
Presentador: (T) Bon vespre i benvinguts al Ghost radio program, l’espai en el que, a 
través d’una entrevista impossible, ens acostam a personatges de la història recent. 
Entrevista impossible dèiem, però que nosaltres aconseguim en exclusiva a partir de la 
funció ONA-PARTÍCULA.  
 
Anit tenim l’honor de comptar amb un dels divulgadors de la ciència més importants del 
passat segle XX. Un home que l’any passat hagués complert cent anys. Parlam, 
naturalment de Martin Gardner. Bon vespre, sr. Garder i gràcies per venir aquí al 
nostre estudi.  
 
Martin Gardner: Bon vespre, gràcies per haver-me convidat. 
 
P: El primer que volia demanar-li és: d’on vos ve, el vostre interès per la ciència? Dels 
vostres pares? A què es dedicaven?  
 
MG: (T) Bé, mon pare era doctor en geologia, i tenia una petita empresa productora de petroli 
a Tulsa, on vivíem. Era el que en el món del petroli en deien un “especulador”. La seva feina 
consistia en sortir al camp i cercar cúpules de sal, un tipus de formacions geològiques sota les 
quals s’hi pot acumular petroli. Quan en trobava una, arribava a un acord amb els amos del 
terreny, contractava operaris, llogava perforadores i perforava a la recerca de petroli. De 
vegades tenia èxit i en trobava, i de vegades no. D’això vivíem. 
 
P: I la vostra mare?  
 
MG: (T) Ma mare va estudiar magisteri i va ser mestra de parvulari fins que es casaren. 
Després es va convertir en mestressa de casa. Quan els meus germans i jo ens n’haguérem 
anat de canostra, va anar a classes d’art a la Universitat de Tulsa i pintà aquarel·les, i fins i tot 
arribà a fer algunes exposicions amb bones crítiques. 
 
P: Quina mena d’estudiant vàreu ser, a l’escola? 
 
MG: (T) Era molt bo en matemàtiques. De fet, matemàtiques i física eren les úniques 
assignatures on treia bones notes. M’avorria mortalment a les altres classes. Fins i tot un any 
vaig suspendre Llatí, i la vaig haver de repetir. No tinc facilitat per als idiomes. 
 
P: Però vàreu acabar estudiant filosofia a la universitat, no? 
 
MG: Sí, Bé, en realitat, jo volia ser físic, i volia estudiar Físiques al CalTech, l’Institut de 
Tecnologia de California. Però al CalTech només t’hi acceptaven si havies fet com a mínim 
dos cursos universitaris a qualque banda. Així que vaig anar primer a la Universitat de 
Chicago amb l’objectiu de passar-hi dos cursos i llavors traslladar-me. Però a Chicago em 
vaig enganxar amb la filosofia de la ciència, vaig abandonar els meus plans de ser físic i em 
vaig graduar en filosofia. 
 
P: I llavors, quina és la vostra formació en matemàtiques? 
  
MG: Molt minsa. De fet, no vaig seguir cap curs de matemàtiques a la universitat. La 
Universitat de Chicago tenia llavors el que anomenaven el “nou pla”, i durant els dos primers 
cursos tothom havia de seguir una sèrie d’assignatures obligatòries que et donaven una 
formació general i després ja t’especialitzaves. Una d’aquestes assignatures era d’Introducció 



a les Ciències, i les úniques classes de matemàtiques que vaig rebre en aquells dos anys varen 
ser les incloses dins aquesta assignatura. A tercer curs ja hagués pogut triar assignatures de 
matemàtiques específiques, però llavors ja m’havia decidit per la filosofia. Així que els meus 
coneixements sistemàtics de matemàtiques arriben just fins al càlcul infinitesimal. 
 
P: És curiós, idò, que us hàgiu fet famós amb una secció sobre matemàtiques en una 
revista científica… 
 
MG: (T) De fet, crec que la meva manca de coneixements matemàtics és una de les raons de 
l'èxit de la meva secció al Scientific American. Havia de treballar dur per entendre allò sobre 
el que volia escriure, i això em permetia després escriure-ho de tal manera que el lector mitjà 
també ho pogués entendre. Crec que, si escrius sobre matemàtiques amb intencions de 
popularitzar-les, no és convenient saber-ne massa. 
 
P: Així doncs, us graduàreu en Filosofia. No devia de tenir moltes sortides 
professionals… 
 
MG: No, bàsicament la docència, que no m’interessava. Però vaig tenir sort i vaig anar 
encadenant feines relacionades amb una altra cosa que m’interessava, l’escriptura. Quan em 
vaig graduar, l’any 36, vaig tornar a Tulsa i hi vaig fer de reporter per al Tulsa Tribune. No 
escrivia sobre temes importants, bàsicament sobre el preu diari del petroli i xafarderies, però 
em va anar molt bé, perquè vaig aprendre a treballar a termini. Com que cobrava poc, vaig 
haver de compaginar-ho amb altres feines, com ara de treballador social o de cambrer. 
 
Després un amic m’oferí una feina a l'oficina de relacions públiques de la Universitat de 
Chicago, on em vaig dedicar principalment a escriure comunicats de premsa sobre recerca. 
(T) I després, l’any 41 començà la Segona Guerra Mundial i em vaig allistar a la Marina. Al 
començament vaig fer d’editor d’una revista de la Marina, però al final vaig acabar embarcat 
en un destructor.  
 
P: I què féreu en acabar la guerra? 
 
MG: Vaig tornar a Chicago per treure’m el post-grau en Filosofia, però només vaig fer un 
curs. En aquella època vaig vendre els meus dos primers contes a la revista Esquire. Llavors 
va ser quan vaig decidir ser escriptor professional, o almenys intentar-ho. Durant un any, 
aproximadament, vaig viure de la venda de contes de ficció a la revista Esquire. (T) N’hi vaig 
vendre una dotzena, que han estat recopilats en un llibre titulat “El professor de cap cara i 
altres històries”. Justament, el conte que dóna nom al llibre és una història de “matemàtica 
ficció”. 
 

 “El professor de cap cara” explica la història del professor Slapenarski, un 
topòleg polonès. Un topòleg és un matemàtic que treballa en topologia, la 
branca de la matemàtica que estudia les propietats d’un objecte que se 
preserven quan el deformam sense rompre’l. (T) Pensau, per exemple, en 
una tassa feta de goma deformable. (Animació) Com que la podeu deformar 
en un dónut, el dónut i la tassa són idèntics des del punt de vista topològic. I 
si us hi fixau, per molt que estireu i deformeu el donut, hi ha algunes 
propietats que es mantenen: per exemple, el forat. Aquestes propietats són 
les que estudia la topologia. 
 



Un dels primers matemàtics en estudiar de manera sistemàtica les propietats 
topològiques dels objectes va ser August Ferdinand Moebius, un astrònom 
que treballà a Leipzig durant la primera meitat del segle XIX. Abans d’ell, 
es creia que tota superfície havia de tenir dues cares. Aquesta creença durà 
fins que ell va descobrir la famosa cinta de Moebius. (T) Supòs que tots la 
coneixeu. (Ho fa mentre ho explica) Preneu una tira de paper, donau-li un 
gir i enganxau els seus extrems: obteniu una superfície que té una sola cara. 
El full de paper que heu emprat ha perdut una de les seves cares 
 
El gran descobriment del professor Slapenarski va ser que, si retallam i 
plegam de manera adient un full de paper, podem fer desaparèixer també 
l’altra cara, i obtenir una superfície sense cap cara. Aquest descobriment el 
presentà en un seminari davant d’un grup de topòlegs americans. Després de 
presentar la teoria matemàtica, prengué un full de paper, el retallà, el 
començà a plegar i plegar i repentinament va fer “pluf” i desaparegué. Els 
topòlegs varen creure que es tractava d’una broma, acabada en un truc de 
màgia, i rigueren i aplaudiren com si d’un espectacle s’hagués tractat. Ell es 
quedà molt desconcertat.  
 
Al torn de preguntes, aixecà la mà el professor Simpson, que ja li havia 
criticat altres treballs, el que en podríem dir un adversari matemàtic. Li va 
dir que la fal·làcia en la seva demostració era molt enginyosa i estava molt 
ben amagada, però que per a ell havia estat evident. En Slapenarski li 
contestà que no hi havia cap fal·làcia, i li tornà a repetir la demostració, més 
a poc a poc. En Simpson de tant en tant posava qualque objecció, i en 
Slapenarski la resolia sense problema. Al final de la demostració, en 
Simpson li digué que no veia l’error però que tot plegat no podia ser i que 
creia que tot havia estat un truc. 
 
“Un truc?” li contestà en Slapenarski, indignat. Acte seguit s’acostà a en 
Simpson, l’agafà i li va començar a plegar els braços i les cames en nussos 
estranys fins que al final “pluf”, en Simpson va desaparèixer. 
 
I fins aquí us contaré; si voleu saber com acaba, comprau-vos el llibre. (T) 

 
 
P: I us va ser fàcil guanyar-vos la vida com a escriptor? 
 
MG: Vaig anar tenint sort. Esquire va canviar de director, i al nou director no li agradaven el 
tipus de contes que jo escrivia, així que vaig deixar de publicar-hi. Durant una temporada, 
vaaig anar escrivint articles per a diverses revistes, en pla freelance. (T) Llavors, l’any 1952, 
vaig aconseguir una feina fixa en una revista infantil, la Humpty Dumpty. Cada mes hi 
escrivia una pàgina d’activitats, amb retallables i coses així, un conte sobre les aventures del 
fill d’en Humpty Dumpty, i un poema amb consells morals que suposadament escrivia 
Humpty Dumpty per al seu fill. També vaig ser l’editor durant uns anys de la revista per a 
nines Polly Pigtails.  
 
P: Com va ser que començàreu a escriure per al Scientific American?  
 



MG: (T) Jo estava molt interessat en el tema dels dispositius mecànics que resolen problemes 
de lògica, i els vaig vendre l’any 1952 un article sobre la història d’aquests dispositius. (T) 
Per cert, hi sortia un mallorquí, en Ramon Llull. (T) L'article incloïa una plantilla retallable 
que permetia construir una màquina lògica que, a partir de les premisses d’un sil·logisme, te’n 
donava la conclusió. Als de la revista els va agradar, i em convidaren a escriure més articles 
com aquell, que duguessin qualque activitat relacionada. El segon va sortir el mes de 
desembre de 1956 i tractava sobre hexaflexàgons, dels quals me n’havia parlat un dels meus 
amics mags. (T) 
 

L’any 1939, n’Arthur Stone, un matemàtic britànic que acabaria essent un 
topòleg famós, arribà a Princeton per fer-hi el doctorat i descobrí que els 
fulls de paper americans eren més amples que els dels britànics, i que 
n’havia de retallar una tira del costat per adaptar-los als seus quaderns 
d’anelles. Per entretenir-se, es dedicà a plegar aquelles tires de paper que 
sobraven, i per casualitat va descobrir una figura molt interessant. 
 
(T) (Ho va fent mentre ho explica) Preneu la cinta que teniu al seient, 
formada per 10 triangles. Primer, dedicau una estoneta a plegar-lo pels 
costats dels triangles, per fer-lo més flexible, fins que tots els triangle se 
superposin. Ja estau? 
 
(T) Ara preneu la cara que mostra la pantalla i plegau pel tercer costat cap 
enrere, com mostra la figura. (T) Girau la cinta de manera que el plec quedi 
al davant i a baix. (T) Ara, plegau pel segon costat del bocí de dalt cap 
enrere però passant per damunt del costat curt, formant un hexàgon amb una 
cua. Finalment, plegau el triangle que sobra cap a baix, i enganxau-lo amb el 
clip, perquè no’s desenganxi; a cavostra ja ho aferrareu amb cola. Teniu un 
hexàgon. Una cara mostra tots els triangles amb un 1, i l’altra cara tots els 
triangles amb un 2. 
 
(T) Si ara pessigau dos triangles adjacents per un costat on s’hi superposin 
dos bocins de paper, fent que el costat en comú pugi, i al mateix temps 
enfonsau i espitjau cap al centre el costat oposat al que pujau, l’hexàgon 
s’obrirà per l’interior i mostrarà una cara nova, la dels tresos. Si ho repetiu, 
apareixerà la tercera cara, la dels dosos. 
 
Aquesta figura es diu un trihexaflexàgon: flexàgon perquè es plega, hexa 
perquè pren la forma d’un hexàgon un cop plegat, i tri perquè presenta tres 
cares diferents.  
 
Stone explicà la seva construcció als seus companys de doctorat de 
Princeton: entre d’altres, en John Tukey, que inventaria la paraula “bit”, i en 
Richard Feynman, futur premi nobel. Mun parell d’ells muntaren un 
“comitè de flexagonia” per jugar amb flexàgons, (T) i descobriren moltes 
altres construccions i fins i tot una teoria general de com construir flexàgons 
de diferents dimensions, no només tri-hexa. 
 
(T) Si voleu aprendre a construir-los, haureu de comprar el llibre. O cercar 
la recepta per Internet.  

 



 
P: Hi va haver una gran resposta a l’article sobre hexaflexàgons, no?  
 
MG: Sí, es varen posar de moda. Durant una temporada després de l'article, una gran quantitat 
de propagandes eren hexaflexàgons de paper que quan els plegaves i desplegaves sortien 
anuncis diferents. (T) I veig que la moda continua, perquè la felicitació de Nadal de XEIX 
d’enguany ha estat un flexàgon. 
 
P: I aquell segon article us va obrir les portes al Scientific American... 
 
MG: En efecte. A rel d’aquell article, en Gerry Pell, el director de la revista, em cridà al seu 
despatx i em demanà si podia escriure una secció regular amb articles d’aquell estil. Jo no 
m’ho vaig pensar gens i vaig dir que sí. Vaig recórrer les llibreries de segona mà de Nova 
York per comprar tots els llibres de matemàtiques que vaig poder trobar que tinguessin 
material recreatiu, (T) i el gener de 1957 ja sortia la primera de les meves columnes a la 
secció “Jocs matemàtics”, sobre quadrats màgics. Als pocs mesos vaig veure que era 
impossible mantenir la feina al Humpty Dumpty i al Scientific American i vaig renunciar a la 
primera, convertint-se la segona en la meva única ocupació. I ens va permetre viure bé, 
perquè em pagaven per cada article mensual, i després rebia els drets d’autor de les diferents 
recopilacions. A banda de permetre’m escriure molts altres llibres de divulgació sobre temes 
que m’interessaven. 
 
P: Per què creieu que Scientific American va decidir incloure una secció sobre 
matemàtica recreativa? 
 
MG: Pel que vaig saber més tard, també va ser una mica accidental. En James Newman 
acabava de publicar el seu magnífic “Món de les matemàtiques” en quatre volums, a 
l’editorial Simon & Schuster, i havia estat un èxit absolutament inesperat. Resulta que en 
James Newman era el responsable de la secció de crítica de llibres del Scientific American, i 
l’editorial Simon & Schuster era la que publicava els llibres de Scientific American. Així que 
el director de la revista, en Gerry Piel, es va adonar a través d’aquestes connexions que hi 
havia mercat per la popularització de les matemàtiques i va veure l’oportunitat en els meus 
articles.  
 
P: (T) L’any 1956 també va aparèixer el vostre famós “Matemàtiques, màgia i misteri”. 
Com va sorgir la idea d’aquell llibre? 
 
MG: En aquella època solia assistir a una reunions de matemàtics a la Yeshiva University que 
organitzava en Ginsburg. Ell dirigia la revista Scripta Mathematica i sabia que jo ja havia 
escrit molts articles explicant trucs de màgia a revistes espcialitzades en màgia, i m’encarregà 
que escrivís una sèrie d’articles sobre màgia i matemàtiques a la seva revista. Hi vaig explicar 
alguns trucs basats en matemàtiques. Quan els vaig haver publicat a la revista, els vaig ajuntar 
en forma de llibre i el vaig dur a l’editorial Dover per si els interessava. L’acceptaren i em 
pagaren 500 dòlars per publicar-lo, a canvi de renunciar als drets d’autor. Per sort, oblidaren 
incloure les traduccions al contracte, i vaig retenir els drets d’autor de les traduccions. Cada 
una d’elles m’ha donat més doblers que l’edició americana. (T) Tenc entès que a Espanya es 
va titular “Magia Inteligente”. 
 
P: D’on us ve, l’interès per la màgia? 
 



MG: Un poc del meu pare. No és que fos un hobby especial per ell, però de petit m’ensenyà 
alguns trucs. Després vaig conèixer alguns mags a Tulsa, i m’hi vaig enganxar. 
 
PE: Quants d’anys teníeu? 
 
MG: Era estudiant de secundària. De fet, el primer article que vaig publicar en tota la meva 
vida va ser un truc de màgia quan tenia 15 anys. Però també heu de tenir en compte que mai 
no he fet de mag, eh? Ha estat només un hobby. L’única vegada que he cobrat per fer màgia 
va ser mentre era estudiant a Chicago, que durant la temporada de Nadal em contractaven a 
uns grans magatzems per fer demostracions d’uns jocs de màgia, de l’estil de les capses de 
Magia Borrás.  
 
P: Què és el que fa que un truc de màgia tengui èxit? 
 
MG: El més important és sorprendre al públic, i fer que es demanin com ho has fet. A mi la 
màgia que més m’agrada és la propera, la que fas en una taula, davant els nassos de la gent, i 
especialment la que té connexió amb matemàtiques. Just fa poc he après un truc ben curiós... 
fer algun truc) 
 
P: Tornem al Scientific American. No se us va fer costa amunt, encarregar-vos d’una 
secció mensual sobre matemàtiques en una revista com aquella, sobretot tenint en 
compte la vostra escassa formació en matemàtiques? 
 
MA: Has de tenir en compte que la secció de Jocs Matemàtics era la meva única feina. No era 
un matemàtic professional que hagués de donar classes i com a feina extra escriure la secció. 
Jo l’únic que havia de fer era investigar per als meus articles i escriure’ls, i només si’m 
quedava temps, escrivia a altres bandes. Per a cada article acabava omplint quatre o cinc 
carpetes de material. Ara estan totes depositades a la Universitat de Stanford, juntament amb 
la meva biblioteca. 
 
P: Com escollíeu els temes de les vostres columnes?  
 
MG: Bé, és difícil de dir. Sempre tenia moltes coses al cap. Mantenia un arxivador amb 
possibles temes, que anava ampliant amb el temps. I procurava cada mes escriure un article 
sobre un tema diferent dels dels mesos anteriors. Aquest era un dels criteris per escollir temes, 
que els articles fossin variats: si, per exemple, acabava d’escriure un article sobre geometria, 
procurava estar uns quants mesos sense tornar-ne a escriure un altre. Un altre criteri era que 
mirava de trobar temes que tinguessin un aspecte recreatiu, però que també tinguessin 
connexions amb matemàtiques rellevants. Que els lectors es divertissin, però que també 
s’acostassin a temes no trivials. 
 
P: I d’on trèieu el material per escriure-les? 
 
MG: D’una banda, em comprava tots els llibres de matemàtica recreativa dels que sentia a 
parlar. A més, estava subscrit a una desena de revistes que solien publicar material sobre 
problemes recreatius. I finalment, hi havia la interacció amb el públic: des de lectors que 
m’escrivien cartes amb idees per a columnes a una xarxa d’amics matemàtics professionals 
interessats en aquests temes que vaig anar formant amb el temps i que m’explicaven els seus 
descobriments, (T) com en John Conway, en Donald Knuth o en Roger Penrose. 
 



P: En John Conway és el del joc de la Vida, no? 
 
MG: Del joc de la Vida, i de moltes altres coses.  
 
P: I per exemple, com va sorgir, la columna sobre el joc de la Vida? 
 
MG: Doncs amb en John ja érem amics, i un dia em va venir a veure i em demanà si tenia un 
tauler de Go. N’hi vaig treure un, m’explicà el joc i hi jugàrem durant una estona. Aquell 
mateix dia m’explicà una vintena més d’idees matemàtiques que tenia al cap, a banda 
d’aquesta, i algunes també varen donar lloc a articles més endavant. Però tot d’una vaig veure 
que Vida era meravellós, un joc fascinant. I quan vaig publicar la meva primera columna 
sobre el tema, realment va tenir un èxit aclaparador. Un amic va estimar en milions de dòlars 
les pèrdues per a l’economia americana degudes a les hores que empleats afeccionats a la 
informàtica perderen jugant a Vida en horari laboral. 
 

 (T) Per jugar a Vida necessitam un tauler d'escacs o de go -com comentava 
Martin fa un moment-, en definitiva, una superfície quadriculada prou gran. 
I una bona provisió de fitxes negres. Partint d’una figura inicial, la que 
vulgueu, formada per algunes fitxes sobre caselles del tauler, la farem 
evolucionar per estadis amb les regles següents. (T) A cada torn aplicarem 
les tres: 
 
1. Regla dels naixements: En una casella buida que tengui al seu entorn 
exactament tres fitxes, hi naixerà una nova fitxa en el pròxim estadi. Quan 
deim entorn, volem dir les vuit caselles que enrevolten qualsevol casella. 
 
2. Regla de la supervivència: Tota fitxa que tengui o bé dues o bé tres fitxes 
en el seu entorn sobreviu en el pròxim estadi.  
 
3. Regla de mort: Tota fitxa amb un nombre de fitxes al seu entorn que no 
siguin dues o tres, desapareix -mor- en el pròxim estadi. Diríem que si 
només en té una o cap, mor per aïllament, i si en té més de tres, per asfíxia o 
per superpoblació. 
 
És molt important destacar que les morts i naixements s’han de produir 
simultàniament. El mateix Conway recomana, abans de canviar d'estadi, 
posar les fitxes que naixeran de color blanc, i les fitxes que moriran com a 
dobles negres, de manera que així es pot repassar la configuració abans de 
canviar-la. 
 
Per exemple (T) (T) (T) (T) (explicar les transparències) … 
 
Com podeu veure, el joc VIDA és completament determinista i la gràcia 
consistiria en trobar una configuració inicial que evolucionés de forma 
original. És un joc senzill que es pot modelitzar lògicament operant amb una 
matriu de zeros i uns. Per això mateix a Internet hi trobareu moltes pàgines 
per jugar-hi en línia. (T) Aquesta, per exemple, ens permet veure com 
continua el joc anterior (obrir animació). 
 



En John Conway arribà a aquestes regles després d'haver-se imposat tres 
objectius: 
 
1. Que no fos trivial, més ben dit, que fos molt difícil demostrar que existia 
alguna configuració inicial de creixement infinit. 
 
2. Que tot i la primera regla, hi hagués configuracions inicials que 
aparentment sí que poguessin tenir un creixement infinit, cosa que se 
convertia en un gran repte per captar jugadors. 
 
3. Que moltes configuracions senzilles acabassin també de manera senzilla. 
Això vol dir: o bé amb l'extinció total, o bé amb una configuració invariant 
(provau quatre quadradets junts), o bé amb una configuració oscil·lant 
d'estadis periòdics (provau tres quadradets en línia). 
 
De fet, Conway estava tan cofoi amb les regles trobades que se tirà a la 
piscina i conjecturà que no existien figures inicials finites que creixessin 
indefinidament. Fins i tot oferí un premi de 50$ (tampoc és que s'estiràs 
molt...) a qui ho demostràs o ho refutàs. No va passar gaire temps fins que 
en Bill Gosper, un estudiant del MIT, demostrà que això era fals, i que hi 
havia configuracions inicials, que anomenà canons, que, mentre anaven 
oscil·lant, anaven emetent una sèrie de projectils -que ell anomenà patins- 
que lliscaven per la graella infinitament. La més petita, i la primera que es 
descobrí, és la de la imatge (T) (obrir animació). A partir d’aquest 
descobriment, Conway va demostrar que Vida era de fet equivalent a una 
màquina de Turing, i que per tant amb aquest joc es pot fer qualsevol cosa 
que es pugui fer amb un ordinador, només que molt més lentament. Clar que 
això significa, que gairebé qualsevol qüestió matemàtica pot ser formulada 
en termes de si una determinada configuració inicial acabarà per 
desaparèixer o no... 

 
P: Quin creieu que va ser el motiu de tant èxit? 
 
MG: Crec que és el fet que mostra que a partir de regles molt senzilles es poden obtenir 
estructures molt complexes però molt ordenades, i que per tant la llei i l’ordre poden sorgir 
sense necessitat d’un disseny a posta. 
 
P: Però tenc entès que la columna sobre Vida no va ser la que va tenir la major reacció 
popular. 
 
MG: No, (T) la que va tenir una major reacció popular va ser la d’abril del 75, on, per 
cel.lebrar el Fools April Day, el dia dels innocents d’abril, vaig anunciar alguns suposats 
descobriments recents, naturalment, ficticis, en diferents branques de la ciència. Per exemple, 
(T) que s’havia trobat un mapa que no es podia colorejar amb 4 colors, el de la pantalla, i que 
per tant demostrava que el teorema dels quatre colors és fals. (T) O que s’havia descobert 
aquest gravat en una Biblioteca de Madrid que demostrava que Leonardo da Vinci havia 
inventat el vàter modern, amb vàlvula d’aigua. (T) 
 
Ni els editors de la revista ni jo ens havíem plantejat la possibilitat que els lectors se la 
prenguessin seriosament, i en canvi, rebérem literalment milers de cartes de matemàtics i 



físics professionals dient-nos que un o altre descobriment en la seva especialitat era fals. Lo 
divertit era que la majoria de cartes era de l’estil de “M’agrada molt la seva secció, i ha fet un 
gran servei a la comunitat científica anunciant aquests descobriments, però crec que en aquest 
concret us heu equivocat, perquè tal i tal” i seguia la demostració que un dels descobriments 
concrets no podia ser veritat. I en canvi, no dubtaven en cap moment que els altres eren 
vertaders. Va ser molt divertit. 
 
P: Quin és el tipus de columnes que més us agradava escriure?  
 
MG: Bé, com que m’interessa la filosofia, sempre m’ha agradat escriure sobre temes 
filosòfics. Per tant, crec que les columnes amb les que he passat més gust són aquelles que 
mesclaven temes filosòfics i matemàtics. Per exemple, una columna que vaig escriure sobre 
una paradoxa meravellosa anomenada la paradoxa de Newcomb, en teoria de la decisió. La 
vaig treure d’un llibre d’en Coxeter, i em vaig divertir molt explicant-la, perquè és una 
paradoxa molt enginyosa, i que crec que encara no està resolta del tot.  
 

 (T) Suposau que us presenten dues capses, A i B. La capsa A conté 1000 
Euros. La capsa B conté o un milió d’Euros o no res, i vosaltres no sabeu 
què conté. Heu de triar una de les dues opcions següents: 
 
1. Preneu el que hi ha a les dues capses 
2. Preneu només el que hi ha a la capsa B 
 
(T) Ara, entra en joc un ésser superior i clarivident, diguem-li Déu però 
podria ser també un extraterrestre o un supercomputador que sempre, o 
almenys gairebé sempre encerta. Aquest Déu abans de començar el joc ha 
predit quina de les dues opcions escollíríeu, i: 
 
1. Si ha predit que obrireu només la capsa B, hi ha deixat el milió 
d’Euros. 
2. Si ha predit que obrireu les dues capses, ha deixat la capsa B buida 
 
En els dos casos, la capsa A conté els 1000 Euros. Què decidiu? 
 
(T) Podríeu pensar que, com que Déu gairebé sempre encerta, si escolliu les 
dues capses, segurament ho ha predit i ha deixat la capsa B buida, mentre 
que si escolliu la capsa B, segurament ho ha predit i hi ha deixat el milió 
d’Euros. Per tant, us convé obrir la capsa B. No? 
 
Però, d’altra banda, Déu ja fa un temps que ha arreglat les capses i no les ha 
tocades des de llavors. Per tant, feu el que feu ara, tant si l’obriu com si no, 
el contingut de la capsa B ja no canviarà. La vostra acció d’ara no canviarà 
el que ha fet abans del joc. Per tant, us convé obrir les dues capses: us 
assegurau els 1000 Euros de la A i el milió de la capsa B hi serà, o no, tant 
si les obriu totes dues com si només n’obriu una. No? 
 
He explicat aquest problema a un caramull de gent. Tothom té una idea clara 
i òbvia del que s’ha de fer. El problema és que la meitat tenen clar que 
prendrien una opció, i l’altra meitat l’altra, i l’únic en què es posen d’acord 



és que els altres són un betzols per no veure clar que la seva opció és la 
correcta.  

 
MG: Una altra columna que mesclava temes filosòfics i matemàtics i que va ser molt popular 
entre els filòsofs i els lògics va ser la que vaig escriure sobre la paradoxa del penjament 
sorpresa. Després de la meva columna s’han publicat una cinquantena d’articles sobre aquesta 
paradoxa, analitzant-la des de diferents punts de vista, i crec que està resolta, almenys des del 
punt de vista lògic. Però la paradoxa de Newcomb, que té a veure amb el lliure albir, encara 
està lluny de ser resolta satisfactòriament. 
 

 (T) Un home va ser sentenciat a mort un diumenge. I el jutge li va dir 
“L’execució es portarà a terme un dia de la setmana que ve, al migdia. Però 
el dia concret serà una sorpresa, i no sabràs quin dia serà fins que t’anuncïin 
el mateix matí que aquell dia seràs penjat”. 
 
Quan deixaren tot sol el condemnat amb el seu advocat, el condemnat es va 
posar a riure, i li digué a l’advocat “La sentència del jutge no es pot portar a 
terme!” 
 
“Per què?” li demanà l’advocat. (T) 
 
“Deixa’m explicar-t’ho. Clarament no em poden penjar el diumenge, perquè 
si no m’han penjat abans, el dissabte horabaixa ja sabré que diumenge serà 
el dia de l’execució, abans que m’ho anuncïin. Com que el jutge m’ha dit 
que no ho podré saber abans, això exclou el diumenge.” (T) 
 
“Però ara que sabem que el diumenge no em poden penjar, també és 
impossible que em pengin en dissabte. Si arriba el divendres horabaixa i no 
m’han penjat, com que no em poden penjar el diumenge, deduïré que em 
penjaran el dissabte, i això torna a contradir la sentència del jutge.” (T) 
 
 
“I ara, exclosos el diumenge i el dissabte, també és impossible que em 
pengin en divendres, pel mateix motiu. (T) I el mateix argument exclou 
successivament tots els altres dies de la setmana, fins arribar a demà dilluns. 
Però demà no em poden penjar, perquè acab de deduir que és l’únic dia que 
poden fer-ho!”  (T) 
 
Passaren el dilluns, el dimarts, el dimecres, i el matí del dijous (T) li 
anunciaren que seria executat aquell migdia. I va ser tota una sorpresa. 
D’aquesta manera, la sentència del jutge es va portar a terme exactament 
com l’havia dictada. 
 
On hi ha la trampa? Des d’un punt de vista lògic, en la definició de 
“sorpresa”. El jutge li diu que no podrà deduir quin dia el penjaran. Però les 
deduccions es fan a partir d’axiomes. A partir de quin axioma ho hauria de 
poder deduir? Només disposa del mateix anunci. (T) Per tant, el jutge li ha 
dit: (T) 
 



“Et penjaran un dia de la setmana que ve, i no es pot deduir el dia emprant 
només aquest anunci com a axioma.” 
 
(T) I es converteix en una paradoxa per auto-referència, de l’estil de 
“Aquesta frase és falsa” o, millor, “Es pot deduir que aquesta frase és falsa”: 
si és vertadera, és falsa, per tant no pot ser vertadera, ha de ser falsa, però 
acabam de deduir que és falsa, i per tant és vertadera. 
 
Però hi ha molt més al darrere, i es pot analitzar des de molts altres punts de 
vista. Haureu de llegir el llibre. (T) 

 
 
P: I tenc entès que una vegada tinguéreu problemes amb el Govern, per mor de la vostra 
columna. 
 
MG: (T) Sí. En Ron Rivest, del MIT, em vengué a veure un dia per explicar-me una primera 
versió del seu algoritme RSA de criptografia de clau pública basat en nombres primers. 
Immediatament vaig veure que es tractava d’un gran avanç en criptografia, i vaig escriure una 
columna sobre el tema, que va ser el primer article sobre criptografia de clau pública concreta 
que es publicà; de fet, l’article original encara era només un informe intern del MIT, en aquell 
moment. A l’article hi deia que si qualcú estava interessat en el tema, que li enviassin a en 
Rivest un sobre franquejat i que ell els enviaria una còpia de l’informe. En Rivest va rebre 
literalment milers de sol·licituds. Però als pocs dies d’haver sortit la revista, a en Rivest i a mi 
ens visitaren agents governamentals que ens prohibiren publicar o enviar per correu res 
relacionat amb el seu algoritme, i ens acusaren d’haver publicat secrets en criptografia que 
l’enemic podia emprar contra els Estats Units. I de fet no va ser fins al cap d’un parell d’anys 
que el govern li permeté publicar l’article en una revista matemàtica. 
 

El que en Ron Rivest li va explicar al Martin Gardner va ser un sistema de 
criptografia de clau pública. 
 
La Criptografia consisteix en mètodes per tal d'enviar missatges de manera 
segura, en el sentit que qualsevol persona que intercepti el missatge i no 
sigui el destinatari, no pugui llegir el missatge. 
 
La criptografia clàssica, coneguda com a criptografia de clau privada te una 
historia molt llarga: ja Juli Cesar la feia servir, en una versió molt naïve i 
poc segura. Durant la guerra freda, el famós "telèfon vermell" que 
comunicava els presidents dels EUA i la URSS, i també les comunicacions 
entre espies, feia servir un mètode molt segur, el one-time-pad. Aquests 
sistemes es caracteritzen per que els processos de xifrat i desxifrat 
requereixen que emissor i receptor comparteixin una clau, que s’han 
d'intercanviar prèviament i de manera segura. Per exemple, durant la guerra 
freda les claus es transportaven en maletins que s'intercanviaven els serveis 
secrets. 
 
Aquest sistema es inviable quan hi ha un gran nombre de potencials 
emissors i receptors, com passa ara que tots podem fer una transferència a 
traves del mòbil i, per tant, tots estem xifrant i desxifrant contínuament 
missatges. El problema està en que no es viable haver de intercanviar 



prèviament i de manera secreta les claus.  
 
En aquest context, Diffie i Hellman concreten idees de Merkle per tal 
d'establir un mètode que possibiliti que grans quantitat d’emissors i 
receptors puguin comunicar-se de manera segura, amb el que es coneix con 
a criptografia de clau pública, on l'intercanvi de claus no cal que es faci de 
manera segura. 
 
(T) L'esquema general és el que apareix aquí: si volem enviar un missatge a 
un usuari, al Martin per exemple, emprem un algoritme, de xifrat, fent servir 
una clau (anomenada clau publica) que és específica per al Martin, però que 
es públicament coneguda (per exemple, publicada a la web). Aquest 
missatge xifrat s'envia i el destinatari el desxifra amb un algoritme que fa 
servir una clau (la clau privada) que nomes coneix ell. 
 
(T) La fonamentació de la seguretat d'aquests tipus de sistemes criptogràfics 
esta en el que es coneix com a funcions trapa: funcions (si voleu, pensem 
dels nombres naturals) que són invertibles, es poden calcular eficientment, 
però que si només es coneix la funció directa, calcular la inversa es 
computacionalment molt costos; en canvi, si es te informació extra, una 
trapa, la funció inversa es pot calcular també fàcilment. 
 
Diffie i Hellman havien descrit l'esquema general que hem descrit per sobre, 
però havien estat incapaços de donar un exemple concret de funcions trapa 
que es poguessin fer servir per a xifrar missatges. (T) Això es justament el 
que proporcionen Rivest Shamir i Adleman amb el que es coneix com 
sistema RSA. 
 
(T) En el sistema RSA es fixen dos nombres primers “grans”, p i q, i es 
calcula el seu producte N=pq i la seva funció d’Euler ϕ(N)=(p-1)(q-1). El 
nombre N es publica i tothom el pot conèixer, però tant els factors p,q com 
ϕ(N) es guarden en secret. 
 
A banda d’això, cada usuari té una clau pública d i una clau privada e, totes 
dues menors que ϕ(N) i amb la característica que el residu de ed mòdul 
ϕ(N) és 1. 
 
Per tal de xifrar un missatge, que com en el fons és una cadena de bits el 
podem pensar com un número M, i podem a més suposar que es menor que 
N (altrament el descomposaríem en bocins que xifraríem separadament) el 
que fem és demanar la “d” al Martin i calcular 

𝐶 = 𝑀!   𝑚𝑜𝑑  𝑁 
En Martin fa servir la seva “e” per calcular 

𝐶!   𝑚𝑜𝑑  𝑁 = 𝑀!"   𝑚𝑜𝑑  𝑁 = 𝑀, 
on la darrera igualtat prové del fet que de mod ϕ(N) = 1 i al teorema 
d’Euler. 
 
(T) En aquest cas, on està la trapa? Fixem-nos que les funcions 
d’encriptacio i desencriptació són les mateixes: l’exponenciació modular. La 
dificultat està en que si només coneixem la clau pública d, calcular la clau 



privada e requereix conèixer ϕ(N) i aplicar l’algoritme d’Euclides, però 
trobar ϕ(N) és tant difícil com trobar p i q, és a dir, factoritzar el nombre N, 
i el problema de factoritzar nombres grans és molt difícil, en el sentit que no 
es coneixen algoritmes que el resolguin eficientment i, per tant, trencar el 
sistema és “impossible”. 
 
(T) Però què vol dir en aquest context termes com “gran”, 
“segur”,  “impossible”?  La idea bàsica es: Els sistemes criptogràfics han de 
ser resistents a atacs que se’n puguin fer durant, com a mínim, el temps en 
que tingui sentit mantenir el secret que estem transmetent. Per exemple, si 
enviem una carta a un amic explicant-li que estem fent una festa sorpresa 
per un amic comú, poc importa si el secret es trenca en un any. En canvi, si 
estem enviant un missatge coordinant un atac terrorista, ens interessarà que 
durant segles el secret no es pugui trencar. 
 
Però de vegades, les estimacions no es compleixen. En la columna de 
Martin Gardner de 1977 apareix un repte proposat pels creadors del RSA, 
on fan servir el seu sistema emprant com a N un nombre de 130 xifres 
decimals, producte de dos primers de, 65 xifres cadascun, i on donen un 
criptograma C contenint un missatge xifrat. Els membres de l’equip 
ofereixen 100$ al primer que el desxifri. 
 
Diuen també (tot i que Rivest diu que no recorda com va obtenir aquesta 
estimació) que el sistema seria vulnerable a atacs durant milions d’anys. 
Clarament s’equivocaren ja que el 1993 un equip dirigit per Alkins, Graff, 
Lenstra i Leyland aconsegueix trencar el sistema i obtenir el missatge que 
estava ocult: 
 

THE MAGIC WORDS ARE SQUEAMISH OSSIFRAGE 
 
que podríem traduir com “les paraules màgiques són trencalòs llepafils”. 
 

 
P: A la vostra secció hi presentàreu molts trencaclosques matemàtics, i també 
mantinguéreu durant 10 anys una secció sobre trencaclosques a la Revista de Ciència 
Ficció d’Isaac Asimov. Quina classe de trencaclosques són els vostres preferits? 
 
MG: Els que més m’agraden són els que semblen extremadament difícils però que cedeixen 
de cop quan tens una idea feliç. (T) Per exemple, a la pantalla hi teniu un de no gaire conegut 
i que m’agrada molt. Heu d’afegir a l’equació de la pantalla un segment de línia recta que faci 
que l’equació esdevingui vertadera. Naturalment, no val travessar amb una línia el signe igual 
per convertir-lo en un desigual, eh? Qualque idea? 
 

Converteix un signe més en un 4 afegint-li un segment! 
 
(T) En efecte, molt bé! 

 
P: Vos heu atret molts de joves a les matemàtiques a través de la vostra secció al 
Scientific American. Quin consell donaríeu als professors de matemàtiques per fer que 
els estudiants les trobassin atractives? 



 
MG: Sempre he pensat que no hi ha millor manera d’enganxar els estudiants que els mestres 
introdueixin a les seves classes matemàtiques recreatives, definides en el sentit més general 
del terme, que inclogui qualsevol cosa que tingui algun aspecte de joc. Perquè si no fan que 
les matemàtiques siguin, en un cert sentit, “divertides” per a aquells que s’hi acosten per 
primera vegada, els estudiants s’avorreixen tant que rebutgen la matèria, especialment si els 
professors són avorrits. 
 
P: Creieu que això vendria millor les matemàtiques que tot el tema d’aplicacions? 
Perquè avui en dia tot són aplicacions, aplicacions, aplicacions… 
 
MG: Bé, no. Crec que han d’anar juntes, que de qualque manera s’han de combinar. 
Naturalment, no crec que el mestre s’hagi de passar tota l’estona fent trencaclosques i jocs: la 
matèria esdevindria trivial. Crec que si les matemàtiques es poden aplicar de qualque manera 
útil a l’experiència de l’infant i les coses es poden introduir de manera que suposin un repte i 
tenguin un aspecte lúdic, els nins s’hi enganxaran. 
 
P: El temps s’ens està tirant a sobre, i hauríem de començar a anar acabant. Els nostres 
oients segurament volen sentir-vos parlar sobretot de matemàtiques, però crec que com 
a mínim hauríem de parlar un minutet de la vostra activitat després de l’etapa del 
Scientific American. 
 
MG: Bé, l’any 1981, després de 25 anys al Scientific American, em vaig jubilar amb una 
pensió i em vaig poder dedicar a escriure sobre altres temes que m’interessaven i que no podia 
tractar a fons perquè la meva secció m’ocupava molt de temps. Sobretot, sobre el que volia 
escriure era sobre pseudociència, denunciant vidents, curanders, homeopatia, coses així. Això 
ho vaig fer principalment a través d’una secció periòdica a la revista Skeptical Inquirer, en la 
fundació de la qual vaig participar i on vaig escriure a cada número des del 1983 al 2002. 
Aquests articles també es recolliren en diversos llibres. 
 
P: (T) Un d’aquests llibres té un títol que m’encanta: “Tenien llombrígol, Adam i Eva?” 
 
MG: Sí, és un tema que sol deixar perplexos els fonamentalistes cristians. Perquè si en tenien, 
era senyal d’un esdeveniment que mai no va tenir lloc. I si no en tenien, no eren com 
nosaltres. Hi ha altres preguntes interessants del mateix estil. Per exemple, tenien anells els 
troncs dels arbres del Paradís? Si eren arbres, n’havien de tenir, però això hagués indicat que 
havien crescut en el temps, al llarg d’estacions que s’havien anat alternant i que al Paradís no 
existien. Són preguntes que posen molt nerviosos als fonamentalistes cristians.  
 
P: Per acabar, suposem que tinguéssiu l'oportunitat de tornar d'aquí a cent anys. De 
quines preguntes us interessaria més saber les respostes que s'haguessin descobert 
durant aquest temps?  
 
MG: Crec que estaria interessat en saber si alguns problemes famosos sense resoldre haurien 
estat resolts, com ara la Conjectura de Goldbach, que demana si és veritat que tot nombre 
parell a partir de 4 és suma de dos nombres primers. Però no tinc cap interès especial en tornar 
per saber que s'ha fet en matemàtiques. M'estau prenent per més matemàtic del que realment 
era. Jo era estrictament un periodista. Només escrivia sobre el que altra gent estava fent en el 
seu camp. 
 



P: Bé, jo no em referia només al camp de les matemàtiques… 
 
MG: Ups, touché! Tens raó. M’agradaria saber sobretot si s’ha colonitzat Mart, i si hem trobat 
evidències indiscutibles de vida fora de la Terra. El descobriment més meravellós que se 
m’acudeix que es pugui fer és detectar qualque civilització extraterrestre. Això ho capgiraria 
tot.  
 
P: I ja arribam al final. Només ens manca despedir el nostre convidat d’anit, a qui 
tornarem convidar d’aquí cent anys. 
 
MG: Gràcies, ha estat un plaer, i m’apunt la invitació a l’agenda. 
 
P: També és obligat agrair la presència del públic així com donar les gràcies a la 
Societat Balear de Matemàtiques, XEIX i a la UIB com a organitzadors de la sessió i al 
Club Diario de Mallorca que ens ha cedit aquest espai. A tots, moltes gràcies. 
 


