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   CAPÍTOL 10: 

 

   ORGANIGRAMA  

   POLÍTIC+  

   BORROSITAT+ TEORIA  

   DE GRUPS DE GALOIS. 
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   Des de fa molt que s’ha discutit entre la inetel·ligència dels 

cervell humà i la d’un computador o xip electrònic. 

 

   Se sol concebre el futur com a difús o borrós. 

 

   Precissió: matemática, política, artística, econòmica... 

  

  

                           Hisenda vol els comptes clars. 

 

   Al augmentar el poder augmenta la definició; diferents estadis o 

apartats (per exemple quàntics, estats de la materia...). 

 

   Borrositat≡ estadística≡ humanitat≡ matissos... 

   La gràcia són les excepcions, en canvi, en informática iera 

digital, tot ha de ser exacte. 

 

   Sembla que el nostre cervell està educat per a ésser binari, per 

això que qui manté la borrositat i boira en les seves vides sembla 

estar marginat, classificat, separat.. 

 

   Ying- yang // si- no // blanc- negre... 

 

   És a les fronteres on existeix més difusió. 

 

   No sóc omnipotent quan a coneixement; tinc llacunes i això em 

fa persona de bé. 

 

   Les “mantis religioses” del segle XXI són dones misterioses que 

no sé exactament de què viuen o s’alimenten però tenen molts ulls 

i un encant agressiu. 
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   Ara no ens basarem en fronteres de la psique que ens 

impedeixen arribar a llocs desconeguts que  vegades impliquen 

exactitud mil·limètrica (creada pel propi ésser humà) i que no és 

més que una ànsia de poder i domini. 

 

    

   Seria com fer “budú” amb el que odies, encara que el resultat 

pot anar dirigit cap a un individu innocent o inofensiu. 

    

   Un meu amic deia: <<home, depèn>> (quan se li feia una 

pregunta). 

 

 

   Sistemes borrosos: 

                                                                   x- ζ     x+ ζ 

  

   

                                                                          x 

   al acotar el domini o límit de convergencia, augmenta 

l’exactitud. 

    

   Potser és més fiable la Campana de Gauss (més que un 

triangle). 

 

   El 95% de fiabilitat és gairebé el major que podem obtenir; 

 

 

 

                 b’’                                                  a’’ 

                                            x 

                          b’                              a’ 

 

                                  b                 a 

   (a, b)   (a’, b’)   (a’’, b’’)… 
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   Al ↑ el domini, ↑ la radicalitat i també ↑ l’extremisme entre els 

punts. 

 

 

                         v                          Δv/Δt= a 

                                                     si a<0, aleshores 

                                                      -Δv/Δt 

  

                                                     quan hi ha pendent és lógica la a 

  

                     l 

 

   i si enlloc d’usar la lògica binaria usem la ternària o 

quaternària? 

 

 

   Aparells borrosos equivalen a aparells intel·ligents i llavors 

robotitzats per a guanyar precissió, suavitat i $. 

 

   Podem definir l’home com a conjunt de difusos i esborranys. 

 

   El quadrat o la figura de més d’1 dimensió la descriuen els que 

més dret tenen a matizar [ex: economia i estat dónen la pauta, i els 

que paguen acaben delimitant]. Els polítics absorbeixen l’espai i 

obliguen a una decissió que ells no exerceixen sinó que juguen al 

joc de l’enfadós i de tirar pilotes fora entre ells. 

 

   Quina opció prendre davant la salut? Deixar morir o allargar 

una vida que no té futur? 

   Esquemes: Lliberals i demòcrates 

                     Conservadors i republicans 

                     De dretes: moderats o feixistes 
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   Cal un mapa divisori: 

 

                 

 

 

                Llibertat                  Totalitarisme 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                                El centre es dilueix 

                                                                cap als extrems 

                                                                depenent també de l’edat 

                                                                del que exerceix. 

                                                                El del centre morirà aviat 

                                                                i serà substituït per un    

                                                                altre. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   Individu objecte                   Individu objecte  

   de l’anarquia                        del feixisme 
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   És el govern un destí? Com domina el govern a la cultura i 

ensenyament? Tot gira al voltant seu. 

   És acàs el món cibernètic un ens lliure d’imposicions estatals?. 

 

   Súbdits que es cultiven a sí mateixos són perillosos per l’estat. 

   El meu lloc és a les aules i actuar com a lliurepensador i 

científic. 

 

   Crec que sense la meva aportació mai s’edificarà una “edifici 

educatiu” correcte. 

 

   Derivació d’internet com a força equilibradora sense relació 

amb l’estat (amb entitat pròpia). 

 

   Hume: la magnitud del govern depèn de la seva opinió. 

 

   Loteria de la investigació: partir del mateix punt i jugar amb els 

avenços i si produeixen, invertir més; és una escala on tota 

comunitat científica té oportunitats 

. 

   Definitivament hem de arribar a assolir el fet de que els nostres 

interessos interns primin per sobre dels materials. Potser se 

comença a implantar la nova manera de sortir de la crisi: usant el 

desig de bé de la ciutadania. 

 

 

   Borrosament veig el regne d’una persona o individu unitari que 

identifico amb l’ésser suprem [encara que no és menester idolatrar 

ningú; a més seria com saltar a la yugular d’un cap de turc o a qui 

li toca “aguantar la corona” en aquell moment]. 

   Si em poso ulleres ho veig tot una mica més clar. 

    

   El genoma humà (seqüència de cromosomes): 

 

                Pare           Fill              Mare 

   La combinació genètica o replicació està acotada i no són 

possibles totes les combinacions. 
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   Cal descobrir el secret de com afecta i de quina manera afecta el 

genoma parentesc al físic i metabolisme del fill. 

   Així es podria optimitzar a voluntat i distribuïr quants i quins 

gens donar per tal de fer un fill a mesura. 

 

   Un altre exemple de gradació és el nivell de maduració o verdor 

d’una poma; no és cap sistema binari ja que la poma pot ésser un 

70% madura i no només 0%- 100%: també podem pensar en 

menjar-nos la poma quan hagi madurat “x temps” a l’arbre. 

   Cal un conjunt de valors per a veure si l’estadística corrobora 

que al cap d’un “temps x” les pomes ha madurat un 70% (o un 

100%); <<si P, llavors Q>>. 

 

   A l’espai atmosfèric (més enllà del cel) existeix alguna propietat 

que baixa al allunyar-nos de la terra [de forma contínua com a 

progressió geomètrica]. 

 

   Fins i tot, en territoris marítims hi ha barreres sonores per a 

evitar que les balenes sobrepassin tal frontera. 

 

   Progressió aritmética: an+1= an+ d 

   Progressió geomètrica: an+1= an  d 

 

    

   Deixar anar missatges subliminals entremig del que comento i 

em comunico.  

   Malgrat tenir diarrea mental, intento no ésser mentider. 

 

   Qui domina l’estament militar no té escrúpols ja que usa els 

peons (quan no té perquè apropiar-se’n). Realment qui dirigeix la 

guerra està en un lloc distant i segur del front de batalla. 

 

   El que sembla destil·lar aquest llibre és que l’espai té un preu. 

   És més, si un article qualsevol (creat per un inventor o una 

empresa o un artista...), si funciona pot vendre’s a gran escala. 

 

 



 95 

 

   Com més profund, més fiable i exacte (cal augmentar la 

velocitat per a evitar la borrositat). 

 

   La guerra actual es basa més en la informática i els bits que en 

caps nuclears. 

 

   Els soviètics o gent del nord potser són més fràgils 

emocionalment io deprimits i impenentrables. 

 

   Sabem que un petit error de bits o altres partícules elementals 

pot desencadenar una seguit d’equivocacions // such as “efecte 

papallona”. 

 

   Cada vegada costa més mantenir la privacitat ja que 

informàticament no es pot amagar res (tothom està fitxat) i tot és 

públic i cada cop més ampli. 

 

   Cal entendre la forma en què s’entenen les equacions: 

a) A      causa  

    B      efecte       B=f(A) 

 

b) O        oferta 

     D       demanda     C=f(D) 

   Cosa que fa veure que les matemàtiques poden ésser inductives 

o deductives. 

   <<Si...llavors>> és aplicable al dia a dia per a no perdre 

pistonada. 

 

   Si usem el GPS per arribar a un carrer i aparquem el cotxe una 

mica distant de l’objectiu i trobem bifurcacions (per exemple 3) i 

al anar avançant anem multiplicant les bifurcacions (3n) on n és el 

nº de vegades que escollim un carrer...vegi’s la complicació. 

   Si en canvi tenim com a premisa les reaccions que es 

produeïxen entre UF6 (hexaflorur d’urani) i altres productes, es 

comença a generar una limitació de possibilitats. 
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   Ara representarem una gràfica: 

 

 

   y 

 

 

 

                  x1    X    x2 

   depenent de les curves que dibuixa la gràfica (ex: Tª vs quantitat 

de CO2, o pressió de “x” vs fracció molar de “x”, etc...) podem 

valorar aproximadament les zones on és més probable que 

succeeïxi un esdeveniment: estem en disposició de dir si “x” 

fluctua entre x1 i x2, → “y” fluctua entre f(x1) i f(x2). 

   Si podem extrapolar una recta o funció, ja fem un anàlisi borrós 

d’on s’aniran ubicant els punts. 

   Ex: Pressió vs Temperatura 

 

 

                                          Punt de congelació del disolvent 

                         ΔTc                ΔTe                Pv disolvent  

   1 atm 

 

   P                                                                  Pv dissolució 

 

                                                           Puntd’ebullició del disolvent 

 

 

   0 atm 

                                Tª 

 

 

                Punt de congelació      Punt d’ebullició de    

                de la dissolució           la dissolució 
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   on ΔTc≡ descens del punt de congelació= Kcmolalitat 

   i ΔTe≡ ascens del punt d’ebullició= Kemolalitat 

   i les K’s són constants (o la pendent de la gràfica). 

   

   Canviant de tema,  

 
                                                                1 

                                                                                                      0 

                                         etc 

   és o vol ser una línia o imatge de bits 

   si se reconeixen una sèrie d’ells es pot conectar una acció o 

ordre. 

 

   Preu dels valors en referència als que estan al mercat. 

   Al veure si els resultats d’usar un medicament són els mateixos 

que la substància que estem tractant en el cos o que ens manca. 

Suposo que aquesta comparació és la base de l’ús de fàrmacs. 

   També pot succeïr que el cos humà inventi un producte al 

cervell sensible que posseïm els humans que cobreixi la mancança 

(anticossos o vacunes). 

 

   Depenent del modus com s’emboliquen els axons neuronals pot 

significar també organització o ordre per a fer determinats 

impulsos o circuits (ex: dretà o esquerrà...) 

   Estructura de retroalimentació per a construïr una pauta i 

valdre’s dels propis resultats (satisfactòris o errònis...) 

 

   Si no se repara a temps el “daño celular” pot representar un 

cablejat erroni i cada cop més ràpid. 

 

   Calculant el temps en què tarda en refredar-se un líquid, podem 

deduïr la fondària del pou. 

 

   Ara presentaré que, segons el llibre “El futuro borroso o el cielo 

en un chip”, la informació equival a la massa que s’empassa el 

forat negre; cada cop es fa més gran i equilibra la massa que 

perdem de l’Univers; un forat negre genera fred. 
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                               (a): 3/2  mestrella< msol 

 

   La mestrella                 entre (a) i (b) 

   

                              (b): 2’5mestrella≥ msol 

                                 

   Al augmentar el temps, (a) col·lapsarà en una estrella blanca 

morta.  

      Depèn de la força d’atracció del sol i les estrelles. 

   L’Univers recompensa les estrelles majors en detriment de les 

petites. 

   La (b) es transformarà en un forat negre mentre que la del mig 

en una densa estrella o púlsar. 

 

 

 

 

 

            y= x3 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Aleshores, de negatiu a positiu podem entendre com : 

   (cost total)3= nº béns produïts. 

 

   Adostar-se a la perfecció dels referents i practicar en còpies. Al 

augmentar el coneixement, pots jugar amb més seguretat...cosa 

que no és tan perillosa com llençar-se al buit. 

 

   El curiós de tot és que tant la fred com el calor cremen. 
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   Comprar “bons de l’estat” i especular sense que siguin teus, 

amb els interessos que pots obtenir al vendre’ls. 

 

   Jo no vull optar per a la crítica (ho he repetit mil vegades). El 

temps que “lays” dins meu m’impedeix assentar-me en un esglaó.  

   No vull donar-me per vençut ja que deixaria d’estar viu. 

 

   No s’augmenta la S (entropía) pel fet de caure en un forat negre 

sinó que ↑ el desordre degut a la dissolució de materia en unitats 

elementals (bits) que permeten noves fusions i així incrementar a 

∞ les seqüències. Equival als escacs. 

 

   Un Fit equival a un bit borrós, i mai pren valors radicals 0 o 1. 

   Sabent que S= 0 quan 1+ 1= 2 

                                       0+ 0= 0       al 100%. 

                                       1+ 0= 1 

 

 

   Sabent que els codis per expressar probabilitat son: P= 1/n. 

   On P [0, 1]. Quan Pbits= 1 (és a dir que tots els termes sumen 0 

meny un que val la unitat) aleshores   S(P)= 0 

   [pi 0    i   
=

=
n

i

ip
1

1]. 

                        Quan S(P)≠ 0   [i concretament S(P) màxim] el 

valor és igual a lnn es dóna quan tots els valors pi tenen el màxim 

de desordre: pi=1/n fins a pn=1/n. [on es pot deduïr que cap de les 

distribucions és més probable que l’altra]. 

   Situem S(P)= 
==

=−
n

i

n

i

ii nnpp
11

)ln()./1(ln. (Ω), i si la densitat 

probabilística la representem per la integral:  

   S(P)= −
Rn

dxxpxp ).(ln).(    “S(P)= lnn”   ja que 
=

=
n

i

in
1

1/1  

   Sense estats degenerats. 

   Sabem que la S(P) o entropia, té a veure amb la varietat de les 

diferents possibilitats o casos: 
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   Si suposem un cas senzill de 5 monedes i on C≡ cara i +≡ creu, 

veurem els diferents casos: 

 

C C C C C 

+ C C C C 

+ + C C C 

+ + + C C 

+ + + + C 

+ + + + + 

 

   I dins de cada cas trobem altres “subcasos”, per exemple la 

segona fila: 

    

   C  +  C  C  C 

   +  C  C  C  C 

   C  C  +  C  C 

   C  C  C  +  C 

   C  C  C  C  + 

   I així anant desglossant fins a obtenir: 

 

      1      2      3      4      5      6 

 

 

     1      5     10    10      5      1 

 

   N= 
=

n

i

in
1

 

 

   I definim W com el nº total de casos amb què ens podem trobar 

(recordem que, com he dit anteriorment, no tinc en compte els 

estats degenerats           per exemple degut a les Energies Ei): 

 

   W= N!/(n1!n2!n3!…) 

 

   Mentre que si hi ha estats degenerats: 
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   W= N!/
i

i

n

i ng i !/  

 

   I per arribar a la fórmula (Ω), traiem logaritmes de W i obtenim: 

   LnW= lnN!- ln
i

in != (NlnN-N)-  +
i i

iii nnn ln.  

    

             
=

n

i

in
1

!ln  

 

                        Aproximació d’Stirling (lnN!= NlnN-N) 

                                                            

   Per a eliminar 
i

ii nn ln. passarem a derivar els dos costats de la  

igualtat:    −−=
i i

iiii nndndnWd ).(ln).(lnln  ja que els demés termes 

són constants i al derivar s’anul·len. 

     ==
i

i

i

ii

i

iii dnndnnnnd )/1()(ln =0 

 

   I si ara introduïm estats degenerats a cada nivell, la probabilitat 

termodinàmica que descriu el nº de microestats que té un 

macroestat (W), veurem que !...).!./!( 21 nnNW = g1
n1g2

n2g3
n3... 

 

   La entropia pot ésser deguda tant a S(F) com a S(Fc) 

 

                                                                   Fc= (1-f1,...,1-fn). 

                                                                  Els complementaris de F 

                                      F= (f1,…,fn)  [0, 1]n  

                                      on fi  [0, 1]. 

                                      Les unitats borroses 

    

   On f1,...,fn  al camp extès de X= (x1,..., xn) que representen 

unitats o vèrtexs se dimensió n (espai d’n dimensions). 

  

   F és un subconjunt borrós de X, i Fc esdevé un conjunt borrós 

complementari. 
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   Si volem calcular S(F) ens cal una referència,  

   Fc i F poden representar la simetria dins l’espai 3-D. 

   Aleshores usem S(F/Fc)  

    

 

 

   Calculem S(F/Fc)- S(Fc/F) sabent que tal resta mai és 0; és la 

entropía mútua escalar borrosa. 

 

   “Simplex” equival a un cub de dimensió 1 (unitari). 

    

 

 

 

   n= 3: 

                                                                 

 

 

 

 

 

   El major grau de borrosoitat de l’entropia es troba al centre. 

 

 

   

   A vegades sota una premisa falsa, el govern intenta posar fre a 

internet pel fet que pot posar en perill l’indomable hegemonia 

dels que no es deixen veure; tal lluita pot desenvocar a una guerra 

de descobertes de “secrets d’estat” i altres prohibicions... 

 

   Entre marejos i baixons, és com si tingués la meitat d’adult i 

volgués tenir un físic indestructible o portentós. 

  Jugar al joc de la hipocresía i falsetat. 

    

   Improvitzar no vol pas dir mentir sinó empalamar directament. 

Estic seriós fins a extrems insospitats (és que no vull equivocar-

me mai) aleshores em silencio jo mateix. 
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   No tinc perquè purgar tot allò que dic. Cal constancia, sinó en 

un “camp”, sí en altres facetes. Perdre la por a combinar un 

pensament amb un fet. 

 

   La carnisseria d’anar verbalitzant exactament i empassar-se tot 

el temps entremig (amb les possibles persones que hi habiten) em 

porta a reflexionar sobre els dilemes següents: 

a) explicació de l’orígen de la vida en caire científic o religiós. 

b) Dualitat ona-corpuscle. 

c) Variables ocultes o sinusoïdals. 

d) Càlcul integral per excés o per defecte. 

e) Fer un escombrat lent i cuidadós vs molts de ràpids. 

 

 

 

 

   ARITMÉTICA: RESSOLUCIÓ DE POLINOMIS I 

EQUACIONS DE MÉS DE 2 GRAUS: 

 

   1ER Ruffini:   posarem un exemple: -3x3+ x- 2: 

 

         -3   0   1   -2 

   -1 

               3   -3  2 

        -3    3  -2 

  

  

  

    -1  -3= 3       0+ 3= 3’      ara multipliquem altre cop “-1” però  

                                             aquest cas per 3, obtenint-se -3. 

   Llavors tornem a sumar 1+ -3= -2 

   Finalment -1  -2= +2 per a acabar sumant –2 i +2 
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   Cal saber que així representarem el polinomi en factors menors: 

   -3x3+ x- 2= (x+1) (-3x2+ 3x- 2).  

 

 

   On veiem que el –1, en la representació factorial, està canviat se 

signe respecte al càlcul de Ruffini (♥) 

 

   L’objectiu de Ruffini és descomposar polinomis en termes més 

senzills (factorització) i així poder aïllar les seves arrels; és a dir, 

si disposem d’un polinomi P(x)= x3 –9x2+26x-24 

 o P(x)= (1, -9, 26, -24). 

 

   I el descomposem, obtenim P(x)= (x-3) (x-2) (x-4) 

    

   Intentem tenir l’expressió més simple del polinomi: 

   P(x)= (x+a) (x+b) (x+c)... 

   o P(x)= (x+a)n (x+b)m (x+c)r...on n, m, r...són en nº de vegades 

que es repeteix tal factor. 

   És més, els signes d’a, b, c…,tal i com hem vist a (♥), poden 

ésser + o -  

 

   Una altra forma de factoritzar a la mínima expressió (o fins a la 

que es pugui) és dividir P(x) per un polinomi de menor grau 

[B(x)]: 

 

   P(x)/ B(x)   

   Se suposa que tothom sap dividir poinomis, així que represento 

directament P(x)/B(x)= Q(x)     

   o: B(x)Q(x)+ R= P(x)   on R és el resto (nº enter). 

 

   Altres dreceres per a factoritzar un polinomi són: 

   (a+ b)2= (a+ b) (a+b)= a2+ 2ab+ b2. 

   (a- b)2= (a- b) (a- b) 

   (a2- b2)= (a+ b) (a- b) 
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   Òbviamnet el grau de B(x) és ≤ P(x),   i   aleshores, si no hem 

reduït prou el polinomi, podem dividir-lo per un altre a fi 

d’aconseguir que el terme d’exponent major [per exemple, en 

aquest polinomi: 3x3- 4x+ 12, seria “3x3”] es vagi anul·lant fins 

on es pugui; 

   Igual que passa amb les divisions entre nºs enters: 

  

   134/6= 22’33   i de resto 2 

   22’33/15= 1’48   i de resto 13 

   aleshores: (22’33 6)+ 2= 134   i   (1’4815)+13= 22’33 

   Llavors substituïm i ja tenim una factorització feta 

 

 

 

 

   Ara afluixaré una mica fent una reflexió: 

   Tothom pot opinar lliurement; si t’ho prens seriosament o no 

depèn de cadascú. 

   Tinc una visió del que és la perfecció sumat al meu instint de fer 

les coses exactes com a bon científic. Per amagar-me i evitar el 

terrabastall i la salvatjada que m’esperen fora del ci de casa. 

    

   Abans se casaven entre familia, aleshores els naixememnts 

tenien un alt percentatge de malalties mentals o congènites // no 

es coneixien les incompatibilitats entre gens o duplicació errònies 

de cromosomes. 

 

   Quan ets pacient i a la vegada docent, estàs en un punt 

d’equilibri que no permet sentir massa el colpeig del vent a al cara 

i la natura sinó que l’estudi de l’home i les relacions humanes ja 

em treu prou força; és una postura interna i integrada a la societat. 

   Vulgarment es podria definir com a: veig persones i la 

massificació i no tot el conjunt o la perspectiva. 
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   Ara ja estem en condicions d’assaltar la TEORIA DE GRUPS 

per al possible càlcul d’arrels quíntiques: 

 

   Una equació de p arrels, tindrà p lleis algebràiques; el nº de 

subgrups també serà p. 

   En n=3, n!=6; té 6 variacions i 3 subgrups dins del grup (tenint 

en compte que les incògnites són 3); la taula de combinacions 

constarà de 66= 36 elements. 

 

  Un altre cas és n=4; n!=24 i la taula de combinacions serà de 

2424 elements. 

 

   Per lògica, els subgrups han de ser també divisibles per 36, 

576... 

 

   Els subgrups (igual que el grup principal), també és un “conjunt 

tancat” i amb vida pròpia en el sentit que al operar entre elements 

de la seva propietat donen sempre elements d’ell mateix. 

   Així, ens trobem amb:                

                                                                   24 nº’s 

 

                  6 nº’s 

                                              24 nº’s 

   6 nº’s 

 

 

 

                                                                           120 nº’s 

 

                              

 

 

  

  

                                           120 nº’s 
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   Per exemple, en el cas de 6:   abc, acb, bac, bca, cab, cba, 

l’operador és:   a   b   c      a   b   c      a   b   c      a   b   c 

 

                         b   a   c      a   c   b      c   b   a      c   a   b 

 

      a   b   c      a   b   c 

 

      b   c   a      a   b   c 

 

 

 

 

 

   aleshores:      I   U   V   P   Q   R 

                     I 

                     U 

                     V 

                     P 

                     Q 

                     R 

 

   Es van combinant entre ells i donen sempre elements del mateix 

grup, i on I és la identitat 

 

   Tenim 1 subgrup de tres elements i 1 d’un element (a més del 

de 6 elements), és a dir que sumen 3; és comparable a un sistema 

d’equacions: si hi ha 3 incògnites hi haurà d’haver 3 “lleis 

algebràiques”. 

 

   En el cas de n=5:               120 

     

                                 120                               

                                                                per tant, el nº d’equacions  

                                                                algebràiques equival al nº     

                                                                d’arrels, i aquest                                                              

                                                                equivaldrà al mateix nº de  

                                                                subgrups.  
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   El “tamany” dels blocs ha d’ésser sempre de la mateixa 

dimensió: 

         Ex:    6                      24                  120 

 

 

          3            3           12        12         … ? 

             (2 blocs)           (2 blocs)                                               

                                                                    

 

                 120                                en canvi, si      120 

 

                                                                         60         60 

 

       40       40        40      (arrel cúbica) 

 

 

                        20        20      (arrel quadrada) 

 

 

                             10        10      (arrel quadrada) 

 

                                       5    5      ? 

   i no hi ha més possibilitats, aleshores no és vàlid. 

 

   exemple de n=3: 

         6 

                             

                             

     3      3              

                             

 

        1   1   1 

 

   Si al ramificar-se tornen a aparèixer arrels 5enes, o no podem 

anar reduïnt arrels, vol dir que el grup d’n! permutacions no té 

solució. 
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   Cada nova ramificació implica subgrups normals  

   En la teoria de grups, per resoldre polinomis de grau≥ 2, solem 

dividir el nº de combinacions (factorial n!) en un nº divisible per 

ell i així obtenir un subgrup [ex:n=4       n!=24         12 i 12]. 

 

 

 

   Segons GALOIS: 

 

   n=4, n!=24                                             24 

 

 

12 12 

                                                    Si 2424=576, ho dividim per 2 

    Si optem per a                         i obtenim 288, que són 1442. 

ramificar-ho per 8,                      Així deduïm que l’arrel és                 

tindrem arrel cúbica:                   quadrada. 

576 dividit per 3=192, 

que és 88=64                                                

(192/64=3). 

                                                                                                  

 

                                                               4     4   4 

                                              on 144/3=48. Si ara dividim 48 per  

                                              16 obtindrem 3 (que vol dir arrel  

                                              cúbica). 

   continuant:  4 

 

                  2      2  que pels mateixos procediments podem deduïr  

                                      com a arrel cuadrada. 

 

   i finalment:  2 

 

                   1     1 
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   Em faig un “lio” monumental amb l’anhel, els somnis que 

persegueixo, la sensació d’autodestrucció, el bon caràcter o la 

mala baba...i que són instints que em condueixen... 

 

    

 

 

   Fumo com a activitat que m’ajuda a no perdre els nervis...si 

fumo no faig les coses que me toquen ime dóno per complet al 

“bollo”. No tinc maneres d’evitar-ho i escapar-me’n.  

 

   Què pretenc decidir entre frescor o avantmà!?!! 

 

   Intentar no cansar. Quan vénen mal dades cal estar en “carma” i 

intentar matenir lacompostura de cares enfora (només ho saps fins 

que t’hi trobes). 

 

   Lligar caps i explicar profundament a veure qui m’agafa i em 

condueix cap al bé. 

 

   

   Quan somio en la química em cau el món a sobre (no és l’únic 

que m’agrada). 


