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PRòLEG

Les matemàtiques són una ciència que no deixa indiferent a nin-
gú, s’està amb elles o contra elles. Moltes persones els tenen un pà-
nic irracional, possiblement originat en l’època escolar, on havien 
de passar uns exàmens comprenguessin o no el que els estaven ex-
plicant. Malauradament, aquest pànic s’ha universalitzat tant i s’ha 
fet tan “normal” que moltes persones arriben fins i tot a fer gala de la 
seva ignorància matemàtica. Més d’una vegada he pogut sentir coses 
com: “Fes tu el càlcul, perquè jo sóc de lletres”. Haig de confessar que 
no entenc de cap manera aquest argument. Seria com dir: “No puc 
escriure aquest llibre, perquè jo sóc de ciències”. 

Altres arguments recurrents són “Això no serveix per a res”, “Per 
fer això ja existeixen els ordinadors” o “Les matemàtiques són molt 
avorrides”.

Doncs bé, per intentar desmuntar tots aquests prejudicis m’he 
animat a escriure aquest llibre. Per mitjà de 100 qüestions el lector 
podrà comprovar que les matemàtiques són molt útils: són la base 
del cercador Google, ens ajuden amb el número del DNI, van fixar 
el calendari gregorià, ens permeten repartir els escons després d’unes 
eleccions, són la base de tota la informàtica i la tecnologia actual, ens 
permeten comprar per Internet amb seguretat… I també poden ser 
entretingudes: anècdotes de matemàtiques i matemàtics, problemes 
de lògica i enginy, màgia matemàtica, problemes numèrics a l’estil del 
famós sudoku, etc.

Les limitacions d’espai que m’ha imposat l’editorial en el desenvo-
lupament de cadascun dels capítols també han contribuït a sintetitzar 
l’exposició i a no fer-la innecessàriament llarga o pesada. Tot i això, 
si algun tema us interessa especialment i en voleu saber més, al bloc 
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hi trobareu llibres, enllaços i vídeos amb els quals podreu ampliar 
coneixements:

http://www.100questionsdematematiques.blogspot.com.es/

Així doncs, només em queda desitjar que aquest llibre posi un 
granet d’arena en la lluita en la qual molts matemàtics i matemàtiques 
estem embarcats per fer veure que les matemàtiques són molt més 
que el que s’explica a les aules.

Animeu-vos a conèixer la cara més amable d’aquesta ciència!

Miquel Capó Dolz

Professor de Secundària
Març del 2013
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Si imaginem que intentem calcular 1.347.834 + 2.148.458 emprant 
el mètode de numeració d’un pres (és a dir, comptant amb quatre rat-
lles verticals creuades per una cinquena), de cop se’ns acabaran les ga-
nes i, en cas contrari, és probable que ens equivoquem abans d’obtenir 
el resultat correcte. Per sort, s’han inventat mètodes millors que el que 
nosaltres hem anomenat el mètode del pres per representar nombres i per 
operar-hi. Aquests mètodes s’anomenen sistemes de numeració, i a continu-
ació en veurem alguns.

Abans de continuar, caldria donar una definició més acurada de què 
és un mètode de numeració. En termes generals, podríem dir que un 
sistema de numeració és un conjunt de mètodes i convencions que permet 
escriure i anomenar qualsevol nombre natural i, per extensió, la resta 
de nombres, així com efectuar-hi càlculs.

Els sistemes de numeració es poden classificar en posicionals i no po-
sicionals. Els sistemes no posicionals són aquells en què cada nombre està 
determinat per un símbol el valor del qual és independent de la posició 
que ocupa dins el nombre. 

Els sistemes posicionals són, al contrari dels no posicionals, aquells en 
els quals el valor d’un símbol depèn del mateix símbol i de la posició en 
què es troba dins el nombre.

Per entendre-ho millor, posarem alguns exemples. Un exemple de 
sistema de numeració no posicional és l’egipci, que emprava els sím-
bols que podeu veure a la taula següent:

Valor 1 10 100 1.000 10.000 100.000
1 milió 

(o 
infinit)

Símbol | ∩

01 / 100

SISTEMES DE NUMERACIÓ. 
SISTEMES No PoSICIoNALS
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Així, per expressar el nombre 3.241 en aquest sistema no s’ha de fer res 
més que anar afegint (sumant) els símbols adequats fins a obtenir-lo: 

  

El sistema de numeració romà també és una variant d’un sistema de 
numeració no posicional, tot i que és una mica més complex, ja que, 
en determinades situacions, a més de sumar es permeten fer algunes 
restes. Com que les regles i limitacions que presenta aquest sistema 
són una mica llargues, ens limitarem a donar la taula de valors i posar 
alguns exemples:

Valor 1 5 10 50 100 500 1.000

Lletra I V X L C D M

45 = XLV; 1.900 = MCM; 2.013 = MMXIII…
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02 / 100

SISTEMES DE NUMERACIÓ. 
SISTEMES PoSICIoNALS

Seguint amb els sistemes de numeració, cal afegir que els sistemes 
no posicionals presenten dos inconvenients importants. El primer és 
que per escriure nombres grans hem d’acumular molts símbols o in-
ventar-ne d’altres, cosa que pot fer que siguin difícils de recordar. El 
segon és que es fa complicat operar amb nombres expressats d’aques-
ta forma, ja que no existeixen algorismes eficients per fer-ho.

Els sistemes posicionals poden resoldre aquests problemes. Com ja 
hem dit en el capítol anterior, en els sistemes posicionals, el valor de ca-
dascuna de les xifres ve donat per dos factors: el símbol emprat i la seva 
posició dins el nombre. Així, com bé sabeu, en el nombre 1.321.651 
la xifra 1 té tres valors diferents segons la seva posició dins el nombre: 
1.000.000, 1.000 i 1. 

El primer sistema posicional del qual es té notícia és el sistema ba-
bilònic, que emprava només dos símbols (realitzats amb escriptura cu-
neïforme): 

 
Per escriure nombres inferiors a 60 s’anaven acumulant aquests sím-

bols i se’n sumaven els valors. Així, per escriure el nombre 53 escrivien: 
 

Per a nombres majors que 59 el sistema ja era posicional i el valor 
de cada símbol valia 60, 60 · 60 = 3.600, 60 · 60 · 60 = 216.000, etc., 
depenent de la posició en què es trobava dins el nombre (en aquest cas, 
diem que és un sistema de base 60).
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Per exemple, com que el nombre 662.721 = 3 x 216.000 + 4 x 3.600 
+ 5 x 60 + 21, escrivien el que podeu veure en la figura següent:

 

Per acabar, hem de recordar que el nostre sistema també és posicio-
nal de base 10, així, quan escrivim el nombre 153.234 volem dir:

1 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 + 5 x 10 x 10 x 10 x 10 + 3 x 10 x 10 x 10 
+ 2 x 10 x 10 + 3 x 10 + 4 = 1·105 + 5·104 + 3·103 + 2·102+ 3·10 + 4

Aquest sistema va ser introduït a Europa durant el segle XIII per Le-
onardo de Pisa (Fibonacci), que mostrà que era un sistema molt eficient 
per poder operar amb els nombres i, per tant, molt útil en el comerç.

100 matematiques.indd   20 03/12/13   10:35




