Matemàtiques
entre les gràfiques i els imaginaris

Alejandro Montilla Vega
TFG 2020
Tutoritzat per la Dra. Mireia Feliu
BAU, Centre Universitari de Disseny

UNITAT
Introducció

7

MULTIPLICITAT
Abstract
Problemàtica

9
10

Objectius
Motivacions

12
13

DUALITAT
Marc teòric

15

Matemàtiques
Ossos i argila
Babilonia

Marc pràctic

41

Conceptualització
Mapa conceptual

42
44

Referents
Plantejament formal
Story board

46
52
58

AUTOORGANITZACIÓ
16
18
20

Alfabet grec
Àrabs i Liber Abaci
Avui
Número-idea

22
24
27
30

Final

63

Conclusions
Agraïments
Fonts d’informació

64
66
68

UNITAT
Introducció

Matemàtiques: entre les gràfiques i els imaginaris

Introducció

Abstract

Abstract

Abstract

Matemàtiques: entre els gràfics i els imaginaris, s’inicia amb la recerca de la
realitat d’un matemàtic. Evoluciona buscant la intenció de poder combinar
disseny i matemàtiques a través d’un pensament interdisciplinari i així
aconseguir significacions més riques i intenses que construeixen l’imaginari
de la nostra realitat quotidiana.

Mathematics: in between graphs and imaginary numbers, it starts asking how
is the vision with which a mathematician observes the world. It then evolves
with the purpose of combining design and mathematics via an interdisciplinary
thinking and obtaining richer meanings which are the building blocks of our
daily reality.

Matemáticas: entre las gráficas y los imaginarios, se inicia con la búsqueda
de la realidad de un matemático. Evoluciona buscando la intención de poder
combinar diseño y matemáticas a trabes de un pensamiento interdisciplinar y
así conseguir significaciones más ricas e intensas que construyen el imaginario
de nuestra realidad cotidiana.

Comença amb l’estudi de la història representativa gràfica i continuant amb la
investigació de les matemàtiques com a pensament o idea. Tot això aplicat a la
quotidianitat contemporània i com ens afecta.

It starts with the study of the history of graphical representation and goes on
with a deeper look into mathematics as philosophical concept. All of this is
then applied to the contemporary everyday life.

Empieza con el estudio de la historia representativa gráfica y continua con la
investigación de las matemáticas como pensamiento o idea. Todo esto aplicado
a la cotidianidad contemporánea y como nos afecta.

La formalització que es presenta és un primer prototip d’un vídeo d’animació.
Un reflex tant personal, com de la investigació, del coneixement adquirit
i de la visió que té en mi. Amb la finalitat de poder emocionar i informar del
concepte principal que la investigació conclou. Buscar una visió diferent de les
matemàtiques i trencar amb la idea del càlcul.

The shown formalization is a first idea of an animation film. It combines a
personal vision with the knowledge acquired during this project. The final aim
is to awaken emotions and inform about the concepts that have been worked
out, as well as looking at mathematics from a different perspective and braking
with the concept of calculus.

La formalización que se presenta es un primer prototipo de un vídeo de
animación. Un reflejo tanto personal, como de la investigación, del conocimiento
adquirido y de la visión que tiene en mí. Con la finalidad de poder emocionar
e informar del concepto principal que la investigación concluye. Buscar una
visión diferente de las matemáticas y romper con la idea del cálculo.

Paraules clau

Paraules clau

Paraules clau

Matemàtiques
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8

Quotidianitat

Autoorganització

Animació

Mathematics

Imaginary

Daily life

Self-organization

Animation

Matemáticas

Cotidianidad

Autoorganización

Animación

Imaginarios

9

Matemàtiques: entre les gràfiques i els imaginaris

Introducció

Problemàtica
Les matemàtiques ajuden a descriure, entendre i interpretar el món. Molts
matemàtics i pensadors coincideixen en el fet que el coneixement d’aquests
conceptes són importants per al desenvolupament tant personal com social.
Ens ajuda a poder visualitzar la realitat del món d’una manera molt més
completa. Jorge Wagensberg fa una reflexió al seu llibre La rebelión de las
formas, on explica la importància de poder comprendre aquesta realitat:

Aquesta realitat de la qual ens parla és una de les moltes realitats que existeix,
en aquest cas una d’elles, la matemàtica. Galileo Galilei ho explica al seu llibre
Il Saggiatore:
“La filosofía está escrita en ese grandísimo libro—me refiero al
Universo— que tenemos abierto ante los ojos, pero no se puede
comprender si antes no se aprende el idioma y a interpretar los
carácteres en que está escrito. Está escrito en el lenguaje de las
matemáticas y sus carácteres son triángulos, círculos y otras figuras
geométricas, sin las cuales es imposible entender una sola palabra. Sin
ese lenguaje, navegamos en un oscuro laberinto”.
(Galilei, 1623)

“Empecemos por decir que una breve revisión de lo que significa
comprender en las disciplinas tradicionales de la ciencia experimental
puede desanimarnos. A primera vista, comprender no es lo mismo para
un físico, un matemático, un biólogo o un economista. La física habla de
leyes fundamentales; la química, de estructuras y procesos; la biología
lo hace de mecanismos; la geología, la paleontología o la arqueología
hablan de reconstruir acontecimientos, es decir, de narrar historias; y la
psicología, la economía o la sociología, de líneas de pensamiento, quizás
incluso de ideologías. ¿Cabe poner un poco de orden en todo esto? Hay por
lo menos una cosa común a todas las disciplinas científicas: la voluntad de
comprender la realidad.”

Una explicació clara sobre el convenciment que tot el que ens envolta està
construït en un llenguatge matemàtic. La RSME (Real Sociedad Matemática
Española) destaca la importància d’aquesta disciplina dintre del coneixement
de la població. Defensa que el coneixement sobre aquesta disciplina és
essencial per poder comprendre el món contemporani en el qual vivim i

(Wagensberg, 2007:93)

l’evolució tecnològica que està succeint. Afirma que avui dia la societat es
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mou a partir del desenvolupament tecnològic, fet que provoca la necessitat de
comprendre més aquestes noves tecnologies per així poder tenir un criteri molt
més personal i saber expressar-nos culturalment. Per aquesta raó defensa la
importància del coneixement matemàtic, ja que la matemàtica és el llenguatge
de la tecnologia actual.
Tots coincideixen en la importància que suposa el pensament matemàtic
per a nosaltres. Però és evident que existeix una complexitat dins d’aquest
llenguatge, això fa que arribar a un públic general creï una barrera que fa
impossible aquest intercanvi de coneixement. La RSME, a través del seu Centre
de Divulgació de les Matemàtiques (DIVULGAMAT) admet que aquest món no és
gaire influent per a la població:

Com explica la RSME, les matemàtiques són un llenguatge que ens ajuden
a comprendre el món. Llavors, quins són els factors que poden ajudar a fer
que millori l’ensenyament de les matemàtiques? Robin Dunbar, antropòleg,
psicòleg i biòleg evolucionista britànic, exposa el següent:
“Per a divulgar ciència, un ha de fer un pas enrere, ser menys crític i més
planer del que normalment seria com a científic”
(Dunbar, 2015)
És un fragment de l’entrevista realitzada per la revista digital Metode on
explica la importància de la divulgació i la necessitat de canviar la perspectiva
de l’ensenyament de la ciència.

“Muy a menudo oímos tópicos sobre lo complicadas que son las
Matemáticas, pero lo cierto es que nos ayudan a comprender la
complejidad del mundo que nos rodea de la manera más simple posible. ”
( DIVULGAMAT, Centro Virtual de Divulgación de las Matemáticas, 2005:15)
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Introducció

Objectius

Motivacions

La finalitat d’aquest projecte és trobar punts de connexió entre les disciplines
del disseny i les matemàtiques. Treballar des d’aquests espais comuns per tal
de fer-los més propers i entenedors. Aconseguir ajustar-los a un llenguatge
molt més personal per a persones no expertes, així com despertar-ne la
curiositat. No buscar el coneixement de resoldre equacions, sinó la manera
d’aprendre a poder comprendre la realitat a través de l’enfocament de la
matemàtica, tot vinculant aspectes de la nostra quotidianitat, amb el disseny i
les matemàtiques.
Utilitzar el disseny com una via que ens ajudi a ajustar aquest complex
llenguatge. Entendre l’essència del disseny en la matemàtica i la matemàtica
en el disseny.

Com a impulsor del projecte i en recerca de motivació, no puc ser més clar i dir
que l’objectiu de tot això és la insistència constant en la tortura d’un mateix.
La complexitat que comporta, per l’autor d’aquest projecte, portar a terme una
reflexió basada en les matemàtiques, és una idea que sobresurt l’horitzó. No
m’hauria plantejat mai, ni imaginat, que un dia acabaria fent un projecte sobre
una de les coses que més frustració em provoca. Tot i això, insisteixo en la
importància de la matèria, ja que una vegada estic endinsat, el coneixement
que adquireixo em fa créixer per dins. També remarcar la importància que
implica el fet que una persona propera sigui un mag dels números i les
operacions. Apropar-me a ell en termes de pensament i realitat és enormement
satisfactori. Tampoc pretenc aconseguir una visió idèntica, sinó poder ni que
sigui una mica, visualitzar el seu imaginari.
Una vegada tot això aconseguit, i sense ser gaire narcisista i egocèntric, poder
ensenyar una visió diferent que ell mai hagués pogut pensar. Això seria un
punt important en aquest ventall motivacional que em fa portar a terme aquest
projecte. Sense oblidar-nos, i perdó per insistir, en la satisfacció provocada,
per una feina elaborada.
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DUALITAT
Marc teòric
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Marc teòric

Matemàtiques
El marc teòric d’aquesta investigació està centrat en l’estudi dels sistemes de
visualització de les matemàtiques al llarg de la història i la percepció que tenim
d’elles. No ens interessa entrar en detall en termes matemàtics complexos ni
equacions. Si no la recerca de la representació matemàtica visual i conceptual.
Com ha estat representada, sigui amb números, dibuixos o objectes. Com
ha estat ideada per poder transformar idees abstractes en símbols reals.
Una estructura cronològica que explica cada estat de la metamorfosi visual
matemàtica. Aquesta selecció de moments rellevants està recollida d’acord
amb el criteri d’historiadors de les matemàtiques com Raúl Rojas i Ian Stewart.
Raul Rojas és Doctor en Economia per la Universitat Lliure de Berlín. També
és professor de matemàtiques i informàtica a la mateixa universitat. És un
reconegut expert en xarxes neuronals artificials i intel·ligència artificial. I
Ian Steward és professor emèrit de matemàtiques al Regne Unit i també un
reconegut divulgador.

Com diu Ian Stewart:
“Escribir una historia de las matemáticas verdaderamente completa es
virtualmente imposible. La disciplina es ahora tan amplia, tan compleja y
tan técnica, que ni siquiera un experto podría entender por completo un
libro semejante; dejando aparte el hecho de que nadie podría escribirlo.”
(Stewart, 2012:3)
Per aquesta raó la metodologia d’investigació inicial és una selecció dels
aspectes més destacats que fan la matemàtica més intel·ligible. Tenint un gran
pes el criteri d’aquests dos autors. Buscar els moments més importants en la
transició visual de la matemàtica i exposar-ho.
En segon lloc tenim la importància del saber matemàtic i el que això comporta.
Professionals de l’àmbit, que a part de ser matemàtics, també es dediquen a
la divulgació d’elles. Els dos primers referents que enfoquen la matemàtica
des d’un àmbit molt més docent són Eduardo Sáenz de Cabezón i Marcus du
Sautoy. Són dos matemàtics de professió que dediquen part del seu temps a
poder transmetre la passió i el coneixement matemàtic.

Eduardo Sáenz és matemàtic, professor de llenguatges i sistemes informàtics
i teòleg. Una de les seves primeres dedicacions és apropar les matemàtiques
a la societat a través del seu canal de YouTube, també realitza xerrades a gran
part del territori.

Jaimer Buhigas d’una manera resumida i que en la segona part d’aquesta
documentació estarà explicat amb més en detall.

Marcus du Sautoy és catedràtic a la universitat d’Oxford i també és catedràtic
per a l’enteniment públic de la ciència, on es dedica a la divulgació de la ciència
cap a la societat. I remarca la importància de la matemàtica dintre de la nostra
vida.
Dintre d’aquest segon apartat i no menys important està Jaime Buhigas. Ell és
arquitecte, escriptor, dibuixant, dissenyador, escenògraf i director de teatre.
La perspectiva que ell aporta, referent a les matemàtiques, consisteix en
plantejar que el càlcul és la part més prosaica, és l’aprenentatge més mercantil
d’una disciplina que abraça molt més. D’acord amb Buhigas(2019)*, que a
part d’existir la necessitat d’utilitzar la idea dels números com a sistemes
quantitatius, també es poden valorar com a idees i sistemes qualitatius. La
bellesa que compleix la idea dels números va molt més enllà de saber que dos
objectes en termes numerals són dos. Aquesta és la perspectiva que aporta

*. Les referències literals de Jaime Buhigas utilitzades en
aquest treball han sigut extretes del llibre La sinfonía del
universo. El llibre que he utilitzat és un format e-book, en
aquest cas excepcional, manca de paginació. Per aquesta
raó les referències al final de cada text només apareix el
nom de l’autor i l’any.
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Taula buida en forma d’ou,
descoberta a les ruïnes del
palau de Nuzi, Mesopotamia.

Ossos i argila
Segons Ian Stewar (2012) les primeres matemàtiques que van sorgir van ser
a partir d’idees senzilles i simples. Utilitzaven fitxes d’argila amb formes
geomètriques com cons, esferes... Denise Schhmandt-Besserat, arqueòloga
especialista en matèries d’art i arqueologia de l’antic Orient, va deduir
que aquestes fitxes representaven productes bàsics amb els quals es
comercialitzava. Les peces trobades daten del 8.000 a.C. i es van fer servir
durant els següents 5.000 anys.

Però en aquella època era molt fàcil poder classificar aquestes fitxes, per
aquesta raó les van introduir dintre d’uns recipients de ceràmica precintats.
“El almacenamiento de alimentos se volvió crucial, y provocó la necesidad
de identificar los cupos de aportación de cada individuo o grupo. Cada
tipo de ficha representaba una oveja, una cantidad de cereal, una vasija de
aceite, etc. Las fichas se almacenaban dentro de las bullae.”
(Sanz, ??)
L’única manera de poder saber quantes fitxes hi havia, dins del recipient, era
trencant-lo. Això va provocar que el sistema utilitzat no fos gaire sostenible
econòmicament. La conclusió que van arribar és que a l’argila, abans que és
seques, hi dibuixaven signes per poder representar allò que contenia.

“Estas marcas de arcilla no eran ni mucho menos los más antiguos
ejemplos de escritura numeral, pero todos los ejemplos anteriores son
poco más que rayas, «marcas de cuenta», que registran números como
una serie de trazos, tales como
|||||||||||||
para representar el número 13.”
(Stewart, 2012:10, )

Taula d’Uruk (aC 32003000 aC), exhibida al Museu
Britànic. Les impressions
representen xifres (Jim Kuhn,
CC).

Però més tard, aquests signes, que es representaven a través de línies
verticals, van passar a una representació molt més específica, els pictogrames.
Posteriorment va evolucionar cap al 3000 aC en el que anomenen cuneïforme1.
Un sistema de marques en forma de falca.

Com explica Ian Steward (2012), van arribar a la lògica conclusió que era absurd
seguir mantenint aquelles peces dins del recipient. I en aquell moment és on
van arribar a la conclusió de poder escriure la informació d’aquests productes
en un suport. Afirma que aquest procés va portar al que avui anomenem
escriptura.

1. Cuneïforme. El terme deriva de la veu llatina cuneus
(‘tascó’), a causa de la forma de tascó dels seus signes,
gravats amb un càlam en les tauletes d’argila (tauleta
cuneïforme) cuites al foc. Antiga escriptura emprada, primer,
a Mesopotàmia com a vehicle del sumeri i de l’accadi i,
després, a altres països de l’Orient Pròxim i Mitjà antics.
(Fundació Enciclopèdia, < https://www.enciclopedia.cat/ecgec-0173562.xml >)
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Fitxes de l’interior d’una bullae
(Marie-Lan Nguyen, 2009).
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Marc teòric

Babilonia
La cultura Babilònica va durar entre l’any 1800 aC al 300 aC. Ian Steward
afirma que són els signes més antic reconegut per a poder realitzar problemes
matemàtics. La seva base numèrica estava construïda en un total de 60 signes,
anomenada sexagesimal2. Un sistema molt avançat per l’època, a diferència
del sistema posicional Roma, el significat dels signes era la suma entre ells.
“Se utilizan dos tipos diferentes de cuña: una cuña delgada y vertical para
representar el numero 1, y una cuña gruesa horizontal para el número 10.”
(Stewart, 2012:12)
Els babilònics van adoptar el sistema de falcs del poble sumeris3, una població
més antiga que Babilònia. Van ser els primers nòmades a assentar-se en un
territori, i la necessitat de poder comptabilitzar els productes va provocar la
creació d’aquest vocabulari.

avui coneixem com a “coma”(,). La manera que ells tenien per a poder aquesta
coma decimal era a través d’un punt i coma (;).
(Steward, 2012)

Símbols babilònics des de
l’1 fins al 59.

Raul Rojas(2018) aporta, que també vam adoptar la representació del 0 dintre
d’aquestes matemàtiques. Un tema que s’exposarà més endavant.
Un aspecte important que va sorgir, és la utilització de diagrames per a
estructurar aquests símbols matemàtics. Utilitzaven aquestes estructures
d’argila per poder representar de manera més entenedors problemes més
complexos.

A part d’utilitzar la matemàtica per al comerç i la vida quotidiana, també era
una part per poder entendre l’astronomia. I per poder desenvolupar aquesta
disciplina va sorgir la preocupació de buscar un sistema que representés
números molt més petits. En aquest cas els babilònics van adoptar a allò que

2.Sexagesimal. Sistema de numeració de base 60,
originari de Babilònia i emprat encara per a la mesura
d’angles i del temps.
(enciclopèdia.cat < https://www.enciclopedia.cat/ecgec-0210639.xml >)
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3.Sumer. Antic país de l’Orient Mitjà, al Sud de Mesopotàmia.

Tauleta de fang babilònica
YBC 7289 amb anotacions.

Tingué un gran paper cultural, que influí decisivament la
vida artística, científica, religiosa i escriptural de Babilònia
i Assíria, ambdues representants de l’element semític que,
juntament amb el poble sumeri, poblava Mesopotàmia.
(enciclopèdia.cat < https://www.enciclopedia.cat/ecgec-0064556.xml >)
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Marc teòric

Alfabet grec
L’època àlgida dels intel·lectuals grecs va ser entre el segle VII aC al IV dC. Un
període de temps on grans pensadors van desenvolupar conceptes i idees
que avui dia utilitzem. Per aquesta raó els grecs també van ser un pilar molt
important per a l’evolució de les matemàtiques. Raul Rojas explica que:
“Nuestras matemáticas se nutren de diversas tradiciones históricas: de
las observaciones astronómicas de los babilonios, de los conocimientos
geométricos de los egipcios, pero sobre todo de las investigaciones de los
griegos, rescatadas por los árabes para regresar por ahí a Europa.”
(Rojas, 2018:56)
A Grècia, l’evolució més important en la representació visual de la matemàtica,
va ser la transició de jeroglífics a símbols. Un canvi que va suposar l’optimització
de conceptes per així poder agilitzar el procediment. Tot va començar amb els
fenicis4 que van adquirir l’alfabet sumeris i el van reduir a un total de 22 símbols.
Això va comportar una reducció molt important en el món de l’escriptura, ja
que a partir d’aquí l’alfabet fenici va ser la base de molts altres que vindran a
posterior. El grec va ser un d’ells, i és que una característica molt important
és que aquesta adaptació que va fer el poble fenici estava influenciada per

pictogrames anteriors. Com explica Raul Rojas també:
“el primer sonido de su nombre corresponde al sonido de la letra en
cuestión. Era éste un recurso mnemotécnico de los fenicios para recordar
mejor el sonido asociado con cada letra.”
(Rojas, 2018:44)
Un criteri molt important que van tenir en compte els grecs a l’hora de crear
l’alfabet va ser la intencionalitat de l’escriptura. Van modificar-la amb una
intenció que es basava en la funcionalitat i la facilitat de poder escriure
d’esquerra a dreta. Per aquesta raó les lletres greges estan orientades cap a la
direcció oposada de la dels fenicis.
En el cas de la representació que s’utilitzava per poder donar-li sentit als
números que avui dia coneixem, Ian Steward explica que el seu sistema era
encara molt rudimentari i evolucionava constantment:
“Utilizaba |, ||, |||, |||| para los números 1,2, 3 y 4. Para 5 se utilizaba la letra
mayúscula griega «pi» (Π), probablemente porque es la primera letra de

«penta». Análogamente, 10 se escribía Δ, la primera letra de «deka»; 100
se escribía H, la primera letra de «hekaton»; 1.000 se escribía Ξ, la primera
letra de «chilloi»; y 10.000 se escribía M, la primera letra de «myrioi». Más
tarde Π se cambió por Τ.”
(Stewart, 2008:50)
Això demostra que el sistema encara era molt rudimentari, ja que el valor
d’aquests símbols no variava respecte a la posició, sinó que seguia sent el
mateix.
Tot i haver-hi aquest sistema numeral, la distribució del coneixement matemàtic
es realitzava a través de textos narratius. Amb la dificultat que un problema
matemàtic senzill acabes sent de difícil enteniment.
Tot això desencadena en la importància de l’alfabet grec, que tenia com a
objectiu principal la funció de comunicar la matemàtica i passaran a representar
alguns conceptes. Una data curiosa, que Rojas(2018) ens aporta, és que són els
signes matemàtics més antics que utilitzem.
Evolució de l’alfabet, des
del 3200 aC fins al 114 dC.

4. Fenicis. Individu d’un poble d’origen semític establert en
una estreta faixa costanera de la Síria central (des del mont
Carmel fins al riu Eleuter) vers l’any 3000 aC.
(enciclopèdia.cat < https://www.enciclopedia.cat/ecgec-0230032.xml >)
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Àrabs i Liber Abaci
Els àrabs van ser una de les cultures més importants en el món de la matemàtica,
ja que van aportar grans canvis. Des del segle VIII, fins al XIII, van absorbir la
ciència i la tecnologia egípcia, babilònica, grega i romana.(Rojas, 2018)Això
va comportar un fet molt important que influeix en el sistema numeral que
utilitzem. Mentre que els babilònics utilitzaven un sistema numeral en base
60 i els grecs es decantaven per la representació numeral decimal posicional
de signes però no sumativa, els indis van adquirir el sistema decimal en base
10 que avui dia coneixem. Van fer servir el sistema posicional babilònic i en
comptes d’utilitzar-la en base 60 la van deixar en base 10, amb el 0 inclòs.
Els àrabs presentaven els problemes matemàtics com un manual, no com una
investigació. Eren presentacions en format redacció amb alguna il·lustració.
“En Bagdad y otras ciudades se tradujeron las obras matemáticas de los
griegos. Eruditos como Al-Khwårizmî y el célebre Abu’l-Hasan Al-Uqlidisi
escribieron extensos tratados matemáticos. Es ésta la llamada Edad de
Oro del Islam, que comienza en el siglo viii. “
(Rojas, 2018:34)

Tot i la diferència dels grans coneixements aportats en termes matemàtics,
la visualització d’elles no va variar gaire a l’hora de plasmar-les per a futures
generacions. Estaríem parlant de l’etapa retòrica de la matemàtica que
succeeix, des dels inicis, fins al segle XIII aproximadament.

El zero mes antic va ser torbat en
una inscripcio india (fotografía: Bill
Casselman, The Hindu).

“un matemático del siglo XII no contaba con símbolos estándar para
la adición, la sustracción o la multiplicación, y ni siquiera el símbolo
de igualdad estaba a su disposición. Por eso al principio los problemas
numéricos se planteaban en forma puramente verbal. Un libro de
aquella época, leído hoy, sorprende por la ausencia de simbología.
Sólo encontramos frases y más frases que nos hablan de la variable, su
cuadrado o su cubo.”
(Rojas, 2018:59)
El segle XIII va ser una data molt destacada per les matemàtiques. El port de
Venècia, que en aquella època era el més important d’Europa, comercialitzava
amb productes a tota la part oriental del continent. Això va provocar que tot
el coneixement matemàtic tornes a Europa occidental. Totes les evolucions
cal·ligràfiques en les matemàtiques van ser adquirides pels italians. I es
Pagines de l’algebra de Al-Khwårizmî on
es mostra “cómo completar el cuadrado”
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Pàgina del Liber Abaci, segle XVI.

Avui

va escriure el que avui coneixem com el llibre més influent del món de les
matemàtiques Liber Abaci. Un llibre escrit per Leonardo de Pisa, més conegut
com a Fibonacci, on proposava els nombres naturals que avui dia utilitzem, les
formes simbòliques 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0.

Si pensem en els símbols que avui dia construeixen els problemes matemàtics
veurem que existeix una gran diferencia gràfica entre ells, cada símbol té la
seva història. Poden haver-hi lletres gregues, llatines, nombres naturals,
parèntesis, barres, etc. Cadascun d’ells adquirit en un moment de la història.

Des de Diofant d’Alexandria (S. III a.C.) fins al Renaixement es va anant incloent
símbols en els problemes matemàtics. Fins que després del Renaixement
es va començar a substituir la narrativa per la cerca de símbols i la creació
d’estructures representatives per als problemes matemàtics.

A partir del segle XVI, amb la invenció de la impremta (Gutenberg), molt
matemàtics recorrien als seus treballadors en la recerca d’ajuda. Molts d’ells no
tenien ni idea de disseny tipogràfic, per aquesta raó a l’hora de voler assignar
un signe a un concepte o quantitat matemàtica, el que feien era agafar un
d’existent. Per aquesta raó alguns signes són els mateixos, el que varia és la
direcció.

Un dels símbols més importants i abstractes que tenim en l’abecedari matemàtic
és el 0. A Europa es va introduir a partir dels Àrabs, però aquests van adoptar el
símbol dels indis. Tot i això, els babilònics ja feien servir aquest concepte de 0,
ells ho representaven deixant un espai en blanc. Rojas(2018) explica, que una
de les teories que existeix en relació amb l’arribada del 0 a l’Índia va ser gràcies
a Alexandre Magne, després de conquerir Pèrsia i Babilònia. Tot i això, també
explica que aquesta idea del rés, va aparèixer a Mèxic de manera paral·lela.
Els Maies ja l’utilitzaven, i la seva manera de representar-ho era amb la forma

Basat en l’estudi que va portar a terme Raul Rojas, l’origen dels signes que
explicaré a continuació han sigut escollits per la seva aparició en escrits
matemàtics. He seleccionat els 5 primers operadors, que són signes reconeguts
amb facilitat.

d’una cloïssa.
Representació dels números mayas
(font: Wikimedia Commons).
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Resultat de l’estudi realitzat per Raul
Rojas per poder calcular la quantitat
d’aparicions de cada símbol en
problemes matemàtics.
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=

()

-+

Aquest signe va ser creat per Robert Recorde, doctor, matemàtic i escriptor.
Referent a les dues línies paral·leles, va crear aquest signe amb el següent
concepte: “Noe 2 thynges can be moare equalle” (no hi ha dues coses més
iguals) una frase que va incloure en el seu llibre Whetstone.

La paraula “parèntesis” prové del grec, i el seu significat es tradueix a “posar
a un costat”.
(Rojas, 2018)

Mentre a gran part d’Europa, sobretot Itàlia, utilitzava les lletres llatines “p”
i “m” per representar l’addició i subtracció. A finals del segle XV, l’alemany
Johann Widmann von Eger8 va proposar una alternativa, els signes moderns
que avui dia coneixem.

Aquesta idea d’igualtat ja era utilitzada per altres matemàtics com Descartes .
Ell utilitzava el signe del zodíac “Taure” girat cap a l’esquerra per referirse a la idea d’igualtat. La raó d’això, com he explicat anteriorment, era per
l’accessibilitat a l’hora de trobar un signe que representes el contingut del qual
es volia representar. Les eleccions tipogràfiques es feien amb l’impressor del
moment i els signes que els i ensenyava.
5

Els primers parèntesis coneguts, que van aparèixer, van ser l’any 1399. No tenien
la forma que avui dia coneixem, sinó que eren molt més angulars, semblants a
això <> . La seva funció era la de proporcionar informació addicional. I no va ser
fins al 1470 on un inventor de tipografies va introduir els parèntesis corbats,
anomenat “petites llunes”, tot això enfocat al món dels llibres. En el món de les
matemàtiques per agrupar els números utilitzaven el Subratllat. Primer es feia
a la part inferior i més endavant va popularitzar-se fer-ho per sobre.

El signe que avui dia coneixem no va acabar de popularitzar-se fins al 1700,
gràcies a grans matemàtics com Newton6 o Leibniz7, que van adoptar-lo dintre
de les seves anotacions.

L’any 1550 es va utilitzar per primera vegada aquest estil de parèntesis angular,
mentre que altres matemàtics insistien en el subratllat a sobre. I no va ser fins
Lebitz va adoptar-lo i el va utilitzar per a tots els seus escrits científics. Fins
que el 1708, una de les revistes científiques més important de l’època el va
considerar com a notació prioritària.

5. Descartes. La Haye [La Haye-Descartes, des del 1802],

7. Leibniz. (Leipzig, 1 de juliol de 1646 — Hannover, 14 de
novembre de 1716) Filòsof alemany de cultura enciclopèdica,
com ho testifiquen les seves aportacions en altres terrenys:
matemàtica, física, història, dret i religió
(enciclopèdia.cat < https://www.enciclopedia.cat/ecgec-0036849.xml >)

(Turena, 31 de març de 1596 — Estocolm, 11 de febrer de
1650). Conegut també amb el nom llatinitzat de Cartesius, és
considerat generalment com el pare de la filosofia moderna.
(enciclopèdia.cat <https://www.enciclopedia.cat/ecgec-0022091.xml>)
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6. Newton. (Woolsthorpe, Lincolnshire, 4 de gener de
1643 — Kensington, Middlesex, 31 de març de 1727) Físic
anglès. Professor de matemàtiques a Cambridge fins que
complí 54 anys. Newton volgué demostrar que tot l’Univers
funciona segons una llei natural —la de la gravitació— que
no requereix cap aplicació contínua de força i que només
necessita la intervenció divina per a la creació i la posada en
marxa.
(enciclopèdia.cat < https://www.enciclopedia.cat/ecgec-0045915.xml >)

Aquest petit fragment explica com aquests signes, i possiblement molts d’ells,
van ser adoptats de manera oficial gràcies a la fama i reputació dels matemàtics
que l’utilitzaven. Un clar exemple d’utilitzar uns o altres no estava basada en la
seva funcionalitat sinó en el seu poder de difusió.

“Reputados matemáticos en ambos bandos se inclinaban por +, – o por
las dos letras latinas. Adam Ries fue uno de los que adoptaron la notación
de Widmann, y a través de su éxito como autor de libros de texto pudo
ayudar a difundir los nuevos signos aritméticos. Es ésta una constante
en la historia de la notación matemática: no basta inventar el símbolo,
se requieren también uno o varios aliados famosos que con su renombre
puedan darle a la notación la difusión requerida. Un nuevo símbolo se
convierte en irreversible una vez que se alcanza una masa crítica de
matemáticos que lo adoptan.”
(Rojas, 2018:92)

8. Johann Widmann von Eger. (1460 – 1498) Professor de
matemàtiques a la Universitat de Leipzig, Alemanya.
(Wikipedia < https://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_
Widmann >)
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Número-idea o pensament matemàtic
En aquesta segona part, l’aproximació a les matemàtiques serà com a
pensament, idea, concepte i perspectiva de realitat. Deixar enrere una
utilitat dels números amb finalitat mercantils i presentar-los des d’una idea
qualitativa i no quantitativa. El que coneixem com a números passa de ser un
signe a un símbol. Tot i això, com Buhigas(2019) aporta, la idea quantitativa i
qualitativa juntes, conformarien el que coneixem com a harmonia. Part del que
explicaré a continuació està extret del seu llibre La sinfonía del Universo(2019)
i videoconferències.

hi ha existència sense cosmos i no hi ha cosmos sense números.
“...supusieron que los elementos de los números fuesen los elementos de
todos los seres y que el universo entero fuese armonía y número.”
(Gredos, Madrid, 2011, p. 115).
Una aportació de com l’univers, construït a partir de números, manté l’existència
gràcies a ells. El caos es trenca en mil peces i els números són els encarregats
d’ordenar-los. Sense aquest ordre no hi ha harmonia. Tot comença amb:

Els egipcis eren grans estudiosos d’aquesta disciplina, els xinesos tenien una
dita que deia “comptar i mesurar és feina de deus”. Podríem deduir que el que
volien expressar és que el coneixement matemàtic et podia elevar fins als déus.
Un grup molt rellevant, i dels més antics, eren els pitagòrics. Ells veneraven els
números per sobre de tot. Consideraven el caos com a l’inici de tota existència.
Els números van ser els encarregats de posar ordre dintre d’aquest caos.
Gràcies a aquest ordre, el caos va passar a ser cosmos. Un cosmos que ells
relacionaven amb l’univers. Els números eren l’eina que provocava l’equilibri
entre cosmos i caos i ens ajudava a entendre l’univers. Per ells, per poder

“La mónada (unidad) era el comienzo de todas las cosas. Y (…) de la
mónada surgía la díada (dualidad) indefinida, que se subordina a la
mónada como su causa. De ambas surgen los números. Y de los números
los signos. Y de estos las figuras de las que se componen las formas
planas. Y de las figuras planas surgen las figuras sólidas de los cuerpos
sensibles, cuyos elementos son cuatro: fuego, agua, tierra y aire, los cuales
se trasladan y giran a través de la totalidad. Y de ahí se genera el Cosmos
animado, ininteligible, esférico. “

entendre l’univers, primer havies de dominar el coneixement dels números. No

(Laercio, 1996)
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Així doncs, les matemàtiques, i en concret, els números, formava part de
l’imaginari a partir del qual s’entenia l’origen del Cosmos. De la mateixa
manera, Buhigas també ens aporta en la vinculació de les matemàtiques amb
el pensament i imaginari d’una societat determinada, en la seva argumentació
de com el càlcul numeral aconsegueix transformar-se en numero-idea.
“Las relaciones entre los números son, a su vez, números, que en su
infinita concatenación constituyen las leyes de composición de toda
la realidad. Los pitagóricos elevan así la idea de número a la cima de
lo sagrado, convirtiéndolo en arcano de la creación, en paradigma de
las ideas y esencia sutil de la realidad: una especie de arquetipos o
herramientas primigenias con las que se ha elaborado el universo. Se
fragua así el concepto de «número-idea» de Pitágoras, que se aleja de la
dimensión cuantitativa de la vulgar cifra, de la prosaica cantidad a la que
nos han acostumbrado, para dotar al número de ontológica cualidad, de
profundo significado trascendente como objeto contemplativo.”
(Buhigas, 2019)

És la manera que tenien els pitagòrics d’entendre el món, a partir del número. El
número 1, per exemple, es pot contemplar com un objecte sol, però també conte
un rerefons d’unitat. Podem entendre que una persona és un únic objecte, de
la mateixa manera podem comprendre que totes les persones que formen part
del món també ho són. I així amb totes les coses, aconseguir transformar la
perspectiva quantitativa del número, en idea.
El mateix succeiria amb el número 2. La idea del dos es basa en la dualitat,
l’elecció. Amb el dos la unitat passa a ser dos espais oposats que s’enfronten.
Són els contraris, home o dona, lleig o guapo, etc. És un número que tendeix a
la conflictivitat, ja que deixa de ser unitari. Sense 1 no hi ha 2 i per poder tornar
a l’1 s’ha de passar pel 2.
Si li afegim un més, ja estaríem parlant del 3, on la cosa comença a tindre un
equilibri. En el moment que apareix un tercer element és quan comença la
relació. Sense un tercer element no es poden relacionar els altres dos, a aquesta
relació se li anomena “logos”, o dit d’una altra manera, raó. Un mecanisme que
ens ajuda a buscar la relació entre coses. Sense relació no existeix mida, no es
pot comparar.
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Un exemple clar per poder explicar la idea dels 3 primers números és la
circumferència. Per poder dibuixar una circumferència necessitem un centre,
aquí entraria el número 1. Tot seguit, dibuixaríem el segon punt, no importa a
quina distància estigui. Per poder relacionar aquests dos punts necessitaríem
dibuixar una línia que els relaciones, aquesta línia seria el tercer objecte que
relaciona els altres dos, anomenat raó. Sense això, no hi ha relació. Aquesta
raó seria el radi de la circumferència, i aquesta circumferència, la unitat. On el
cercle passaria a ser la forma geomètrica més ben equilibrada, ja que tots els
punts convergeixen a la mateixa distancia.
Una altra manera de representar-ho és mitjançant 3 punts en l’espai. Si
dibuixen una circumferència, la línia podrà passar els tres punts. De la mateixa
manera amb els mateixos punts podríem dibuixar un triangle, una opció seria el
triangle equilàter, molt important pels pitagòrics. Tots els vèrtexs i els costats
tenen la mateixa mida, fet que fa que sigui una forma molt ben equilibrada,
una forma geomètrica que està implementada en molts símbols i estructures
al llarg de la història. A aquest número també se li diu com el número de les
figures planes, ja que amb aquests 3 punts en l’espai i la relació que comporta
entre elles es pot crear un pla.

9. Els sòlids platònics són prominents en la filosofia de

Plató, de qui reben el nom. Plató va escriure sobre ells en el
diàleg Timeu, c. 360 aC.(Wikipedia < https://ca.wikipedia.org/
wiki/S%C3%B2lid_plat%C3%B2nic >)
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Amb el 4 aconseguiríem dibuixar dos segments, construir la creu, però hi ha
una forma que segueix perdurant, l’esfera. Aquest número, posteriorment
passarà a ser d’una importància essencial en el món platònic, ja que seran els
que s’anomenaran sòlids platònics9. Estaran relacionats amb l’aigua, la terra,

Plató, després que els pitagòrics aportessin la frase “Tot està fet segons el
número”, ell va acabar de completar-la afegint dos termes més “Tot està fet
segons el número, el pes i la mida”. Va escriure el Timeo, un text amb perspectiva
pitagòrica.

el foc i l’aire. I com a cinquè elements, i unitat de tots, l’univers. Es podria
anomenar com el número que uneix els oposats, el número dels sòlids, etc.

“Este diálogo no es ni más ni menos que una cosmogonía, un relato del
origen del Cosmos, en el que los números, las formas planas y algunos
sólidos (los llamados sólidos platónicos)intervienen de modo primordial en
la construcción del universo.”
(Buhigas, 2019)

Buhigas(2015) aporta que els números no són el que ens han ensenyat, sinó
que són “idees transcendents”. Utilitzaven els números com a eines, i la relació
entre ells comportava la unitat. Una vegada aquesta unitat era aconseguida
es transcendia juntament amb l’univers. Per això l’objectiu dels pitagòrics era
entendre l’ordre de l’univers (cosmos) per poder apropar-se així a aquesta idea
transcendental.
El concepte numèric dels pitagòrics era l’anomenat tetraktys10, una figura
senzilla. Estava construïda a partir de ls 4 primers números, on el total de la
suma de tots era el 10. Ells valoraven aquesta idea com la manifestació de la
naturalesa i el número que reflectia la perfecció, el 10. I amb aquesta composició
tornem a l’inici, l’1 o la unitat.

El Timeo és un homenatge a la relació entre els números i l’ànima, el món
matemàtic, l’espiritual i el musical. Un dels fragments més interessants que
aporta és la importància d’aquest tercer element, anomenat “logos”. Els
pitagòrics remarquen la importància d’aquest element, ja que és la raó de què
els dos objectes puguin estar connectats, és el que els uneix. No hi ha relació
sense un aquest tercer punt.
Tetraktys, figura religiosa pitagòrica

10. Tetraktys. Triangle compost per 10 punts alineats en 4
files que va constituir un símbol místic per als pitagòrics, i
la teoria de què els planetes i les estrelles es movien d’acord
amb equacions matemàtiques que corresponien a notes
musicals, produint així simfonies.
(geoenciclopedia < https://www.geoenciclopedia.com/
pitagoras/ >)
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A l’antiga Grècia existia la intenció de buscar un únic cànon. La cerca del
número que marquen unes mides, un ideal de bellesa i equilibri. Per al cos
humà això es traduïa a la proporció de 7 vegades el cap, més endavant de 8.

“El número de oro es, ante todo, una idea; de hecho, se trata de uno de los
conceptos más sublimes y trascendentes que existen en el mundo de las
ideas. Su presencia en el mundo de lo manifiesto tiene frecuentemente un
grado de deformidad, lo cual no quiere decir que el preciado número no
esté latente de modo velado tras la forma que se aprecia. Ya lo habíamos
avanzado: ningún individuo es como el canon. El canon sirve de modelo
idealizado para las versiones singulares del mismo. Pero es que, a su
vez, el canon es una versión más o menos burda, de otra realidad aún
más elevada: el número Φ. Por eso no hay un único canon. Es importante
subrayar este punto: bajo el prisma de la filosofía platónica, no se trata
tanto de saber lo que mide algo concretamente como de averiguar lo que
esas medidas tienden a medir. Se trata de buscar los números más allá
de las medidas. No son tanto las medidas exactas lo interesante, sino las
relaciones entre ellas, y aún más, las relaciones entre las relaciones, hasta
llegar a la ley y la filosofía de un único número.”
(Buhigas, 2019)

Aquí és on entraria la secció Àuria o Divina proporció, aquesta intencionalitat
representativa d’un únic model de bellesa vinculada a la Veritat. Aquest número
marca una importància rellevant dintre del món de l’arquitectura i l’art. És el
model que defineix l’equilibri en la bellesa, i en el Renaixement, Luca Pacioli11 ho
manifesta. Explica la importància del número d’or en l’arquitectura, on podem
trobar en els dibuixos que Leonardo da Vinci fa per ell. Pacioli escriu un llibre
que tracta sobre l’arquitectura del moment, i com portar-la a terme, titulat De
divina proportione. Un capítol d’aquest llibre està enfocat a com realitzar mides
a través del cos humà i com es relacionen entre elles. El dibuix que apareix es
L’Home de Vitruvi de Leonardo, que coincideixen amb la secció Àuria.

Buhigas fa una reflexió, posteriorment, molt interessant sobre el trencament
de proporcions, ja que el cànon no es considera com a eix únic i universal de
tot, sinó que és una referència que després varia. Trenca amb la visió única de la
bellesa a partir d’un únic model matemàtic i dóna una visió molt més adaptada.
Ja no existeix un ésser o concepte que ens serveixi per tot, ara existeixen
variants que ens ajuden a avançar. Parlar de pensament contemporani, i un
sol camí per on poder continuar, no són idees compatibles avui dia. Big data,
sistemes de programació són alguns dels exemples més evidents de què una
única proposta no es valida, sinó que n’existeixen de molt diferents.
Tota aquesta visió sobre les matemàtiques de les idees és una adaptació del
pensament humà. Podríem dir que cada etapa i descobriment matemàtic
s’adapta i es manté en el temps. Si parlem de les primeres etapes pitagòriques,
les matemàtiques del moment eren adaptades al pensament del moment o
viceversa. No sabria dir si les matemàtiques evolucionen de manera paral·lela
o se senten influïdes per l’evolució social. El que si puc demostrar és que van
lligades a la situació social de l’època.

L’Home de Vitruvi de
Leonardo da Vinci

11. Luca Pacioli (Borgo San Sepolcro, Toscana, 1445 —
Roma, 1510) Matemàtic italià, conegut també com Luca di
Borgo. Ingressà a l’orde franciscà (entre el 1470 i el 1477)
i fou professor a Perusa, Nàpols, Roma, Milà, Florència,
Pisa, Bolonya i Venècia. (enciclopèdia.cat <https://www.
enciclopedia.cat/ec-gec-0048130.xml>)
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En aquest sentit també podríem establir un vincle entre els tipus d’estudis més
recents en el camp de les matemàtiques, i els nous paradigmes de pensament
que s’han anat desenvolupant des de finals del segle XX. Parlem, d’una banda,
dels estudis sobre la complexitat i sistemes autoorganitzats, i de l’altra, les
veus feministes que aporten imaginaris i paradigmes de coneixement basats
més en els processos i les relacions que no pas en els resultats finals. Totes
les innovacions i nous usos que tenen: big data, algoritmes, programació, etc.
La utilitat que tenen per poder trobar aquests patrons que ens faci entendre i
funcionar aquesta maquinària que és la societat.
“Pero tanto los cerebros como las ciudades hacen algo más que conectar,
porque la inteligencia requiere tanto conectividad como organización.”
(Johnson, 2001:105)
Per poder produir un sistema que desenvolupi la seva funció fa falta que
els punts que intervenen en l’activitat estiguin connectats. Tanmateix, tot
i la connexió, ha d’existir una organització entre ells. Una autoorganització
complexa que treballa des de diferents punts. Les matemàtiques del segle XXI,
com la societat, són idees autoorganitzades, queden fora del nostre abast. Són
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sistemes que no es poden predir, que es desenvolupen i autoorganitzen en el
temps.
La raó de les noves utilitats a les quals les matemàtiques són aplicades, ens
fa comprendre molt més el pensament contemporani. Si tornem a l’antiga
Grècia, trobem que els conceptes que explicaven, avui dia quedarien obsolets.
La importància que donaven a l’ordre de l’univers, avui estaria més relacionat
amb la connexió de les coses. No seria el mateix parlar de la dualitat dels
pitagòrics, que del concepte-idea que ens transmet la programació, on es
creen estructures més complexes. L’univers ja no és una unitat, i el cosmos no
és l’ordre de l’univers.
“...La diferencia a la música del ruido es que la música tiene patrones,
y nuestros oídos están entrenados para detectarlos. Una aplicación de
software, inteligente o no, no puede escuchar literalmente los sonidos de
los patrones que produce. Pero ¿es por eso su música menos agradable?”
(Johnson, 2001:116)

La societat contemporània està formada per grans estructures complexes
d’informació que la nostra ment no és capaç de poder gestionar. De la mateixa
manera, les matemàtiques estan aplicades en un format similar. La utilitzem
i la posicionem en estructures complexes, d’aquesta manera ens ajuden a
gestionar tant els patrons socials com matemàtics. Convertim un codi gegant
matemàtic que ens facilita entendre le funcionament de l’organització social.
De la mateixa manera s’estructura la societat en les grans ciutats, estructures
complexes que ajuden a gestionar tota la informació produïda.
El feminisme juga un paper molt important aquí, un canvi social que ens fa
veure el món de manera molt més plural. Entendre que cada individu no és
substància, sinó un conglomerat de capes, i que les relacions entre tots són
l’essència i harmonia que els grecs tant desitjaven. La unitat, com a idea
transcendental, no se sosté i passarà a ser substituït per un sistema de xarxes,
una forma de funcionar rizoma. Una frase que aporta Jane Jacobs:

o la redacción de un periódico parecen un puro caos si se ven sin
comprenderse. En cuanto los captamos como sistemas de orden, parecen
realmente diferentes.”
(Jacobs, 1961:414)
Aquí ella es refereix al funcionament de les ciutats. Com si tot estigués en
ple harmonia i equilibri, sense la necessitat de tindre un ordre aparentment
“numèric”. Remarca la importància de les relacions entre aquests, unes
relacions, que vist des de la llunyania, són aparentment desordenat. El que és
evident és que un sistema no es crea d’una manera preconcebuda, sinó que
té el seu propi funcionament amb el seu propi llenguatge. No entenem aquest
ordre sense entendre aquest codi, son part d’aquesta xarxa. Som una peça,
que inconscientment, formem part d’una multiplicitat. Plena de variables i
dreceres.

“Ver orden y no caos en los sistemas complejos de orden funcional
requiere entendimiento. Las hojas caen de los árboles en otoño, el interior

Quan plantejo aquesta idea el primer exemple que em ve al cap són els ocells.
Quan volen conjuntament, formant un estol, és un grup que es coordina.
Tot i això, el que els fa ser competitius amb el que fan no és la unió, sinó la

de un aparato de aviación, las entrañas de un conejo diseccionado

connexió que hi ha entre ells, les petites “normes” locals que defineixen les
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relacions de cada individu amb aquell que l’envoltes, i que acaba generant un
comportament global de l’estol. Cadascú té la seva funció dintre d’un sistema
complex. Aquí no hi ha ordre aparentment, o si?, o potser no el comprenem.
Aquí només existeix l’harmonia. El, aparentment caos del que parlaven els
pitagòrics ja no és tan caòtic, és el cosmos que utilitza un sistema complex que
nosaltres no entenem.
“...los modelos matemáticos que hacemos para describir el mundo dicen
más de nosotros que del mundo. O sea, nosotros explicamos como mejor
nos sale de alguna forma, pero la verdadera verdad es algo inalcanzable.”
(Amster, 2020)
Aquesta frase és de Pablo Amster, doctor en matemàtiques, professor
i investigador. Ell té una perspectiva molt més misteriosa sobre aquest
pensament matemàtic, tot i això no s’allunya gaire al pensament contemporani
que volem expressar en aquest projecte. És evident que la intencionalitat
que els pitagòrics tenien per entendre l’univers s’ha esvaït. Com ell aporta,
les matemàtiques són una visió de la realitat del moment. No podem intentar
explicar el món o l’univers amb elles, sinó que nosaltres som matemàtiques.
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Conceptualització
El procés de conceptualització per a aquest projecte ha sigut, des d’un principi,
complex. La idea de poder barrejar una disciplina com les matemàtiques
i el món del disseny audiovisual no és senzilla. També haver de sumar la
predisposició per acabar-se decantant per un perfil dintre del món audiovisual
i intentar, d’alguna manera, incloure’l. Tot i això, i tornant al principi, no és fàcil
transformar un coneixement tan complex com són les matemàtiques.
Aquí comença el que seria un repte decisiu. Aconseguir crear una o unes peces
finals que representin o no la investigació inicial. Podem trobar-nos amb un
ventall de possibilitats i que al final ens quedem amb la sorpresa de caminar
per un camí que no esperàvem. Descobrir aquests indrets que no sabíem que
existien, i possiblement no tindran res a veure amb el producte final, però de
ben segur que han sigut una via necessària per poder arribar fins al prototip
final.

investigació i el concepte principal que tracta, dintre d’aquest món que són les
matemàtiques. Una disciplina que desconeixia i que m’ha fet reflexionar. Però
sobretot, posat part de mi, intentar transmetre-ho de la manera més personal,
la visió que tinc sobre les matemàtiques.
Els referents en els quals s’ha inspirat el prototip han sigut seleccionats per
característiques específiques. Tots tenen un enllaç a les seves imatges que et
deriven al vídeo.

L’evolució i anàlisis del tema a tractar en aquest treball m’ha portat a realitzar
un petit clip metafòric. En aquest clip mostraré, amb quatre paràgrafs el tema
investigat. Estarà organitzat, de manera que l’últim paràgraf evoqui a la reflexió.
La finalitat d’aquest vídeo és poder mostrar de manera dinàmica la meva
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Canvi d’interessos sobre l’aplicació de les matemàtiques basat
en el pensament i la societat contemporània
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Mapa conceptual
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Nous usos matemàtics
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i en l’home (temps passat)

Àrabs i Liber Abaci

Home de Vitruvi

Actualitat
Secció Àuria o Divina proporció

Els 7 caps
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Referents

Beauty In Numbers: Pi / 3.14 - Rebecka Taule
Beauty in numbers és el referent principal de tot el projecte, no perquè parli
sobre números, sinó per la seva narrativa, la música i la manera com exposa el
tema.
En un primer lloc tenim una música instrumental. La cançó que apareix en
aquest vídeo està basada en el número pi. Utilitza instruments electrònics, a
part del piano i el violi. Té un inici suau i tímid que, a mesura que avança el
vídeo, el ritme va augmentant.
En segon lloc tenim el text que apareix. Són petites frases que ens donen
informació sobre el tema del qual tracta el vídeo. Aquestes frases estan
posicionades en l’espai d’una manera molt centralitzada. De la mateixa manera
que gran part dels elements compositius i narratius. Tot succeeix en el centre
de la pantalla i es va desplaçant cap els lateral a mesura que apareix informació
nova.

Si ens fixem en la gamma cromàtica que utilitza, el clip s’inicia amb escala
de grisos, fins que apareix el primer color de manera subtil. Conforme avança
el vídeo, la informació sobre el número Pi va creixent, els colors també van
formant part de la composició.
Les animacions són suaus i continuades, sense llargues pauses. Busca que
l’espectador no es distregui, que tingui focalitzada l’atenció amb els moviments
que realitzen les formes que apareixen al clip.
És un referent molt potent, amb una narrativa creativa, que explica la idea d’un
concepte a partir de petits textos i amb el suport visual. És per aquesta raó que
l’he col·locat com el meu principal referent.

Treballa amb una tipografia sense serifa i d’una mida petita, no hi ha
intencionalitat a l’hora de destacar el text per sobre de la imatge, sinó que és
un acompanyant. L’objectiu és una integració conjunta entre els dos.
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Apple - Designed by Apple
Aquest referent, molt conegut, és un vídeo que parteix d’una composició molt
minimalista amb un contingut expressiu excel·lent. Per començar destacar la
gran barreja que utilitza entre animació i formes simples. Com, amb simples
cercles, aconsegueix donar-li molta vida. Té uns moviments molt fluïds i
continuats, amb un gran poder expressiu. Les animacions que utilitza per al
text és molt variada, però s’adequa perfectament a cada situació.
La composició està completament centralitzada, amb petites desviacions als
laterals i part superior i inferior. Tot i això, el punt d’interès generalment està
focalitzat en el centre. Es regeix per una estructura molt geomètrica i estricte
al principi. Però al final acaba buscant tant estructuralment, com en termes
d’animació, una perspectiva molt més orgànica. El text que apareix, està
construït en petites frases o paraules soles. També juga molt amb la interacció
de les formes que apareixen. Utilitza una tipografia de pal sec. Busca que el
text no sigui el centre d’atenció, simplement un acompanyant. La mida s’ajusta
a la resta de formes que apareixen a la pantalla.

animacions i que millora gràcies als foleys que ajuden a no perdre l’atenció al
vídeo. Com no hi ha veu en off, la música ajuda a fer que ens endinsem dintre
del clip provocant que l’animació sigui molt més fluida. A part el text és part de
l’animació i no un complement fent que el vídeo sigui molt més fàcil de rebre
per a l’espectador.
I per últim tindre en compte que el vídeo és continu, com si fos un pla-seqüència.
No existeixen tall de pla que faci mantenir a l’espectador atent a la pantalla.
Per aquesta raó, el contingut que apareix i com està treballat aconsegueix que
l’usuari no perdi l’interès.

Un dels aspectes a destacar és la música que utilitza. Deixa tota la seva
expressivitat sonora en mans d’un piano. Un piano que segueix el ritme de les

48

49

Matemàtiques: entre les gràfiques i els imaginaris

Marc pràctic

Nike iD - ManvsMachine (Jordi Pages)
Nike iD destaca, principalment pel seu treball cromàtic. Inicia el clip amb colors
apagats, un gris lilós i un color metàl·lic. Progressivament va augmentant la
seva gamma cromàtica passant primer pels colors primaris i finalitzant amb la
resta de color, fins i tot combinant-los en una mateixa superfície.

Nike iD també toca un punt molt interessant. I és que la composició minimalista
que mostra és molt potent. Amb una bona organització de la composició de
l’espai aconsegueix transmetre molt més que carregant la imatge de manera
barroca. És un dels perfils que ens interessa i que implementarem en el
projecte.

La composició és molt minimalista, tant en els objectes que apareixen, com
en l’estructura. Podem observar com tota l’atenció està centrada i cada nou
apartat comença amb plans detall de la peça final, que mostra al final de cada
etapa. Són tres etapes, la primera amb colors foscos, la segona amb primaris i
l’última amb colors molt secundaris i daurat. Això deixa veure una estructura
narrativa molt lineal.
Moviment d’animació molt bàsics, suaus i simples que es basen en el loop. Les
formes que apareixen estan construïdes en 3D, no hi apareix cap animació 2D. I
les textures d’aquests objectes van des de patters, passant per reflexos i colors
matte.
El so està construït de manera electrònica i s’ajusta, tant al canvi de planós,
com al moviment dels objectes.
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Plantejament formal
La narrativa del prototip estarà construïda, com he dit anteriorment, amb 4
paràgrafs que aportin informació respecte al projecte. L’escrit portarà una
direcció lineal i descriuran la investigació amb un format poètic. Tindrà un
inici, on apareixerà el títol. Els dos primers paràgrafs conformaran la primera
meitat. I el tercer i el quart la segona meitat.
La duració total del vídeo serà al voltant d’un minut. A la gràfica que adjunto
a continuació es pot observar tots els paràgrafs i els punts d’interès de
l’espectador fins al clímax final. Una estructura que està inspirada en el vídeo
referent d’Apple.
La música que acompanyarà el vídeo ha sigut composta per Clàudia Gómez, la
meva parella. Ella és músic des de ben petita i domina diferents instruments.
El referent que hem utilitzat ha sigut, tant Beauty in numbers, com Apple. En el
primer cas per la seva relació musical amb el contingut de la peça, en el segon
cas, per la utilització d’un sol instrument i els foleys.
Tot va començar explicant-li en què consistia el projecte, quins eren els
conceptes i on desencadenaven. Tot seguit, li vaig ensenyar l’estructura
narrativa del vídeo. En quantes parts m’agradaria que estigués estructurat, el

ritme i que només s’utilitzés piano. Ella va ser la que va construir la cançó i va
prendre la gran majoria de decisions. Una part inicial per al títol. Un nus dividit
en dos, la part pitagòrica o grega i l’altra part que contradiu aquesta idea. I per
acabar un petit final pels crèdits.
El resultat ha sigut genial. Comença amb un inici suau de ritme monòton, molt
ben estructurat. Quan arribem a la meitat del vídeo aquest ritme es trenca i
comencen a aparèixer més acompanyants. On finalitza amb uns suaus 10
segons de piano.

1’

0”

1-Par.
Primera meitat
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Clímax

2-Par.

Títol

3-Par.

Crèdits
Segona meitat
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El guió està estructurat en 4 paràgrafs, s’iniciarà amb un títol breu i discret. A
continuació apareixerà el primer paràgraf que ens mostrarà una reflexió sobre
les matemàtiques. Tot seguit, en el segon paràgrafs, apareixerà el significat que
els pitagòrics li atorgaven als números un, dos i tres. En aquest punt, el vídeo
farà un silenci i passarem al tercer paràgraf i segona meitat. Aquesta segona
meitat buscarà desmuntar una mica el pensament antic dels pitagòrics. Per
això, el tercer paràgraf mostra una idea contrària i presenta la multiplicitat.
I per últim, el quart paràgraf, que ens deixarà amb una breu reflexió sobre el
que són les matemàtiques i com les apliquen a la nostra quotidianitat. El vídeo
finalitzarà amb uns crèdits.
(Introducció)
Sovint pensem les matemàtiques com un món purament numèric
d’operacions abstractes
Però les matemàtiques tenen cos
quantitat
qualitat
ànima
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(Presentació del concepte)
T’ho ensenyaré
Un, és un
Molts també ho són
Dos
polaritats
espais oposats
Tres
equilibri
relació

formigues
ciutat
autoorganització
(Reflexio final sobre les matematiques)
Les matemàtiques són només resultat?
No, són camins plens de la nostra quotidianitat

(Situació del concepte en la contemporaneitat)
Ni un, ni dos, ni tres…
Connexió
Xarxes
Multiplicitat
no hi ha centre.
cervell

Per a la construcció de la composició del clip hem utilitzat com a referents,
les animacions d’Apple i Beauty of numbers, anteriorment referenciades.
Aquests dos referents es poden observar principalment en la primera part del
vídeo, on la tècnica utilitzada serà en 2D. En aquest punt intento transmetre
una perspectiva molt més plana, i mentre va succeint el clip, el ritme anirà
augmentant. La raó per la utilització del 2D en la primera part de l’audiovisual
és per la unicitat i ordre en la concepció pitagòrica del cosmos. A la segona
part, la tècnica que utilitzarem serà en 3D, on representarà un coneixement
molt més complex. Són més que un dibuix pla, tenen profunditat, són matèria.
Compartir, des del meu punt de vista, la visió que tinc d’aquesta disciplina

ocells

mentre transcorre la informació que es mostra al vídeo. Poder apropar els

coneixements adquirits en la investigació i construir-los de la manera més
coherent i personal.
També es busca una composició centrada. Treballar els moviments des d’un
punt central i que aquests es vagin desplaçant als laterals del camp visual. És
per aquesta raó, que el referent de Jordi Pages, Nike iD, ens ajuda i ensenya
una bona composició estàtica centrada. Pel que té a veure amb el moviment,
estaríem més inclinats a apropar-nos al model d’Apple. Uns moviments vius i
dinàmics que el que fan és buscar l’atenció visual.
La gamma cromàtica que s’utilitzarà està centrada, principalment, en el tercer
referent, tot i que, Beauty of numbers també es forma part. Busca una evolució
cromàtica que canvia mentre succeeix el vídeo, jugant un valor conceptual
amb el contingut.
L’inici del clip es presenta en blanc i negre i escala de grisos. On posteriorment
evoluciona als colors primaris, amb la idea metafòrica de comparar-ho amb
el pensament matemàtic pitagòric. Busca una comparativa de colors bàsics i
inicials amb el pensament antic. Una vegada s’ha explicat aquestes idees, el
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contingut del vídeo evoluciona a una contradicció, on la importància residirà
dintre de la multiplicitat. Per aquesta raó, la connexió que existeix entre
els colors primaris, de la mateixa manera que les matemàtiques, és el que
mostra a la segona part. És llavors que el ventall de colors és molt més ampli.
Passem d’utilitzar colors primaris a la resta de colors i degradats. Amb aquest
acompanyament cromàtic ajudarem a potenciar al contingut del clip. Fer que
l’evolució s’apropi molt més a l’espectador.
La tipografia escollida per realitzar el vídeo és la Campton, un model senzill
de pal sec. La raó d’haver escollit aquesta tipografia és la seva senzillesa. Una
model que no sobresurt ni crida l’atenció. On la intencionalitat principal, a
part de proporcionar la informació, serà la d’acompanyar les formes que vagin
apareixent. Sempre buscant una perspectiva en la qual no s’eclipsin entre elles.
Al final, l’objectiu al qual vull arribar amb aquest videoclip, és el de poder
mostrar l’evolució de la meva visió sobre les matemàtiques. Moltes coses han
succeït, però aquest clip és un reflex cronològic de com les veia a com les veig.
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Final

Conclusions

Pla de treball

Començaré pel principi. Tot es va iniciar en un fracassat primer intent de realitzar
el treball de final de grau sobre la geometria, la natura i les matemàtiques. Però
en reflexionar-ho i veure que no era possible aprendre problemes matemàtics
complexos en tan poc temps vaig decidir començar de nou. Un projecte que es
va realitzar entre quatre parets i la persiana baixada les 24 hores, gràcies a unes
obres que s’estaven realitzant a l’edifici. A més dels dos mesos de confinament
en el qual l’única excusa era poder anar a llençar les escombraries. Tambe
tenint en compte la falta de recolçament dels companys a l’hora de trobarnos
en l’espai de la universitat. Malgrat tots aquests inconvenients, considero que
he pogut realitzar un treball que m’ha sorprès i on he après. Una investigació
que he realitzat com a homenatge a l’estimació que li tinc al meu millor amic i
que m’ha portat a realitats que no m’esperava.

Poder veure que les matemàtiques no són veritat inamovibles i que varien igual
que varia la humanitat en el temps. Un dels millors conceptes que m’emporto
és, veure que la importància no resideix en el resultat, sinó també en el procés.
M’és inevitable parlar ara mateix sobre les matemàtiques i no poder incorporar
el meu discurs abstracte que les tradueix com un acte social i d’idees. També
adonar-se de l’adaptabilitat que aquestes tenen en l’aspecte cronològic.

El pla de treball que es portarà a terme a partir del dia 8 de Juliol és la finalització
del primer prototip que explico en el marc pràctic. Donades les dificultats que
presenta en termes tècnics em veig amb la necessitat d’haver d’ampliar el
termini fins al dia 16. A partir de llavors el vídeo estarà disponible a l’enllaç
que adjunto amb el projecte o fent clic a la imatge que hi ha al costat de la
conceptualització.

He de dir que aquesta aventura es va iniciar per un petit neguit, poder
comprendre aquesta visió matemàtica de la realitat. Començant pel més bàsic,
com són les gràfiques amb les quals ens comuniquem matemàticament. Fins
a descobrir aquest món que ens ensenya Jaime Buhigas sobre el pensament
matemàtic i la visió que ens aporta molt més abstracte d’aquesta disciplina.

64

65

La matemàtica de les idees

Final

Agraïments
La primera persona a agrair en fer possible la realització d’aquest treball és la
meva tutora, la Doctora Mireia Feliu. És una sort haver pogut tindre-la com a
guia en aquest projecte. Agrair la seva paciència i perseverança en mi. Gràcies
per ajudar-me en la reflexió i presa de decisions. Però sobretot gràcies per
veure possibilitats on jo no les veia i animar-me en tot moment.
També agrair a en Marc Calvo Schwarzwälder per ser una inspiració en la vida
i en el projecte. A en Nico Juárez per ser transparent en les seves paraules i
per la pau que transmeten. Bon amic, millor professor. Clàudia Gómez, la meva
companya de vida i la millor persona que conec. Persona a la qual admiro per
la curiositat que mostra en la vida i les aptituds que té amb la música. Yevhen
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