
125 aniversari del naixement de Ramanujam 

El primer ministre indi, Manmohan Singh, ha declarat l’any 2012 com l’Any Nacional de 
les Matemàtiques coincidint amb el 125è aniversari del naixement de Ramanujam.  

 

Srinivasa Aiyangar Ramanujam és un dels grans genis de la història de les 
matemàtiques, que no va poder mostrar-nos tot el  seu talent, ja que morí jove, als 32 
anys. 

Ramanujam nasqué en el si d’una família brahman pobra i ortodoxa. Fue un autèntic 
autodidacta i, pràcticament, totes les matemàtiques que va aprendre van ser les 
llegides quan tenica 15 anys als  llibres : La Trigonometría plana de S. Looney i la 
Synopsis of Elementary Results in Pure Mathematics de S.Carr, que contenien un seguit 
d’ uns 6000 teoremes sense demostració. A l’edat de 17 anys investigà pel seu compte 
els números de Bernoulli i  la Constant d’ Euler-Mascheroni. Ramanujam, de manera 
independent, recopilà 3900 resultats durant la seva curta vida. 

Potser el fet més conegut de la vida de Ramanujam sigui l’ anècdota sobre el número 
1729. El seu  tutor, Hardy, el va anar a veure, quan ell ja estava molt malalt. Havia 
agafat un taxi que portava el número 1729. Quan li va dir a Ramanujam,  aquest va 
respondre: “Aquest és un número molt interessant; és el número més petit que podem 
descompondre de dues maneres diferents com a suma de dos cubs“. Efectivament,  
 93 + 103 = 13 + 123 = 1729. 

En  honor seu, s’anomena número de Hardy-Ramanujam  tot nombre natural que es 
pugui expressar com a suma de dos cubs de dues maneres diferents. Altres números 
que posseeixen aquesta propietat són: 

 23 + 163 = 93 + 153 = 4104 
 103 + 273 = 193 + 243 = 20683 
 23 + 343 = 153 + 333 = 39312 
 93 + 343 = 163 + 333 = 40033 

D’altra banda,l’anècdota del taxi va servir per donar nom als números Taxicab, que 
s’escriuen com Ta(n) o Taxicab(n) i són el més petit nombre que es pot expressar com 
a suma de dos cubs positius no nuls de n maneres diferents, sense comptar variacions 
de l’ordre dels operands.  

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Bernoulli
http://es.wikipedia.org/wiki/Constante_de_Euler-Mascheroni
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Hardy-Ramanujan
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_Taxicab


Alan Mathison Turing (1912 - 1954), centenari del seu naixement 

 Alan Mathison Turing nasqué el 23 de juny de 1912 
a Londres. Ja de ben petit mostrà el seu enginy i 
capacitat per resoldre enigmes i trencaclosques, així 
com el seu interès per la ciència. Als setze anys ja 
llegia els textos d’Einstein i era capaç de relacionar-
los amb la física newtoniana. 

El 1931 ingressa al King’s College de Cambridge, on 
aconsegueix un “distinguished degree”, la millor 
qualificació possible en els estudis universitaris. El 
1936 obté un Premi Smith pel seu treball en la teoria 
de la probabilitat.  

Tant a Anglaterra com als Estats Units, sempre va 
treballar en temes de computació i Intel·ligència Artificial. En aquest sentit, destaquen: 

 La Màquina de Turing: podríem dir-ne la primera computadora teòrica, amb la 
qual, a més, donava resposta al problema de la decisió plantejat per Hilbert. 

 La col·laboració amb l’exèrcit britànic per desxifrar els codis de la màquina 
Enigma, utilitzada pels alemanys a la II Guerra Mundial. 

 La construcció dels computadors Colssus i Mark 1. Amb aquest últim passava al 
davant del projecte EDVAC dels Estats Units. 

 El Test de Turing, dissenyat per demostrar l’existència d’intel·ligència en les 
màquines. 

Per tot això se’l considera el pare de la Informàtica. 

El 1952 Turing  és processat per la seva homosexualitat. Va haver d’acceptar un 
tractament hormonal per evitar la presó i va ser sotmès a una desmesurada persecució 
pública. 

Alan Turing va aparèixer mort al seu llit el 7 de juny de 1954, amb mitja poma 
impregnada de cianur al seu costat. La causa oficial de la seva mort fou el suïcidi. Diu la 
llegenda que el logotip de la marca Apple és un homenatge a un dels pares de la 
Informàtica. 

Afortunadament, en l’actualitat la figura d’Alan Turing està rehabilitada, fins al punt 
que el premi que dóna l’Assosiation for Computing Machinery a les persones que 
destaquen en el  món de la computació, rep el nom de Premi Turing.  

El 10 de setembre de 2009 el primer ministre del Regne Unit, Gordon Brown, demanà 
disculpes, en nom del govern, pel tracte que havia rebut Turing els últims anys de la 
seva vida. 

  

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fca.wikipedia.org%2Fwiki%2FM%25C3%25A0quina_de_Turing&ei=wg2gUObHEoaxhAfMsIDYDQ&usg=AFQjCNEHYq6Eh2gwnhNPmkec82qDFN4hgA
http://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%A0quina_Enigma
http://ca.wikipedia.org/wiki/Test_de_Turing


Ferran Sunyer i Balaguer, centenari del seu naixement 

 

Ferran Sunyer i Balaguer (Figueres, 1912 – Barcelona, 

1967) nasqué amb una severa atròfia congènita del 

sistema nerviós. Així doncs, la seva mare, Àngela 

Balaguer, es va dedicar íntegrament a la seva educació.  

Fou un matemàtic autodidacta que treballà a 

Catalunya des de finals de la dècada dels anys trenta 

fins a la seva mort. La seva discapacitat física el va 

obligar a anar sempre en cadira de rodes i a no poder 

ser autònom en coses tan elementals com menjar o 

escriure. Una vida que transcorregué entre Barcelona i 

el Mas Batlle de Vilajoan (Garrigàs, Alt Empordà). 

 Les seves contribucions matemàtiques se situen en la teoria clàssica de les funcions 

analítiques d’una variable complexa i els seus resultats més significatius tenen a veure 

amb les funcions enteres, les funcions meromorfes i les funcions analítiques definides 

per sèries de Dirichlet. També feu una incursió important a la teoria de funcions de 

variable real amb un treball, conjunt amb Ernest Corominas, en el qual estableixen 

unes condicions molt febles perquè una funció infinitament diferenciable sigui un 

polinomi. Els seus treballs li valgueren el reconeixement de les institucions catalanes i 

espanyoles, que el guardonaren en diverses ocasions, i de la comunitat matemàtica 

internacional. 

Ferran Sunyer fou un lluitador constant, una qualitat que era no solament una 

necessitat per a sobreviure sinó la convicció de què res ens és donat i tot ens ho hem 

de guanyar i, malgrat la seva discapacitat, quan un camí se li tancava, ell en cercava un 

altre. Així fou, per exemple, com davant les dificultats per a obtenir una plaça 

d’investigador estable a l’Estat espanyol, va pal·liar aquesta situació signant contractes 

amb l’Oficina d’Investigació Naval de la Marina nord-americana; o, com després d’un 

breu període d’inactivitat investigadora en morir la seva mare, renovà els esforços per 

continuar treballant, amb la constant ajuda de les seves cosines, Àngela i Maria 

Carbona, que li escrivien els treballs de matemàtiques i disposaven només de la 

formació de mestres d’ensenyament primari. 

 

 

 
 


