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El Llibre dels Feits matemàtics

Des  de  la  seva  creació,  la  Societat 

Balear  de  Matemàtiques  SBM-XEIX 

ha volgut participar activament a  la 

Fira  de  la  Ciència  amb  un  estand 

que  permetés  lligar  algun  esdeve-

niment important de l’any en curs i 

matemàtiques. L’any 2006, el  tema 

escollit  foren  les  matemàtiques  del 

Codi da Vinci, pel ressò mundial que 

aquest best-seller havia tingut. L’any 

passat, fou tema obligat el tres-cents 

aniversari  del  naixement  de  Leon-

hard  Euler,  una  de  les  ments  més 

brillants  de  la  història  de  les  ma-

temàtiques.  I  enguany,  el  tema  no 

podia  ser  d’altre  que  les  matemà-

tiques  en  temps  del  rei  En  Jaume. 

Una  època,  si  ho  pensem  bé,  que 

presenta  la  interessantíssima  com-

parança entre les matemàtiques de 

la cultura àrab i les occidentals. Du-

es pinzellades.

Val a dir, per començar, que el nom 

del nostre rei va lligat a un tema de 

probabilitat,  tal  i  com  ell  mateix  ho 

narra  al Llibre dels  feits.  Maria  de 

Montpeller, la mare, decidí posar el 

nom d’un apòstol a sengles espelmes 

d’un  canelobre  e  promès  a  Nostre 

Senyor que aquella que pus duraria 

que  aquell  nom  hauríem  nós.  I  ja 

vos  podeu  imaginar  quin  va  sortir. 

A  la  fira,  a  més  de  tenir  el  canelo-

bre encès, es  feu una modelització 

geomètrica  llançant un dodecàedre 

amb  els  noms  dels  dotze  apòstols. 

(Que  si  hagués  estat  per  això  ara 

parlaríem del rei En Tomàs).

El  segon  tema  tractat  és  el  de  la 

mesura. Sis-cents anys abans de la 

creació del metre (1799) cada país 

i  fins  i  tot  cada  ciutat  tenia  les  se-

ves mesures. Per privilegi de 1230, 

Jaume  I  concedí  als  mallorquins  la 

Josep Lluís Pol Llompart

Daniel Ruiz Aguilera

SBM-XEIX

potestat  d’establir  pesos  i  mesures  amb  els  quals  podrien  comprar  i 

vendre. La figura del mostassaf exercia funcions tant de policia com de 

jutge i vetllava per l’exactitud d’aquests pesos i mesures. La fórmula de 

control de la fidelitat dels pesos i mesures era la del pagellat, que con-

sistia en un segell de plom que n’autenticava l’exactitud.

El  càlcul  d’àrees  ens  permet  fer  una  estimació  de  l’alçada  del  rei  en 

Jaume,  que  segons  totes  les  cròniques  podia  haver  estat  un  autèntic 

precursor de Pau Gasol. L’historiador Jaume Serra ens explica que a Lo 

llibre  de  les  quarterades  (que  fa  part  del  llibre  del Repartiment)  un 

tal Pere d’Osca portava ab si corda de mesurar, zo és a ssaber de .xl. 

braces, e segons que es daya era de les braces del Senyor Rey davant 

dit. Però una de les definicions primigènies de quarterada era la quanti-
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tat de terra quadrada avent quatre 

lats egals de XL braces. D’aquesta 

manera, si la quarterada medieval 

fos  igual  que  l’actual  equivalent 

a  7.103  m2,  això  implicaria  un 

quadrat d’uns 84 m de costat que 

repartits  entre  40  braces  donaria 

una  braça  de  2,10  m.  I  com  que 

més  o  manco  la  braça  coincideix 

amb  l’alçada  d’una  persona...  un 

vertader gegant!

El  que  és  ben  cert,  és  que  en 

aquella  època  el  àrabs  estaven 

molt  més  avançats  que  els  cristi-

ans en qüestions matemàtiques. El 

seu sistema de numeració posicio-

nal (el que nosaltres fem servir ac-

tualment)  és  infinitament  superior 

al  rudimentari  sistema  romà.  Això 

els permeté  fer avenços en càlcul 

i  àlgebra  que  Occident  no  podia 

ni somniar. Per aquestes terres les 

operacions  s’havien  de  fer  amb 

incòmodes  àbacs  romans  mentre 

que  els  àrabs  ho  podien  resoldre 

en qüestió de segons amb un per-

gamí,  una  mica  de  tinta  i  uns  al-

gorismes molts semblants als que 

encara utilitzem a l’actualitat. (Po-

deu veure un exemple de multipli-

cació de gelosia a http://www.xeix.

org/L-enrajolat-d-Ibn-al-Banna). 

Fins  i  tot  al  segle  XIII  ja  havien 

resolt  equacions  quadràtiques  de 

forma geomètrica.

Bé  podem  dir  que  en  el  cas  de  les  matemàtiques,  l’arribada  del  rei  En 

Jaume i la conseqüent expulsió dels àrabs de Mallorca suposà endarrerir 

la ciència matemàtica alguns segles a la terra que ens acull. Alguns anys 

abans  del  naixement  del  nostre  rei,  Leonardo  de  Pisa  més  conegut  pel 

nom de Fibonacci, ja se n’havia adonat i havia publicat un llibre amb el 

títol  de  Liber  Abacci  en  el  que  alabava  les  virtuts  del  sistema  numèric 

indoaràbic  i  convidava  a  abandonar  l’obsolet  sistema  romà.  Era  la  pri-

mera  passa  cap  a  la  vulgarització  del  càlcul  que  trobà  en  els  abacistes 

occidentals  una  fèrria  resistència  que  havia  de  perdurar  encara  alguns 

segles. Ja se sap: els que tenen el poder d’alguna cosa no el volen perdre. 

La divulgació de la ciència és una passió però també un dret de totes les 

persones perquè com diu G. Cantor,  l’essència de  les matemàtiques és 

la llibertat.


