
               L’AVI QUE ESTIMAVA LES MATEMÀTIQUES 

LEMA: "Les matemàtiques s’aprenen amb el cap i s' ensenyen amb el cor." 

 

En Josep feia els deures a la taula del menjador de l’avi. Premia els llavis i 

treia una mica la llengua mentre feia la tercera de les sumes portant-ne de 

les deu que la senyoreta li havia posat per fer. L’avi se’l mirava somrient 

des del sofà.  

De cop i volta, en Josep, un nen despert i alegre de vuit anys, va llançar, 

enfadat, el llapis a terra i amb la veu més autoritària que pogué, va dir: 

-“Avi, prou, això de sumar tant em cansa massa i m’avorreix. Plego. No en 

vull fer més. Anem a la plaça del poble a menjar aquell gelat que m’has 

dit” 

 

L’avi se li acostà, recollí el llapis, el deixà damunt la taula i s’assegué al 

seu costat. Li passà les mans pels cabells tot despentinant-lo i li digué: 

mira Josep, les matemàtiques volen paciència, però són molt importants... 

mira, t’explicaré el que em va passar a mi quan era molt jove, quan el teu 

pare encara no havia nascut. T’explicaré quan, durant la guerra, les 

matemàtiques em van salvar la vida! 

-Què dius avi! -deixà anar en Josep, disposat a escoltar amb molta 

atenció la història. 

-El que sents. Els meus coneixements de matemàtiques van fer que jo, ara 

i avui, estigui aquí amb tu. 

El va agafar de la mà i el va fer seure al sofà. Allà estarien més còmodes, 

perquè la història no era curta... 

 

Fa molt temps, més de quaranta anys, jo feia de soldat a la guerra, hi 

havíem d’anar per força, no ens podíem pas quedar a casa. Tots els nois 

de divuit anys o més hi havíem d’anar, al front. 

A mi em va tocar el destacament de cavalleria. Jo havia de cuidar els 

cavalls dels sergents, capitans i generals i, si tocava anar a alguna 

batalla, m’hi enviaven. 



Efectivament, un dia em van enviar a lluitar a les muntanyes contra un 

comandament que es veu que matava i saquejava pels pobles del voltant. 

Però les coses van anar malament i vaig caure presoner. Em van tancar 

en una cel·la molt petita i només em donaven pa i aigua. Em van dir que 

m’hauria de quedar allà fins que la guerra s’acabés... ni tant sols em 

deixaren escriure una carta a la teva àvia, que llavors era la meva xicota, 

ni als meus pares! 

Ai, Josep! m’ho vaig passar molt malament tancat allà dins... però ja saps 

què és una guerra, un gran patiment, no se’n treu mai res de bo d’una 

guerra, Josep... 

Els mesos anaven passant, més de deu, però un bon dia va entrar el 

capità dels de l’altre bàndol, dels que m’havien fet presoner, vull dir, i, el 

que em va dir aquell oficial, ho he recordat tota la meva vida: 

- Estem perdent la guerra, quan arribin els vostres reforços ja no hi 

tindrem res a fer. Tots els oficials ens escapem d’amagat. Si ho fem ara, 

tindrem temps de fugir cap a Suïssa, que és un país neutral i evitarem que 

ens executin pels crims de guerra que hem comès. M’han dit que hem de 

matar avui mateix els presoners i fugir demà a primera hora...  ja tinc el 

carnet falsificat i els bitllets de tren. 

La meva consciència, va continuar el capità, no em permet matar-te així 

com així i he pensat donar-te una possibilitat de salvar-te. Escolta’m bé, 

digué, i mirant-me als ulls, de fit a fit, em proposà el següent: 

 

-Jo et formularé dos enigmes matemàtics. Si els teus coneixements i la 

teva intel·ligència els superen, et deixaré marxar avui mateix. Hi estàs 

d’acord? 

 

I tu, avi, què vas contestar? -preguntà en Josep, intrigadíssim. 

 

Imagina-t’ho!... li vaig dir que sí de seguida, sense pensar-m’ho! Podia 

estar lliure d’aquí a unes hores! L’esperança de poder viure va fer que li 

digués que sí de seguida. A més, Josep, a escola jo escoltava sempre les 

classes de matemàtiques, sempre feia els deures i me’n sortia prou bé! 

 



El capità va marxar un moment. Va tornar amb una corda que formava un 

cercle, lligada pels extrems, vull dir. Me la va passar per entre els barrots 

de la cel·la. També em va passar quatre estaques, una de les quals estava 

una mica corcada. Vaig veure que la corda tenia dotze nusos en total. La 

distància entre els nusos era la mateixa. 

 

PRIMER ENIGMA: 

Construeix un angle recte amb aquest material. Només disposes de mitja 

hora, em va dir amb un to seriós mentre premia un cronòmetre petit que 

es va treure de la butxaca. 

 

- Tu què haguessis fet, Josep? -va preguntar l’avi fent-li una ganyota per 

dissipar la tensió que s’anava creant. 

- Intentaria fer un quadrat amb les quatre estaques i la corda, avi. -

contestà en Josep, decidit - perquè un quadrat té quatre angles rectes, 

no? 

- Jo també vaig pensar això mateix, un quadrat amb tres unitats de 

longitud, perquè tres per quatre és dotze, com els nusos que hi havien a 

la corda. Però quan ho anava a fer, vaig veure que no em quedava ben bé 

un quadrat, sinó més aviat un rombe i no podia saber segur si els seus 

angles feien noranta graus. 

 

A més, vaig tenir la mala sort que una de les estaques, la corcada, se’m va 

trencar i no la vaig poder fer servir més. Pensant molt se’m va acudir la 

següent solució: 

Sabent el teorema de Pitàgores, a tu te l’ explicaran d’aquí uns anys, que 

diu que en un triangle rectangle (amb un angle recte) el costat llarg al 

quadrat, vull dir multiplicat per ell mateix, és igual a la suma dels quadrats 

dels altres dos costats, és a dir, a2 = b2 + c2, vaig descobrir la solució. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaig pensar en tres números que complissin el teorema de Pitàgores i els 

primers que se’m van ocórrer van ser el tres, el quatre i el cinc. Perquè la 

suma dels tres fan...  

- Dotze! -va dir content en Josep. 

-Sí, just els nusos que la corda tenia. Vaig clavar les estaques de manera 

que em quedessin tres unitats, quatre unitats i cinc unitats entre elles. 

 

Va ser així, aplicant les matemàtiques que jo sabia, com vaig aconseguir 

l’angle recte... i només en vint minuts, Josep! 

 

Molt bé! Molt bé!... va, avi, ara el segon enigma... - digué el nen, 

emocionat, intrigat i sobretot orgullós de tenir un avi tan intel·ligent, 

mentre l’abraçava i l’omplia de petons. 

 

SEGON ENIGMA: 

El segon enigma que em va proposar el capità va ser molt diferent al 

primer. 

Es va treure un paper de la butxaca de la seva armilla i, com que no hi 

havia cap taula, va escriure unes lletres recolzant el paper a la paret de 

fora de la meva cel·la. 

Em donà aquell tros de paper i em digué: “ resol això, tens una hora que 

comença ara”. 



Has de pensar, Josep, que vaig llegir aquell paper més de quatre-cents 

vegades i, cada cop que ho feia, havia d’agafar el paper molt fort perquè, 

si no, em queia a terra dels nervis que tenia. Les mans em tremolaven! 

- i què hi deia el paper?... era molt llarg l’enigma?   - va preguntar en 

Josep amb cara de preocupat. 

No, no massa llarg. Hi deia el següent: 

 

“ Sóc, i seré a molts definible 

Us donaré aviat nom propi 

Quocient diametral tothora immedible 

Sóc jo del cercolet rodó.” 

 

 

El primer cop que ho vaig llegir no vaig entendre res: ja em veia mort, 

Josep. Però la paraula diametral em va fer pensar, per fi, en el que seria la 

solució: em va fer pensar amb el número π.  

Aquest número l’estudiaràs més endavant, però perquè ho entenguis una 

mica: digues, quina relació hi veus entre la longitud de la vora d’aquest 

plat que tenim aquí, - l’avi anava resseguint la vora del plat amb els dits-  i 

la distància de punta a punta?  

- La vora és més gran - va respondre en Josep amb seguretat. 

- Quantes vegades més gran? 

 -Tres o quatre... 

- Són exactament π vegades, o sigui 3’14 vegades més gran. I això passa 

sempre, sigui quina sigui la mida del plat. 

- Ah, avi!... ja ho entenc! 

 

El capità, però, em va dir que no era exactament aquesta la solució, 

perquè volia que digués el nombre amb el màxim nombre de decimals 

possible. Però jo no me’ls sabia tots, Josep, jo només sabia els dos 

decimals primers del número π, l’u i el quatre. Encara faltaven vint minuts 

i, ben bé al final, als últims deu minuts, ho vaig veure clar: els decimals hi 



eren, però en forma de lletres... només havia de comptar el nombre de 

lletres de cada paraula i tenia els decimals: 

 

 

“ Sóc, i seré a molts definible 

3,   1    4   1     5            9 

Us donaré aviat  nom propi 

2         6       5        3        5  

Quocient  diametral tothora immedible 

8                    9                7                 9 

Sóc  jo del cercolet rodó.” 

                                            3     2    3       8          4 

 

És a dir: 3’1415926535897932384, el nombre π. 

La cara d’aquell capità obrint-me la cel·la perquè pogués marxar, Josep, 

no l’he pogut oblidar mai... després de tot, ell em va salvar la vida, però... 

- Apa, va, prou de xerrameca..!. - va dir l’avi aixecant-se del sofà d’una 

revolada, anem a prendre aquell gelat que t’havia promès. Ja n’hi ha prou 

per avui! 

- Ui no, avi, de cap manera, jo tinc una cosa molt important a fer. Jo he d’ 

acabar els deures de matemàtiques... i ara sé que són importants. Tu 

m’ho has ensenyat. Gràcies avi... per tot, va dir en Josep mentre agafava 

el llapis i s’asseia un altre cop al seu lloc, a la taula del menjador. Encara 

va afegir: - Quan sigui gran vull ser tan intel·ligent com tu. 

 

Feia les sumes portant-ne amb tantes ganes que no se n’adonà que allà, 

al sofà, el seu avi ja no va sentir les seves últimes paraules. Havia entrat 

en un petit son reparador i merescut.      

                                                                                                                  ERTRE.                                                                                                                                                                                                                                                           


