
El objeto de este artículo es presentar el cartel didáctico que relaciona matemáticas y cerámica titulado La succesió del fang (La
sucesión del barro) y las actividades que entorno a él se han realizado en el marco de la Fira del Fang (Feria del Barro)  que
organiza el Ayuntamiento de Marratxí (Mallorca). En esta ocasión, el cartel didáctico ha corrido a cargo de la Societat Balear
de Matemàtiques SBM-XEIX. El público escolar al que va dirigido abarca principalmente edades desde 4 a 12 años.

The aim of this article is to present the didactic poster that relates mathematics and ceramics, entitled La successió del fang (the
succession of mud) and the activities around it has been made under La Fira del Fang (the Fair of Mud) that the council of
Marratxí (Mallorca) organizes. On this occasion, the didactic poster has been elaborated by the Balearic Society of Mathematics
SBM-XEIX. The public school to be targeted mainly covers from ages 4 to 12 years.

l passat mes de març tingué lloc a Marratxí, municipi
mallorquí amb llarga tradició ceramista, la 24a edició de la
Fira del Fang que any rere any congrega una cinquantena llar-
ga de ceramistes illencs, així com també una representació de
terrissaires d’altres comunitats. 

L’estructura bàsica del recinte firal contempla tres espais:

- Un espai exterior distribuït com a mercat per al
comerç de la ceràmica.

- Un espai interior distribuït per estands i amb format
expositiu de concurs.

- Un espai interior per acollir els grups escolars que
acudeixen al taller didàctic. 

Cada any és escollit un tema que, plasmat també en format de
cartell, farà d’eix entorn del qual voltarà la mostra. Des de la
creació de la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX
l’any 2005, amb seu a Marratxí, veníem perfilant la idea que
algun any el tema relacionés fang i matemàtiques. Idea que
compartí també des del primer contacte la regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Marratxí. I així ha estat a l’edició
d’aquest any 2008.
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Aquesta és la versió original de l’article publicat al nº 61 de la revis-
ta Suma.
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L’objectiu d’aquesta aventura és també un dels objectius prin-
cipals de l’SBM-XEIX: fer arribar les matemàtiques al públic
en general i contribuir a fomentar l’observació del món també
des d’una perspectiva matemàtica.

Potser de bell antuvi, pugui sorprendre una mica la relació
entre fang i matemàtiques però ben aviat els exemples afloren
i el maridatge esdevé clar i llampant: suport per als primers
sistemes numèrics, construcció de peces comptables, sime-
tries, tessel·les, peces tornejades, volums i figures, etnomate-
màtiques, sons...

Davant la varietat i dispersió temàtica, calia triar un fil con-
ductor que finalment es concretà en el de les successions. Per
això el títol oficial de “La successió del fang” que a més ens
permetia una interpretació generosa no solament matemàti-
ca, sinó també referida a la problemàtica actual de la conti-
nuïtat d’un ofici que lluita entre la mecanització i la persona-
litat pròpia de les peces artesanals.

La proposta temàtica s’havia de concretar ara en una propos-
ta visual en forma de cartell didàctic que hauria de servir alho-
ra perquè els ceramistes elaboressin el seu muntatge d’estand
que els permetria optar als premis Benet Mas.

El cartell didáctic1

És ben sabut que la dificultat d’un bon cartell radica sempre
en l’equilibri entre dos móns: l’aspecte conceptual, el pes del
qual porta majoritàriament el text, i l’aspecte gràfic integrat
pels dibuixos, esquemes i imatges. Per això és important
recalcar la funció didàctica que tradicionalment ve complint
aquest cartell: els centres escolars que visiten la fira, se n’em-
porten un exemplar per classe amb la finalitat de poder treba-
llar una mica més el tema a les aules. Aquest fet permet -i de
fet aconsella- introduir una mica més de text del que en prin-
cipi seria aconsellable en un format com aquest.

Per a l’elaboració del cartell didàctic es varen seleccionar nou
exemples que serien exposats sota el prisma de les succes-
sions. Pel que fa al nivell conceptual en la redacció dels textos,
es va procurar fer una redacció adulta (el cartell també està a
l’abast del públic en general) amb el màxim d’informació però
sense donar per suposats gaires conceptes matemàtics, de
manera que qualsevol docent en pogués fer una lectura profito-
sa i la pogués adaptar posteriorment al nivell del seu alumnat.

Completarien el cartell una introducció no formal a les suc-
cessions i els crèdits corresponents.

A continuació fem algunes consideracions addicionals als tex-
tos del cartell.

El sistema indoaràbig 

És la successió aritmètica per excel·lència. Les imatges han
estat preses de les plaques ceràmiques que numeren les cases
en els carrers de Sa Cabaneta i Pòrtol, dues poblacions del
municipi de Marratxí. S’aprofita l’espai del text per datar l’ori-
gen del sistema numèric actual i indicar de la manera més
intuïtiva possible la diferència entre un sistema additiu com el
romà i un sistema posicional.

Les pecetes suméries

Entre el Tigris i l’Eufrates, al país de Súmer, la matèria prime-
ra per excel·lència fou el fang. No és estrany doncs que un dels
primers sistemes comptables organitzats fos aquesta col·lec-
ció d’imnu o calculi sumeris que té base seixanta amb una
base auxiliar de deu. És curiós observar com una peça forada-
da, multiplica el valor per deu, que és el valor de la bolla peti-
ta. Les fotografies estan fetes sobre recreacions de Joan Vich a
partir dels gràfics del llibre d’Ifrah (1997).

Les xifres cuneïformes de Babilònia

El gran invent de la humanitat, l’escriptura, té el seu origen
sobre les tauletes de fang de Babilònia (amb els seus precur-
sors els sumeris). Realment els babilonis utilitzaven un siste-
ma decimal però a l’empara dels savis persistí el sistema sexa-
gesimal sumeri, sota una escriptura prodigiosa que amb la
invenció del sistema posicional i només dos símbols, un clau
per a l’u i un angle per al deu, arribà a inventar fins i tot una
grafia arcaica per al zero, que malauradament no aconseguí
persistir. La imatge correspon a la recreació de Pilar Sastre
d’una tauleta explicada per Ifrah (1997).

La rajola de cartabó

És aquesta una rajola senzilla de disseny i d’àmplia distribució,
almenys dins l’àmbit de la cultura catalana, documentada des
del segle XIII. Les de procedència valenciana solen presentar
tonalitats combinades de blau cobalt i blanc estannífer men-
tre que les catalanes semblen  decantar-se per la combinació
verd de coure i blanc estannífer. A Mallorca se’n coneixen
exemples prou antics a Can Óleo de Palma o en el convent de
Sant Bonaventura de Llucmajor. És una rajola perfecta per
jugar i construir sanefes i mosaics. Les de la imatge són de la
seu de l’Institut d’Estudis Catalans.
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La teula àrab

Es tracta d’una successió periòdica i visual per excel·lència.
Aquí, l’accent es posa en la successió de línies còncaves i con-
vexes que, a partir d’una canal aproximadament cònica, per-
meten enteular una superf ície per protegir-la de l’aigua. La
fotografia és d’una casa tradicional del llogaret de
Marratxinet.

Del cassolí a la quatre anses

Contemplem aquí la successió de grandàries d’una peça tradi-
cional en la cuina mallorquina: la greixonera. És interessant
comprovar com amb el canvi de grandària no es conserven les
proporcions, especialment pel que fa al fons del recipient, més
pla en les petites, i amb més tendència al casquet esfèric a les
grans. Les peces són de l’olleria de Can Vent de Pòrtol.

Una succesió moderna

Es proposa aquí, gairebé com un joc, una altra successió
periòdica quan a la grandària de les peces, però que juga amb
la decoració. El color del plat d’un element, defineix el color
de l’interior de la tassa del següent. Les peces són del Porxet
de Pòrtol.

Una succesión caòtica

Gairebé com un homenatge a l’encara no finit Edward Lorenz,
pare de la teoria del Caos, decidírem incloure aquesta mena
de successió com un toc d’atenció al fet que no tot és sempre
linealment ordenable, com a contrapès d’un cartell que fora
excessivament programàtic. Aprofitàrem també l’avinentesa
per parlar d’entropia i valorar el fet artesanal. Les peces són de
l’obrador de Ca Madó Bet de Sa Cabaneta.

La succesió de l’ofici

Tinguin o no existència en si mateixes, el cas és que en el
coneixement de les matemàtiques les persones en som sub-
jecte actiu. Interessava aquí remarcar el mateix fet en el cas de
l’ofici dels ollers, incidint en la seva transmissió tradicional de
progenitors a fills i filles, i també en la pervivència que tant
homes com dones han permès fins als nostres dies.

Els tallers escolars 

Durant una setmana, de dilluns a divendres, la fira del Fang
habilita un espai interior per acollir els tallers didàctics que
entorn del tema escollit s’ofereixen als centres escolars de l’i-
lla. Són cinc matins intensos en els quals a través de torns de
mitja hora s’intenta donar cabuda al màxim de peticions que

sempre superen amb escreix la disponibilitat horària i de per-
sonal del taller. 

Habitualment el públic escolar d’aquests tallers és alumnat de
primària i infantil, però degut al tema tractat, es notà un petit
increment en la demanda d’alumnat de secundària. Així
mateix s’acollí un centre d’educació d’adults i dos centres d’e-
ducació especial.

El monitoratge corregué a compte d’un oller, Antoni Vich,
d’un dels autors del cartell, Josep Lluís Pol (alliberat per gen-
tilesa de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les
Illes Balears), i d’algunes altres persones lligades a l’ajunta-
ment. Fora obligat, per mor dels trenta minuts de disponibili-
tat, seleccionar només alguns dels temes tractats en el cartell.
Aquests foren el de les peces sumèries, el de la rajola de moca-
doret, el de les teules i, per als més petits, el de les xifres indo-
aràbigues.

Vuitanta-tres: 60 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1

Les pecetes sumèries 

Es comptava amb escudelles plenes de pecetes sumèries clas-
sificades pel seu valor i repartides en dues taules de treball. Els
nins i nines havien de construir conjunts segons uns valors
donats i fer operacions de sumar i restar. Segons el nivell, es
manejaven quantitats senzilles, o s’arribaven a efectuar restes
en què fos necessària la descomposició de peces en equiva-
lents de valors més petits. En els nivells més alts (6è d’EP-3r
d’ESO) es va arribar a improvisar la divisió. Com a curiositats
per pensar, la d’una nina que en demanar-li que construís el
nombre onze, posà dues peces de valor u juntes, en una clara
traducció posicional del nostre sistema actual. També les res-
postes molt freqüents a la pregunta de quina forma tenien les
peces que es mostraven. Sovint es parlava de cercles en comp-
tes d’esferes i de triangles en comptes de cons. Sovint i en gai-
rebé tots els nivells. Serà perquè sempre comencem la geome-
tria per la plana en comptes de la real de tres dimensions?
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La teula àrab

Ja hem dit que la teula anomenada àrab és una peça de fang de
secció longitudinal aproximadament cònica que s’ha utilitzat
tradicionalment per fer les teulades de les cases. El fet cònic,
permet l’encaix d’una peça dintre l’altra, cosa que seria impos-
sible en una secció cilíndrica. A partir d’aquí, es feia l’enllaç
amb altres objectes que es poden apilar com cadires, envasos,
etc. i quina és la qualitat geomètrica que ho permet. Per afa-
vorir la participació i el treball en grup, en els nivells més
joves, es construïa de ver una teulada en miniatura, a partir de
peces més petites que les habituals encarregades expressa-
ment per facilitar la seva manipulació.

Antoni Vich enteulant amb un grup de 2n i 3r de primària

La rajola de cartabó

És l’activitat que donà més joc. Segons el nivell del grup es
dirigia més o menys l’activitat. Els més petits desenvolupaven
un treball més lliure que curiosament solia convergir en la
creació espontània de successions ordenades a partir del
dibuix que inicialment i casual els havia sortit, ja fos lineal (en
sanefes) o en dues dimensions (en mosaics). Als més grans,
se’ls proposava que construïssin totes les sanefes possibles de
dos elements, cosa que sempre sorprenia per la seva dificultat
amb una rajola de disseny tan simple. Hem trobat alguna refe-
rència didàctica a l’espai web però pensem que mereix un
estudi com el de Ramellini (SUMA, 2008). El taller es muntà a
partir d’elements més petits reproduïts especialment per a l’o-
casió en el taller de Can Vich de Santa Maria del Camí.

Un grup d’adults de necessitats educatives especials amb la rajola de cartabó

Les xifres indoarábigues

Finalment es comptà amb alguns jocs de xifres indoaràbigues
realitzades en ceràmica per als més petits. Amb elles, i amb
l’ajut de les seves mestres, es podien anar ordenant les xifres
conegudes fins arribar a representar algunes quantitats de
dues xifres en funció de les seves edats.

La col·lecció de xifres indoaràbigues per als més petits

Els tallers realitzats posaren de manifest les magnífiques pos-
sibilitats de la ceràmica per treballar de manera contextualit-
zada i real temes tan diversos com les bases numèriques, les
simetries, les successions, la geometria, etc. En cap cas la fra-
gilitat de la matèria primera suposà cap impediment per a la
seva manipulació i la trencadissa de peces fou realment insig-
nificant.

Els premis Benet Mas 

L’altre aspecte interessant en què el tema matemàtic aparegué
de manera plàstica fou el del concurs expositiu. Anualment es
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concedeixen els premis Benet Mas als tres millors estands de
la fira i, en aquesta ocasió, es valorà la concepció matemàtica.
En aquesta ocasió, el primer premi fou per Carme Hermoso i
la seva successió musical i àbac d’ocarines. (Només amb pos-
terioritat ens adonàrem per la indicació d’una companya que
la successió d’ocarines hauria d’haver estat invertida perquè
realment tingués una relació directa amb el to de la nota
corresponent. Com en tots els instruments musicals, més
grandària implica un so més greu i no més agut).

Un element de l’estand guanyador de Carme Hermoso

Recreació d’un àbac japonès a partir d’ocarines

El segon premi fou per Núria Soley qui retia homenatge a
Gabriel Pinto i José Ignacio Zubizarreta, dos professors de la
Universitat Politècnica de Madrid que aconseguiren modelit-
zar matemàticament el procés f ísic d’evaporació de l’aigua
d’un càntir que refresca l’aigua del seu interior. 

Estand de Núria Soley amb la modelització matemàtica del funcionament
d’un càntir

El tercer premi fou per Ramon Canyelles qui presentà les fór-
mules estequiomètriques dels esmalts vermell i sang de bou
de les seves peces.

Finalment volem esmentar la taula rodona i col·loqui que
sobre fang i matemàtiques tingué lloc el dia de la inauguració
de la fira i que comptà amb l’assistència d’un públic encurio-
sit i nombrós.  
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1 El disseny gràfic corregué a càrrec de Miquel Trías i les fotografies són
també de Miquel Trías i de Josep Lluís Pol. La idea, la concepció i la
redacció dels textos són dels autor/es d’aquest article.
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