
LES PECES COMPTABLES 
SUMÈRIES

Observa el joc de pecetes de fang de 
la  maleta.  Aquestes  petites  bolles  i 
cons es coneixien antigament com a 
imnu o més genèricament amb el nom 
llatí  de  càlculs (calculi)  que  significa 
pedra.

Es tracta de peces comptables que no 
tenien cap valor en si mateixes, sinó 
que  només  eren  emprades  per 
realitzar  operacions  aritmètiques 
(sumes,  restes,  multiplicacions  i 
divisions).  Foren  utilitzades 
principalment durant la primera meitat 
del  tercer  mil·lenni  aC  al  país  de 
Sumer i s’han trobat dins esferes de 
fang a ciutats com Suruppak, vers el 
2650 aC.
Precisament  el  fet  que  els  sumeris 
tancassin  les  peces  dins  una  esfera 
més o manco irregular i gravassin en 
la superfície les peces que hi havia en 
el  seu  interior,  ha  permès  als 
arqueòlegs  d’estar  segurs  que 
aquests  enginys  són  peces 
comptables  i  no  parts  de  collars  o 
joguines.
Segons la seva forma i mida tendrem 
una correspondència amb el seu valor 
numèric  que  reflecteix  el  sistema 
sumeri  de  base  seixanta.  Així,  la 
relació de valors és:

Les  peces  comptables  de  fang  que 
presenta  la  maleta  han  estat 
reproduïdes  per  l’artesà  cabaneter 
Joan Amengual “Bernadí” segons els 
dibuixos que mostra Georges Ifrah al 
seu  llibre  Historia  universal  de  las 
cifras.

LA TAULETA CUNEÏFORME

La tauleta cuneïforme que presenta la 
maleta  és  una  còpia  d’una  taula  de 
multiplicar  per  vint-i-cinc,  trobada  a 
Susa  i  datada  aproximadament 
devers  la  primera  meitat  del  II 
mil·lenni aC.

Està  dividida  horitzontalment  per 
línies  i  estructurada  en  dues 
columnes,  amb  anvers  i  revers.  La 
primera  columna  conté  els  primers 
nombres  naturals  fins  a  vint,  a  més 
del trenta, el quaranta i el cinquanta. 
La  segona  columna  conté  els 



resultats corresponents de multiplicar 
la primera columna per vint-i-cinc.
És curiós destacar que en la línia que 
correspon a la multiplicació de 19x25, 
el resultat és erroni ja que dóna com a 
tal 465, quan hauria de ser 475. El fet 
és que aquesta errada no es transmet 
després  a  les  multiplicacions 
successives.

L’original es troba al Louvre de París 
(Ref.  MDP,  XXXIV;  textIV,  tabl.K) 
mentre  que  aquesta  còpia  s’ha 
realitzat, a partir d’una transcripció de 
l’original  al  llibre  de  Georges  Ifrah, 
per  la  ceramista  Pilar  Sastre  al  seu 
taller de Pòrtol, utilitzant argila blanca 
de la zona.

EL SISTEMA SEXAGESIMAL
Fonaments

El sistema numèric de base seixanta 
crida l'atenció dels estudiosos com el 
sistema de base més gran coneguda. 
Aquest  sistema  fou  desenvolupat 
principalment per la cultura sumèria ja 
fa  prop  de  5.000  anys.  Els  sumeris 
són l'únic poble que inventa, utilitza i 
ens  llega  el  sistema  sexagesimal. 
Quin és, idò, l'origen d'un sistema tan 
original?

Alguns autors han volgut veure en el 
recompte  dels  dies  de  l'any 

l'explicació del sistema (6 x 60 = 360, 
quasi  un  any)  però  això  és 
contradictori amb el fet constatat que 
els  sumeris  foren  bons  astrònoms. 
Hipòtesis  més  versemblants  afirmen 
que  el  sistema  sexagesimal  s'hauria 
format  per  la  conjunció  de  dues 
cultures anteriors que haurien utilitzat 
bases  complementàries  divisores  de 
60 (per exemple 12 i 5). També hi ha, 
emperò, qui cerca en els gests de les 
mans  la  justificació  del  sistema. 
Aquest  extrem  no  es  pot  confirmar 
amb  proves  arqueològiques  però  el 
fet  que  moltes  cultures  actuals 
-geogràficament  properes-  encara 
l’utilitzin (Egipte, Síria, Iraq, Afganistà, 
Pakistà i algunes regions índies) el fa 
plausible. En efecte, 

El  dit  gros  de  la  mà 
esquerra  actuaria  de 
punter. Així, aniria tocant  
i  comptant  tots  els 
segments dels altres dits  
de la mateixa mà. Això fa  
un  total  de  dotze.  Cada 
vegada  que comptàssim 



una  dotzena,  estiraríem 
un  dit  de  la  mà  dreta,  
cosa que podem fer cinc 
vegades.  Per  tant,  el  
recompte  total  que 
podríem indicar  amb les 
dues mans seria de

5 x 12 = 60

Un exemple gràfic seria el següent:

Ara bé, si en un sistema decimal com 
el  nostre  hem  d'aprendre  i  manejar 
deu símbols  (0, 1, 2, 3, 4,  5, 6, 7, 8, 
9),  un  sistema  de  base  seixanta 
posicional  pur  implicaria  -a  l'hora 
d'escriure-  seixanta  símbols,  la  qual 
cosa  no  resultaria  fàcil  ni  pràctica. 
Però  la  comptabilitat  sumèria 
conserva  vestigis  de  numeracions 
decimals  i  construeix  els  primers  59 
nombres  segons  el  principi  d’adició 
únicament a  partir  de dos símbols o 
peces:  un  petit  con  per  a  l'1  i  una 
petita esfera per al 10. 

D’aquesta  manera,  segons  si 
s’utilitzaven peces de fang o símbols 
gravats  es podien construir  nombres 
tal i com indica la taula de baix.

Al igual que el sistema romà, quan el 
nombre arriba a quantitats d’un ordre 
superior  es  fa  necessària  la  creació 
de nous símbols que evitin l’excessiva 
i  sempre  confusa  repetició  d’un 
mateix signe. (En el primer apartat, on 
es  descriuen  les  peces  comptables, 
sumèries  hi  ha  descrites  aquestes 
peces amb el seu valor.) 
Aquest  sistema  sexagesimal  additiu 
d’ús  comú  al  país  de  Sumer  fou 
substituït  genèricament  pel  sistema 
decimal a l’imperi babilònic. Només a 
l’empar  de  les  matemàtiques  i  de 
l’astronomia que estudiaren els savis 
de  Mesopotàmia,  el  sistema  sumeri 
sexagesimal  continuà  vigent  i 
presentà la que se considera una de 
les  principals  invencions  en  les 
matemàtiques  de  tots  els  temps:  el 
principi  de  la  posició.  Això  succeïa 
prop del s. XIX aC.
De  la  mateixa  manera  que  si 
nosaltres escrivim 372 volem dir 2 + 
7x10 + 3x102,  quan un savi  babiloni 
escrivia 3;17;2 tenia el significat de 2 
+ 17x60 + 3x602. Per primera vegada 
en la història, una mateixa xifra podia 
tenir valors diferents segons la posició 
que  ocupàs.  El  sistema  ha  estat 
desxifrat  a  través  de  milers  de 
tauletes  cuneïformes  que  estan 
agrupades bàsicament en taules de 



càlcul numèric, taules astronòmiques, 
exercicis  d’aritmètica  pràctica    i 
geometria  elemental  i  tauletes  de 
resolució  de  problemes  més 
complexos (equacions, àrees...).
I  com què el  principi  de posició duu 
implícita  la  possibilitat  que  alguna 
posició  (ordre)  estigui  buida,  a  la 
llarga  es  feu  necessària  la  invenció 
d’algun símbol que marcàs la posició 
sense valor. I així, al mateix lloc que 
abans, es tornava produir l’altra gran 

invenció:  el  naixement  del  zero. 
Sembla que això es produí entorn al 
segle  III  aC,  a  Mesopotàmia,  poc 
abans de l’època Selèucida.
La  pervivència  del  sistema 
sexagesimal  és  fa  palesa  en  les 
mesures  angulars  d’ús  comú  en 
geografia  o  astronomia,  però  molt 
més  quan  cada  dia  comptam  les 
hores  per  dotzenes  i  els  minuts  i 
segons per seixantenes. 



PROPOSTES D'ACTIVITAT

1.-  Si  repartim  60  entre  els  5  dits 
d'una mà, quina quantitat toca a cada 
dit?  És  aquest  un  nombre  comú 
d'agrupació d'objectes? Quins?

2.- Preneu el joc de peces comptables 
sumèries que trobareu dins la maleta i 
provau  de  mostrar  les  següents 
quantitats: 4, 23, 71, 3802 i 36660.

3.- Preneu ara les peces necessàries 
per  formar  la  quantitat  144.612  i 
dividiu aquesta quantitat entre 3. Què 
surt?  És  exacta  la  divisió?  Com  ho 
has fet?   

4.  Un  dels  arguments  que  s’han 
manejat  per  explicar  l’existència  del 
sistema  de  base  60  és  la  seva 
quantitat  de  divisors  naturals.  Quins 
són? Hi ha algun altra número menor 
que  100  que  tengui  els  sis  primers 
naturals com a divisors? Per què?

5.-  Tant  els  sumeris  com  els  seus 
successors  els  babilonis  foren  bons 
astrònoms.  Té  això  alguna  cosa  a 
veure amb que la mesura del temps 
es  faci  encara  amb  unitats 
sexagesimals?

6.-  Una  de  les  troballes  més 
importants de la cultura babilònica és 
la  tauleta  de  fang  anomenada 
Plimpton  322, datada  entre  1900  i 
1600 aC, perquè en ella ja apareixen 
ternes de nombres que compleixen el 
teorema  de  Pitàgores.  De  quina 
època  és  el  savi  grec  al  que  fa 
referència el  nom d'aquest  teorema? 
Per  què  creus,  idò,  que  duu  el  seu 
nom?

7.- La trigonometria, és a dir, l'estudi 
de  les  mesures  angulars,  nasqué  al 

servei  de l'astronomia.  Quants graus 
té  una  volta  completa?  És  divisible 
entre  seixanta?  És  fàcil  dibuixar  un 
hexàgon regular? Què te pareix?

8.-  Ets  capaç  d'imaginar  quantes  i 
com serien, avui en dia, les taules de 
multiplicar  del  sistema  sexagesimal? 
Examina la  peça que et  presenta  la 
maleta  i  intenta  esbrinar  de  quina 
taula de multiplicar es tracta.
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