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"Abans que del nostre judici, hauríem de refiar-nos del càlcul algèbric." 

Leonhard Euler 

 

 Tota història té un principi, aquesta no serà una excepció ni serà diferent 

de tantes altres que passegen per l´espai-temps amb el va objectiu de passar a 

ser alguna cosa més que un simple escrit. Aquest complex i individual sentit de 

la transcendència és a l´interior de cada un de nosaltres en el més profund i 

inabastable lloc que alguns diuen ànima o, com alguns racionalistes, ment. 

  

Aquesta tendència fruit de l'egoisme i la competitivitat, és portada a 

terme degut al fet que l'home en el seva més completa i personal intimitat 

desitja rescabalar-se i no ser un nombre més dintre de la societat, una altra 

formiga en el formiguer, una estrella més en el firmament… 

 

 Era una tarda d'un dia com qualsevol altre, en  què l'única cosa estranya 

era la irreverent calor que encara no hauria d´haver arribat encara. De cop i 

volta alguna cosa crida la meva completa i total atenció, mentre viatjava com 

una de tantes vegades en el transport públic, vaig poder escoltar una conversa 

que potser hagi canviat la meva forma de pensar i perquè no, la meva forma de 

ser. El que vaig veure no va ser més que dos individus, estudiants d'alguna 

carrera de tendència científica, comentant i manifestant diferents opinions 

sobre la incompresa relació entre la ciència i la naturalesa. 

 

 Però el que realment va posar  la meva ànima en suspens va ser veure 

com bolcaven tot el seu esperit i passió en una discussió que d'haver-se basat 



en qualsevol altre tema, hagués qualificat de xerrada entre amics. Era com si 

parlessin un mateix idioma, una mateixa llengua, que jo indubtablement, 

desconeixia gairebé en la seva totalitat. Vaig poder escoltar idees i raonaments 

que per a mi eren molt complexes però em va cridar especialment l´atenció  

l´al·lusió a si la naturalesa estava escrita en el llenguatge matemàtic o era 

aquest per ventura un llenguatge creat per l'home per poder-la explicar. Poques 

coses més  vaig poder identificar , només alguns noms de filòsofs-científics que 

el meu limitat coneixement va reconèixer, noms tals com Aristòtil, Galileu o 

Descartes. 

  

 Aquella surrealista imatge d'un moment qualsevol havia quedat gravada 

a la meva memòria. Mai no vaig poder oblidar aquella situació que canviaria la 

meva forma de veure o sentir les ciències en general, i les matemàtiques en 

particular.  

 

           Passats uns quants anys vaig concloure els meus estudis bàsics, i 

influenciat i convençut que les matemàtiques tenien la resposta a totes les 

preguntes que pogués qüestionar-me, vaig decidir inscriure'm en una 

universitat modesta, després de tot, procedia d'una família humil, per a seguir 

amb allò que veritablement em feia feliç i omplia el meu buit existencial. 

 

 Durant els meus anys de jove universitari, a més a més d'estudiar les 

matèries assignades i gaudir de les corresponents festes improvisades, 

passava llargues hores llegint i buscant més raons per les quals enamorar-me 

dels nombres. Tot era perfecte, els meus estudis anaven com se sol dir vent en 

popa, i el meu racionalisme donava crèdit a la perfecció i l´equilibri de les 

matemàtiques. No podia concebre que res ni ningú s'escapés als llargs braços 

dels càlculs, doncs jo tenia la mateixa opinió de Nikolai Ivanovich Lobachevsky: 

“No hi ha cap branca de la matemàtica, per abstracta que sigui, que no pugui 

aplicar-se algun dia als fenòmens del món real”.  

 

 Cal destacar que tant d´amor al món matemàtic, en un ambient propici, 

va fer de la meva formació una carrera meteòrica. Vaig poder obtenir un dels 



millors expedients de la meva facultat, i això em va portar a aconseguir una 

pluja, mai millor dit, d'ofertes de feina. 

  

 La majoria d'aquestes ofertes resultaven convencionals i poc 

estimulants, però n´hi va haver una, només una que va calar en el més profund 

del meu cor. Era una empresa amb un nom ben estrany “Matemàtica creativa”. 

Aquesta va cridar la meva atenció perquè en la carta només posava el nom de 

l'empresa i una adreça del centre de la ciutat. 

 

 Vaig decidir desplaçar-me cap a aquella adreça amb un sentiment que 

barrejava intriga i nervis. Carrer d´Arquimedes, nombre Pi, escala E.  

  

- Nombre Pi! – vaig exclamar amb cara de incredulitat. 

- Des de quan els nombres de les cases i edificis es designen per 

nombres no naturals!. – 

 

Després de donar unes quantes voltes desorientat i començant a pensar 

que tot era una broma d'algun col·lega, doncs tant el carrer com el nombre 

feien referència directa a les matemàtiques, vaig trobar el famós carrer i vaig 

caure en el compte que el nombre era 314-16. Després de recordar la meva 

incredulitat, vaig sentir una vergonya personal que només era comparable amb 

el dolor d'un orgull matemàtic ferit per un fet tan insignificant. 

 

Una vegada em vaig situar enfront d'aquesta estranya adreça, vaig 

prendre forces i em vaig decidir a veure què succeïa, ja que després de tot, la 

intriga m´estava matant. Tot just vaig entrar vaig sentir una estranya sensació, 

en aquell lloc era com si es poguessin respirar les matemàtiques. Entre la meva 

perplexitat i sorpresa vaig poder albirar  una senyoreta darrera d'un escriptori. 

 

- Bon dia senyoreta, m’ha arribat una citació sobre una proposta de 

feina, i només posa aquesta direcció. – Vaig agafar la carta de la 

meva butxaca i la hi vaig ensenyar. 

- Molt bé senyor, digui’m si us plau el seu nom. – 

- És clar que sí!, com no..., sóc el senyor Vince. – 



- D´acord, un moment si us plau. – 

 

De cop i volta i amb tota naturalitat agafà el telèfon i va marcar el nombre 

3-0-0. 

- Disculpi senyor Euler – 

- Sí, digui’m – 

- L’ha vingut a veure el senyor Vince. – 

- Excel·lent, digui-li que passi si us plau. – 

- Endavant senyor Vince, el senyor Euler l´està esperant. –  

 

Que estrany vaig pensar, el nom del carrer, el nombre marcat, el nom 

d'aquella persona… El fanatisme pot arribar molt lluny en les persones, vaig 

pensar irònicament  mentre avançava cap al despatx. En arribar em vaig trobar 

amb un home de poc més de quaranta anys, vestia com un alt executiu 

d'empresa i usava unes grans i gruixudes ulleres que s'interposaven a uns ulls 

foscos i pensatius. 

 

- Benvingut senyor Vince, sóc el senyor Euler – Va dir mentre 

m´encaixava la mà. 

- Assegui's si us plau , li he de parlar d'un projecte que probablement li 

resultarà irresistible. – 

- Continuï parlant si us plau,  de quin projecte em parla? – 

- Del major projecte d’investigació mai concebut per l´home. Un 

projecte on treballen milers de científics  amb las seves 

característiques, amb l´objectiu de trobar quelcom molt important que 

podria canviar el destí de la humanitat per  sempre.- 

 

En aquest moment, veient com parlava, vaig sentir un profund sotrac i 

vaig pensar en anar-me´n d'allà, però la intriga va ser major i em vaig quedar, 

escoltant tot el que havia de dir-me, després de tot, no tenia res a perdre. 

 

Exaltat vaig contestar: 

- Quin projecte? i  Com que amb les meves característiques? 



- Tot al seu temps, no es posi nerviós senyor, li contaré tot. El gran 

projecte en què la meva empresa i milers de matemàtics de tot el 

món treballen es basa en deduir i establir les normes de conducta de 

l´ésser humà a través de les matemàtiques.  – 

- Però això és impossible!. – Vaig respondre instantàniament. 

- M’estranya senyor que vostè em repliqui d’aquesta manera. – 

- Disculpi. – Vaig contestar superat per la situació. 

- Sí, és que estava convençut que vostè és un gran amant de les 

matemàtiques…. – 

- I ho soc. – 

- És que tinc alguns amics a la universitat on es va graduar i vostè va 

ser recomanat per la seva impecable tasca i manera de pensar.- 

- La meva manera de pensar? 

- Sí, tots els aquí presents estem convençuts  que el llenguatge utilitzat 

en la creació va ser la matemàtica, ergo, tot pot ser explicat a través 

d’aquesta bella ciència, i segons el que tenia entès, vostè comparteix 

la nostra opinió. – 

- Sí, però…… m’ha deixat sense paraules senyor. – 

- Tranquil, no té perquè dir res encara. En el cas d'acceptar, vostè 

passaria a formar part d'un selecte grup de matemàtics i és clar d´un 

dels més grans descobriments de tots els temps. Però vostè 

comprendrà que per a això necessitaríem la creativitat d´Einstein, la 

genialitat de Gauss i la versatilitat de Newton, juntes!!– 

 

Després d'aquella estranya proposició, em vaig dedicar a pensar i 

reflexionar sobre l'ocurregut durant un parell de setmanes, doncs el que havia 

escoltat, si és que havia escoltat bé, resultava a primera vista francament 

impossible. 

 

Però vaig sucumbir davant la meva creença que les matemàtiques 

podien explicar-ho tot i com era d'esperar, vaig acceptar la proposta. 

 

 Durant els anys següents de la meva vida, vaig dedicar cos i ànima a la 

meva investigació, el meu destructiu ego i la meva inevitable tendència a tenir 



la raó em va conduir a poc a poc a una situac ió que potser sigui comuna a 

molts grans genis de la humanitat, indubtablement estava perdent el seny. 

 

No podia trobar un camí a seguir, un indici que m'ajudés a sortir d'aquest 

espantós laberint que estava ferint el meu orgull. Semblava ser que allò que 

ens havíem proposat, entendre completament a les persones, i en definitiva a 

nosaltres mateixos, ens estava passant una cruel factura. 

 

Quan vaig voler adonar-me de tot el temps passat, ja tenia gairebé 

vuitanta anys, tenia una greu malaltia que feia que el meu treball a poc a poc 

s'anés alentint. Els pocs avanços que havia fet durant una vida, encara no 

donaven el seu fruit!. Estava desesperat, suposo que quan veiem la mort de 

prop, intentem aprofitar els nostres últims moments de manera òptima, era com 

un simple problema de segon de batxillerat, però que aquesta vegada no podia 

ser resolt per ningú. Com era possible?, si l'àlgebra era el llenguatge del nostre 

univers, perquè jo, un gran matemàtic que havia estudiat aquest idioma tota la 

meva vida, no podia entendre'l. 

 

 Ja en el meu llit de mort, i després de deixar enrere tota una vida plena 

d'estudis referits a les matemàtiques i la seva relació amb els éssers humans, 

suposo que hi ha coses que s'escapen a l'enteniment humà. 

 

“Sé que els meus curts però gloriosos dies estan arribant a la seva fi, i 

per això en aquesta humil carta, vull expressar les meves últimes voluntats i 

pensaments.  

 

En la meva vida puc haver-me penedit d'haver dit moltes coses de les 

quals no estic gens orgullós, però vull deixar expressament dit que mai no em 

penediré d'haver estudiat i estimat  les matemàtiques com ho vaig fer, el 

teorema d´incompletitut de Gödel, les equacions diferencials d´Euler, els 

estudis de variable complexa de Cauchy o els fractals de Mandelbrot, tots ells 

em fascinen i ho seguiran fent durant la resta de la meva vida i el que hi hagi 

després d'ella, si és que alguna cosa procedeix… 

 



L'única cosa de la qual cosa vull deixar constància per a qui llegeixi les 

meves memòries és una conclusió que m'he permès treure després de tants 

anys de treball i investigació,...en definitiva d´experiència. Jo, que des de jove, 

absolutament convençut del poder meravellós i incomparable del llenguatge 

matemàtic, vaig formar part d'un projecte que intentava racionalitzar, determinar 

i definir l´ésser humà, m'he adonat que ens és impossible  entendre'ns i 

conèixer tots els detalls de la nostra existència, per algun motiu de naturalesa 

que desconec. Suposo que l'ésser humà no ha estat creat amb la capacitat de 

veure la veritable llum que embolica els nostres destins, i que com tantes altres 

vegades al llarg de la història, he volgut ser un Ícar modern i se m'han cremat 

les ales.” 

 

Aquestes van ser les últimes paraules del senyor Vince, un excel·lent 

matemàtic. Depèn de tu, estimat lector, treure les conclusions pertinents, doncs 

no has de deixar-te influenciar per res ni ningú. Ara tot queda en les teves 

mans… 

 

 

 

 

"Diguem que existeixen dos tipus de ments poètiques: una apta per a inventar 

rondalles i l´altra disposada a creure-les." 

 

Galileu Galilei 


	Leonhard Euler

