdre el temps, connectar-se 

al messenger... 



 - Ja, i tu saps per què fan tot això els altres? 

 - És clar, perquè és com es diverteix la gent... 

 - Bé, doncs jo faig matemàtiques per divertir-me també! 

 Com que la seva germana veu que s’acaba de ficar en un carrer sense sortida, 

abandona l’habitació i deixa que el seu germà continuï amb les seves coses de frikis... 

 Efectivament en Jordi no abandona el seu problema i persevera en el seu intent 

de resoldre’l. Bolígraf nou i paper en blanc. No es necessita res més. I comença a 

escriure, i el paper passa a ser blau. Com que la solució no es troba per aquell camí, 

agafa un altre paper i l’embruta també. I d’aquesta forma, inesgotablement procedeix 

fins que... 

 Pip pip! Les 12 de la nit! 

- Jensen m’ha simplificat el problema. Bé, ara només em queda trobar que 

xx ln1 . Això mescla polinomis amb logaritmes. Com redimonis veig que això és 

cert? Sé del ben cert que xx ln , però xx ln1  és més fort que això... Ostres, 

m’estic fent un taco i ja se’m fa tard... bah! Demà hi donaré més voltes... 

 En Jordi s’aixeca a les 6:30. Es pren una dutxa, es vesteix, esmorza, etc. En 

definitiva, fa el que tota persona fa pel matí. Agafa la motxilla i marxa cap a l’institut. 

De camí xiula una melodia tonta i pensa, com no, en logaritmes i polinomis... Fins que 

arriba a la seva aula pertinent de la classe de matemàtiques, on es retroba amb la seva 

amiga Marta... 

- Què hi ha Jordi? Vas aconseguir demostrar la desigualtat que et vaig passar? 

- Ni de conya... vaig estar molt prop, però em va quedar un últim pas que em  

sembla que no era correcte. 

- On vas arribar? 

- A xx ln1 .... 

- Ostres! Llavors ja ho tenies! 

- Què dius ara? Si això no pot ser cert! 

- Que sí que sí! T’explico per què o ja t’ho trobes tu? 

- Deixa-m’ho a mi...  per cert, de què és l’examen de física d’avui? 

- D’efectes quàntics... teoria de l’indeterminisme i tot això... 

 S’acaba l’hora de mates i comença l’examen. En Jordi, com no, recorda totes les 

fórmules necessàries. Les que es poden deduir només en té una lleugera impressió de la 

seva forma, i a l’hora de la veritat segueix el mateix procés que el professor o el llibre 

van deduir. També recorda tots els conceptes teòrics, tot i que no com material que 

inútilment s’ha de memoritzar, sinó com coneixement que, tot i no ser de caire 

matemàtic, també punxa la seva curiositat. 

 Al cap de poc de començar, la professora estranyada el mira i li pregunta que 

com és que ja ha acabat. En Jordi s’arronsa d’espatlles i li dóna els papers.  

- Bé, fes feina i aprofita el temps... 

Quan escolta “aprofita el temps” en Jordi pensa en la magnífica desigualtat, treu 

els papers que ja eren plens de números, igualtats i desigualtats i guixades i, intentant 

aprofitar els espais que encara resten en blanc, continua la seva recerca. 

- Va, va, va... això té que sortir per nassos... logaritme neperià, logaritme 

neperià... A veure, a derivada de xln és 
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convexa en tot el domini.. espera un moment! Això vol dir que... 

- Piiiiiiiiiiiiip! 

- Fi de l’examen doneu-me tots els folis! 

La resta de classes del dia li passen volant. Només pensa en una cosa i és en que 

1xy  és una recta tangent a xln , i que, com la funció és convexa en tot el domini, 



llavors tots els punts de la recta restaran per damunt del xln . Aquest últim raonament 

no el té gaire convençut, però bé, si cola, cola. 

Surt al carrer i espera. Passen el nombre auri de minuts (amb un error absolut de 
2  segons) i apareix Marta. 

- Què hi ha? Has aconseguit arribar al final? 

- És clar! Què et pensaves? Va, que ara em toca a mi posar-te un problema! 

 

Imaginat 


