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INTRODUCCIÓ
L’objectiu del treball és fer una introducció a les matemàtiques de l’antiga Mesopotàmia a través de
l’estudi de tauletes cuneïformes amb contingut matemàtic. Coincideix aquest treball amb el fet que
l’any 2016 es compleix un segle de la primera publicació del desxiframent d’un problema
matemàtic extret d’una tauleta cuneïforme1.
Tractant-se d’una introducció feta des d’un desconeixement quasi absolut del tema, que es redueix a
un coneixement superficial del sistema de numeració sexagesimal i a haver sentit dir que els
mesopotàmics havien descobert el Teorema de Pitàgores mil o més anys abans que Pitàgores, s’ha
decidit començar per estudiar dues qüestions generals, que constituiran la primera part del treball: el
sistema de numeració usat en els textos matemàtics mesopotàmics (sexagesimal) i les eines bàsiques
de càlcul (sumes, restes, multiplicacions, divisions, potències ...).
La segona part del treball estarà centrada en l’estudi d’un tema concret: el coneixement i ús que els
antics mesopotàmics tenien del que ara anomenem Teorema de Pitàgores. Descriurem amb detall 10
problemes extrets de 9 tauletes.
La base de dades CDLI (Cuneiform Digital Library Initiative)2 ens dona la següent informació: d’un
total de 320033 tauletes registrades a la base de dades, 1873 són de contingut matemàtic, i 1462
d’aquestes últimes, són del període Paleobabilònic. És a dir, el 78% de les tauletes matemàtiques
procedeixen del període Paleobabilònic (del 1900 a.C. fins al 1600 a.C. segons la cronologia de la
pròpia CDLI). Per aquesta raó, el treball es centrarà en l’estudi de tauletes matemàtiques cuneïformes
del període Paleobabilònic.
Hi ha molta bibliografia dedicada a aquest tema, que s’ha consultat. Cal distingir, però, entre dos
períodes. En primer lloc, textos escrits fins als anys 1960 pels grans investigadors d’aquesta època,
com Thureau-Dangin, Neugebauer, Sachs i Van der Vaerden3; són textos de referència que s’han
tingut en compte en aquest treball, però que tenen el lògic inconvenient de no estar actualitzats. A
finals del segle XX i començaments del XXI apareixen nous textos, escrits per Friberg, Høyrup,
Robson i d’altres4, que reinterpreten traduccions fetes pels investigadors del període anterior,
1

Weidner, E. F., Die Berechnung rechtwinkliger Dreiecke bei den Akkadern um 2000 v. Chr., a: Orientalistische
Literaturzeitung 19, 1916, pp. 257-63.
2
http://cdli.ucla.edu
3
THUREAU-DANGIN, 1938 ; NEUGEBAUER, 1945 ; NEUGEBAUER, 1969 ; VAN DER VAERDEN, 1961.
4
FRIBERG, 2004 ; FRIBERG, 2005 ; FRIBERG, 2007 ; HØYRUP, 2013 ; ROBSON, 2002 ; ROBSON, 2007 ;
ROBSON, 2008.
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incorporen les troballes arqueològiques més recents (o recuperen troballes oblidades) i esbossen noves
línies d’investigació.
Una altra font d’informació molt útil és la ingent quantitat d’articles que tracten sobre matemàtiques
mesopotàmiques i que apareixen en gran quantitat a internet. Procedents de revistes especialitzades o
penjats directament a internet, són una forma molt efectiva de comunicar les darreres novetats5.
Seguint amb internet, també ens proporciona accés directe a les col·leccions de tauletes
mesopotàmiques més importants del món, com de llibreries digitals de tauletes. Les webs més
consultades (entre el 1/01/2016 i el 31/05/2016) han estat:
 la CDLI (Cuneiform Digital Library Initiative), projecte conjunt de la Universitat de Califòrnia
(Los Angeles), la Universitat d’Oxford i el Max Plank Institut de Berlín6.
 el DCCMT (Digital Corpus of Cuneiform Mathematical Texts), web mantinguda per E. Robson
amb el suport de la Universitat de Cambridge7.
 la Collection Online del British Museum de Londres8.
 la web de la Shøyen Collection9.
Respecte de les tauletes matemàtiques cuneïformes concretes que es citen i/o estudien en aquest
treball, s’ha intentat que fossin tauletes de les que es disposés d’alguna imatge (o d’alguna còpia
manual, si no se’n trobaven imatges), però no sempre s’ha aconseguit.
Quan es parla de qualsevol qüestió mètrica, i el Teorema de Pitàgores ho és, és inevitable preguntarse per les unitats de mesura usades, unitats de longitud en el nostre cas, i això ens obligaria a entrar
en qüestions de metrologia que no són l’objectiu d’aquest treball. Per tant, suposarem que totes les
longituds que apareixen en un problema concret estaran mesurades en les mateixes unitats, de les que
no en farem menció10. El fet que, en molts problemes de les tauletes, tampoc es faci menció de les
unitats utilitzades també ha influït en aquesta decisió.

5

Els articles més consultats han estat HØYRUP, 1999 i ROBSON, 2002.
http://cdli.ucla.edu
7
http://oracc.museum.upenn.edu/dccmt
8
https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx
9
http://www.schoyencollection.com/
10
Excepte en un cas, la tauleta BM 85196, com es veurà més endavant.
6
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1. PRIMERA PART
1.1. EL SISTEMA DE NUMERACIÓ SEXAGESIMAL
El sistema de numeració usat, i ben establert, a Mesopotàmia a començaments del II mil·lenni a.C.
estava basat en 59 signes per als primers 59 nombres. Com era habitual en l’escriptura cuneïforme,
aquests 59 signes eren la combinació de dos elements bàsics:


, usat per a les unitats (de l’1 al 9).



, usat per a les desenes (de 10 fins a 50).

I aquests primers 59 signes es formaven additivament, és a dir, juxtaposant els signes:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

A partir del 59 entrava en joc la numeració posicional en base 60, de la mateixa manera que en
base 10 comença a partir del 9. Seguidament posem uns quants exemples per aclarir-ho:
 en base 10, el nombre 5437 s’escriu tal com s’escriu perquè expressat com a suma de potències
de 10 és: 5437 = 5·1000 + 4·100 + 3·10 + 7 = 5·103 + 4·102 + 3·101 + 7·100.
 en el sistema de base 60 apareixen seqüències de numerals cuneïformes que expressen sumes
de potències del 60, per exemple:
Transliteració
15 , 09
07 , 24 , 10
02 , 48 , 12 , 30

Valor decimal
(suma de potències de 60)
15·60 + 9 = 909
7·602+24·60+10 = 26547
2·603+48·602+12·60+30 = 605550

52 , 03 , 44 , 01 , 20 52·604+ 3·603+44·602 + 1·60+20 = 674726480
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Exemple d’un nombre immensament gran a la tauleta MS 235111 (Figura 1):

13 , 22 , 50 , 54 , 59 , 09 ,
29 , 58 ,
Figura 1: tauleta MS 2351

26 ,

43

, 17 ,

31 , 51 , 06 , 40

En decimal: 104.857.600.000.000.000.000.000.000 = 2020

1.2. IDENTIFICACIÓ DE NUMERALS EN UNA TAULETA
El problema 9 de la tauleta BM 85196 (Figures 2 i 3) serà objecte d’estudi detallat a l’apartat 2.4.
Ara podem començar a familiaritzar-nos amb ell identificant els numerals que hi apareixen.

Figura 2: còpia de tauleta BM 85196 - Problema 9

11

La tauleta MS 2351 forma part de la Shøyen Collection,
http://www.schoyencollection.com/mathematics-collection/arithmetics/ms-2351.
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Numeral

Figura 3: tauleta BM 8519612

Aparicions

Valor en decimal, de moment13

30

4

30

6

3

6

15

2

15

24

1

24

9 , 36

4

9·60 + 36 = 576

5 , 24

4

5·60 + 24 = 324

18

2

18

23

2

23

1.3. EL PROBLEMA DEL ZERO
De la mateixa manera que un nombre decimal és un seqüència de xifres decimals, cadascuna amb el
seu corresponent pes decimal, per exemple 30471:

3

0

4 7 1











Pes Pes Pes Pes Pes
104 103 102 10 1
resulta que un nombre sexagesimal és una seqüència de xifres sexagesimals, cadascuna amb el seu
corresponent pes sexagesimal, per exemple:

52 03 44 01 20



 
Pes Pes Pes Pes Pes
604 603 602 60 1
Hem escrit un zero en la xifra dels milers del nombre decimal anterior, el 30471, per posar de manifest
el problema: com s’escrivia en cuneïforme sexagesimal la no existència de xifres d’un determinat
pes?

12
13

La tauleta BM 85196 està al British Museum.
A l’apartat 1.5 veurem que aquests valors decimals són susceptibles de ser interpretats de moltes maneres.
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Al període Paleobabilònic, i si l’escriba era curós,
és deixava un espai en blanc (Figura 4).
Malauradament, en la majoria de casos l’espai és
molt petit i, fins i tot, inexistent, cosa que ha creat
les corresponents dificultats de desxiframent. Per
acabar-ho

de complicar,

en

alguns

textos

apareixen nombres sexagesimals amb espais en
blanc on no toca!

Figura 4: tauleta MS 304914 amb
01 , 19 , 00 , 44 , 26 , 40

Al segle III a.C. (període Selèucida) apareixen determinats signes per indicar l’absència de xifres
d’un determinar pes. Són

,

,

i

i fan el paper del nostre zero, però no se’ls considera

numerals, són signes espaiadors o separadors.
1.4. NOMBRES FRACCIONARIS, ELS SEXAGESIMALS
Els babilònics van estendre el seu sistema de numeració amb 60ens. (seixantens), 602 =3600ens.,
603 = 216000ens., 604ens., ... de la mateixa manera que nosaltres usem dècimes, mil·lèsimes,
deumil·lèsimes, centmil·lèsimes, ... I com nosaltres, varen posar les xifres fraccionàries a la dreta de
les xifres enteres.
A partir d’ara usarem la següent notació per expressar nombres sexagesimals amb part entera i part
fraccionària (ambdues sexagesimals), li direm transliteració normalitzada:
 separarem les xifres sexagesimals (enteres o fraccionaries) amb una coma, com hem fet fins ara
 separarem la part entera de la fraccionària amb un punt i coma

Així, per exemple, la transliteració
correspondrà al decimal

Separador part entera-fraccionària

07 , 32 , 09 , 14 ; 51 , 26, 08
7·603 + 32·602 + 9·60 + 14 + 51 60 + 26 60 + 8 60

si bé a la tauleta només trobarem
Per tant, es presenten moltes ambigüitats en la numeració que veurem seguidament.

14

La tauleta MS 3049 forma part de la Shøyen Collection i serà estudiada a la secció 2.10.
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1.5. AMBIGÜITATS EN LA NUMERACIÓ
Si ens trobem la seqüència de caràcters
que, de moment, transliterem com a

12

48

30

5

23

com ho hem d’interpretar? Hi ha moltes possibilitats, de moment podem suposar:
Que sigui un nombre:
enter

Transliteració normalitzada

Valor decimal

12 , 48 , 30 , 05 , 23

amb 1 sexagesimal

165.996.323

12 , 48 , 30 , 05 ; 23

amb 2 sexagesimals

2.766.605,3833

12 , 48 , 30 ; 05 , 23

amb 3 sexagesimals

46.110,089722

12 , 48 ; 30 , 05 , 23

768,501495370370

amb 4 sexagesimals

12 ; 48 , 30 , 05 , 23

12,808358256173

amb 5 sexagesimals

00 ; 12 , 48 , 30 , 05 , 23

0,213472637603

Però les possibilitats no acaben aquí, doncs:
 interpretant

com 40 i 8 escrits molt junts però formant part de xifres separades, el nombre

podria ser 12 , 40 , 08 , 30, 05, 23, que en decimal és 9.851.436.323.
 interpretant

com a 35 (una sola xifra en comptes de les dues 30 i 5), el nombre podria ser

12 , 48 , 35 , 23, que en decimal és 2.766.923.
I d’altres interpretacions derivades de “zeros” poc o mal explicitats, com:
 suposar que hi hagi un “zero” pel mig, per exemple entre

(48) i

(30), aleshores el

nombre seria 12 , 48 , 0 , 30 , 05 , 23, que en decimal és 9.953.388.323.
 suposar que hi hagi un “zero” al final (a la dreta), el nombre seria 12 , 48 , 30, 05, 23, 00, que en
decimal és 9.959.779.380.
I moltes interpretacions més ...
Totes les ambigüitats s’han resolt per tanteig, atenent al context, cercant coherència en els càlculs i
sobretot, amb experiència.
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1.6. EINES BÀSIQUES DE CÀLCUL
1.6.1. Sumes i restes
No ens consta per escrit cap suma, és a dir, de com es feia la suma, però es quasi segur que es feia:
 sumant xifres del mateix pes començant per les de pes més petit,
 si aquesta suma superava 60, 120, 180, ... , es portava un 1, 2, 3 ... a la suma de les xifres del pes
immediat superior (el mateix que fem en decimal si la suma supera 10, 20, 30 ...).
Exemple d’una suma que apareix a la tauleta MS 304915 sense explicar com s’ha fet:
00 ; 11 , 51 , 06 , 40 , 00 , 00
00 ; 01 , 19 , 00 , 44 , 26 , 40
00 ; 00 , 44 , 26 , 40 , 00 , 00
← suma →

00 ; 13 , 54 , 34 , 04 , 26 , 40

Tampoc tenim detalls de com feien les restes. També tot fa pensar que seria restant xifres del mateix
pes i fent el corresponent ajust quan el minuend era més petit que el subtrahend.
Exemples de restes (tauletes BM 85194 i BM 85196)16:
a)

06 , 40

b)

15 , 00

04 , 16

09 , 36

← resta → 02 , 24

← resta → 05 , 24

1.6.2. Multiplicacions i taules de multiplicar
De la mateixa manera que nosaltres tenim i usem 9 taules de multiplicar, els babilònics tenien 59
taules de multiplicar bàsiques (en diem bàsiques perquè també tenien taules per fer productes per
sexagesimals, com per 0;15, per 0;30, per 0;45, ...).
S’ha trobat una quantitat ingent de taules de multiplicar, doncs sembla que era molt corrent
encarregar als escolars que en fessin còpies. A la Col·lecció Mesopotàmica del Museu de
Montserrat hi ha dues tauletes matemàtiques amb la taula completa del 8 i una taula parcial del 2517.

15

La tauleta MS 3049 pertany a la Shøyen Collection i serà estudiada amb detall a la secció 2.10.
Les tauletes BM 85196 i BM 8594 pertanyen al British Museum i seran estudiades amb detall a les seccions 2.4 i 2.5.
17
MÁRQUEZ ROWE, 1998, pp. 286-288 ; MÁRQUEZ ROWE, 2015, pp. 146-147.
16
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Tauletes de Montserrat amb taules de multiplicar:
Exercici escolar amb la
taula de multiplicar per 8

Figura 5: tauleta MM 0367

8x1
8x2
8x3
8x4
8x5
8x6
8x7
8x8
8x9
8 x 10
8 x 11
8 x 12
8 x 13
8 x 14
8 x 15
8 x 16
8 x 17
8 x 18
8 x 19
8 x 20
8 x 30
8 x 40
8 x 50

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128
136
144
152
160
240
320
400

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1,4(60
1,12(60
1,20(60
1,28(60
1,36(60
1,44(60
1,52(60
2,0(60
2,8(60
2,16(60
2,2460
2,32(60
2,40(60
4,0(60
5,20(60
6,40(60

Figura 6: tauleta MM 0726

Exercici escolar amb part de
la taula de multiplicar per 25
25 x 6
25 x 7
25 x 8
25 x 9
25 x 10

= 150
= 175
= 200
= 225
= 250

= 2,30(60
= 2,55(60
= 3,20(60
= 3,45(60
= 4,10(60

A les taules completes hi ha els productes d’un cert nombre per tots els nombres de l’1 al 20, pel 30,
pel 40 i pel 50. Per calcular el producte per un nombre que no aparegués a la taula, per exemple, per
37, es feia descomponent 37 en 7 més 30. Concretament, per fer el producte 8·37, es faria:
8·37 = 8·(7+30) = 8·7 + 8·30 = 00,56 + 04,00 = 04,56
Amb l’ajuda d’aquestes taules de multiplicar es podien fer multiplicacions de nombres sexagesimals
de més d’una xifra; el procediment consistia en multiplicar cada xifra d’un factor per cada xifra de
l’altre, tenir en compte el pes del resultat (que és el producte dels pesos, obtingut fàcilment fent la
suma dels exponents) i finalment fer una la suma ordenada. És el mateix procediment amb el que
nosaltres fem una multiplicació manualment, si usem numeració decimal.
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Exemple d’una multiplicació:
12 , 08 , 25

vegades 09 , 10

12
x
01
01

02
49
51

01
15
17

08
09
24
45
09

Productes auxiliars obtinguts a les taules
10 · 25 =
10 · 08 =
10 · 12 = 02
02

25
10
10
10

09 · 25 =
09 · 08 =
09 · 12 = 01
01

01
00
01

01
48
49

04
20

10

24

10

03
12

45

15

45

1.6.3. Quadrats, cubs i d’altres potències
Si bé amb les taules de multiplicacions n’hi ha prou per calcular quadrats, cubs i d’altres potències,
els babilònics ens han deixat també taules on apareixen ja calculats quadrats cubs i d’altres
potències (con també arrels quadrades, cúbiques etc...).
Exemple de dues taules de quadrats de la Shøyen Collection18:
MS 2831

Transliteració

MS 3045

Transliteració

10
10

01,40

16,45
04,40,33,45
16,45

11
11

02,01

17,30
05,06,15,00
17,30

11,40
02,16,06,40
11,40

18,20
05,36,06,40
18,20

12
12

02,24

 122 = 144 = 2·60+24 que és 02,24 en sexagesimal

12,30
02,36,15,00
12,30

Els numerals que apareixen a la primera columna, un damunt l’altre, indiquen el nombre que s’eleva
al quadrat; a la segona columna apareix el valor d’aquest quadrat.

18

Extret de FRIBERG, 2007, pp. 18-20.
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1.6.4. Una altra manera de multiplicar
Un dels objectius de les taules de quadrats era poder fer multiplicacions usant-les junt amb
determinades identitats numèriques que coneixien.
Per exemple, sabien que el producte de dos nombres a i b es podia calcular així:
a·b =

(

)

(

)

Exemple amb el càlcul del producte
15 , 25
Sigui a = 15 , 25

(925 en decimal)

Sigui b = 02 , 55

(175 en decimal)

vegades 02 , 55

Aleshores a + b = 18 , 20 → de les taules de quadrats s’obté (a + b)2 = 05 , 36 , 06 , 40
a ‒ b = 12 , 30 → “ “ “
“
“
“ (a ‒ b)2 = 02 , 36 , 15 , 00
(a + b)2‒ (a + b)2 = 02 , 59 , 51 , 40
Per dividir per 4 multipliquem per

¼ = 0;15 i obtenim el resultat final:

(02 , 59 , 51 , 40) · (0 ; 15) = 44 , 57 , 55 →

1.6.5. Divisions i taules d’inversos
La divisió anterior (de 4 feta multiplicant per ¼) era la forma com feien les divisions:
fent el producte d’a per l’invers o recíproc de b:

calculaven

L’invers d’un nombre b és un altre nombre, que indiquem 1
b·1

= b·b-1 =

= a·1

o b-1, que multiplicat per b dóna 1:

= 1. Usant el sistema decimal, l’invers de 4 és ¼ = 0,25 (25 centèsimes de les

100 que te l’1 decimal), però usant el sexagesimal, és 0;15 (15 seixantens dels 60 que té l’1
sexagesimal). De la mateixa manera, en sexagesimal, 1 2 = 0;30 , 1 3 = 0;20 , 1 5 = 0;12 , ...
La importància que tenien els inversos els va portar a fer-ne taules com a la tauleta MS 387419 de la
Shøyen Collection (Figura 7).

19

FRIBERG, 2007, pp. 69.
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L’invers de 2 és 0;30
L’invers de 3 és 0;20
L’invers de 4 és 0;15
L’invers de 5 és 0;12
L’invers de 6 és 0;10
L’invers de 8 és 0;07,30
L’invers de 9 és 0;06,40
L’invers de 10 és 0;06
L’invers de 12 és 0;05
L’invers de 15 és 0;04
L’invers de 16 és 0;03,45
L’invers de 18 és 0;03,20
L’invers de 20 és 0;03

L’invers de 24 és 0;02,30
L’invers de 25 és 0;02,24
L’invers de 27 és 0;02,13,20
L’invers de 30 és 0;02
La tauleta està trencada a partir d’aquí;
segurament seguia amb els inversos de
32, 36, 40, 45, 48, 50 i 54.
Hi ha nombres que no surten a la taula,
com 7, 11, 13, 14, ... , és perquè el seu
invers no és sexagesimal finit, és
periòdic (com 1/3 = 1,333... en decimal).

1.7. CONSIDERACIÓ FINAL SOBRE LA NUMERACIÓ SEXAGESIMAL
Cal observar i tenir present que el sistema sexagesimal era com el sistema de numeració acadèmic
per ser usat en matemàtiques i en astronomia. Com diu Neugebauer20:
“Hi ha un error comú pel que fa als usos del sistema sexagesimal. La mateixa tauleta que
conté centenars de nombres sexagesimals, columna rere columna, per calcular les dates de
les llunes noves un determinat any, podria acabar amb un colofó que conté el nom del
propietari de la tauleta, el nom de l'escriba i la data d'escriptura del text expressant l’any
en la forma "2 me 25"21 (2 centenes 25), i això on el text principal expressaria la mateixa
data (l’any 225) en forma sexagesimal com a 3,45. En altres paraules, és només en
contextos estrictament matemàtics o astronòmics que s'aplica sistemàticament el sistema
sexagesimal. En tota la resta de textos (dates, mesures de pes, àrees, etc.), es va fer ús de
sistemes mixtos que tenen el seu paral·lel exacte en el caos que caracteritza la numeració
en la nostra pròpia civilització (barreja de divisions per 60, per 24, per 12, per 10, nombres
en numeració romana, ...).”

20

NEUGEBAUER, 1969, pp. 17.
me és una abreviatura de me’atu o de mêtum que vol dir “centena” en acadi; en els sistemes mixtos de numeració
també tenien termes per als milers i per a les desenes de milers.
21
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2. SEGONA PART
2.1. SOBRE EL TEOREMA DE PITÀGORES
Recordem que el Teorema de Pitàgores diu:
En qualsevol triangle rectangle,
el quadrat de la hipotenusa és igual
a la suma dels quadrats dels dos catets.
Tenint en compte que el quadrat de la hipotenusa és l’àrea
del quadrat construït sobre la hipotenusa i que els quadrats
dels catets són les àrees dels quadrats construïts sobre els
catets respectius (Figura 8), tenim una altra forma
d’expressar et Teorema de Pitàgores:
En qualsevol triangle rectangle, el quadrat construït
sobre la hipotenusa té un àrea que és la suma de les
àrees dels dos quadrats construïts sobre els catets.

a2 = b2 + c2
Figura 8

I tenint en compte que ajuntant per la hipotenusa dos
triangles rectangles iguals s’aconsegueix un rectangle (o bé
que la diagonal d’un rectangle el divideix en dos triangles
rectangles iguals, figura 9), tenim una tercera forma
d’expressar el Teorema de Pitàgores:
El quadrat de la diagonal d’un rectangle és la suma
Figura 9

dels quadrats dels dos costats que el determinen.
Pitàgores va viure entre els anys 570 i 495 a.C. (segle VI a.C.) i és creu molt probable que ell mateix
i els seus seguidors, els pitagòrics, feren ús d’aquest teorema; per exemple, quan van trobar els
nombres irracionals. També es creu possible que en tinguessin una demostració, però no ens consta.
Altres matemàtics grecs dels segles V i IV a.C. varen usar el Teorema de Pitàgores (Hipòcrates de
Chios, Demòcrit d’Abdera, Plató, Èudox de Cnidos, Eudem de Rodes), però sense mencionar a
Pitàgores i només ens han deixat la demostració en el cas senzill dels triangles rectangles i isòsceles,
que comentarem després.
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Hem d’esperar a començaments del segle III a.C perquè aparegui la primera demostració completa i
rigorosa del Teorema de Pitàgores; apareix a la proposició 47 del llibre primer dels Elements de
Geometria de Euclides d’Alexandria (coneguda com a Euclides, I, 47), però Euclides tampoc fa cap
menció de Pitàgores.
Durant el segle III a.C. es segueix utilitzant el Teorema de Pitàgores, ara enfortit per la demostració
d’Euclides, pels matemàtics del Segle d’Or de les matemàtiques gregues (Aristarc de Samos,
Eratòstenes de Cirene, Apol·loni de Perge, Arquimedes de Siracusa), si bé tampoc ens consta que
mencionessin a Pitàgores.
Segons ens detalla Thomas Heath22, al segle I a.C. comença a documentar-se una tradició que, directa
o indirectament, assigna a Pitàgores la demostració d’aquest teorema; alguns personatges il·lustres
que varen contribuït a ella són: Ciceró, Vitruvi, Plutarch, Ateneu de Nàucratis, Diògenes Laerci,
Porfiri i Procle. Les raons que donen no són concloents, però el prestigi d’aquests personatges, la
unanimitat que mostren i el fet que enlloc aparegui cap altre candidat, han portat a la comunitat
matemàtica a escollir a Pitàgores com a demostrador del seu teorema.
Quan el triangle rectangle és, a més a més, isòsceles (és a dir, té els
dos catets iguals), la demostració del Teorema de Pitàgores és molt
senzilla i segur que va estar a l’abast de molta gent de l’antiguitat.
És el que anomenarem cas senzill del Teorema de Pitàgores.
La Figura 10 ens mostra una demostració visual del cas senzill:
només cal adonar-se que el quadrat construït sobre la hipotenusa és,
en quant a àrea, la suma dels quadrats construïts sobre els catets23.
Si el triangle rectangle i isòsceles té catets i guals a 1, el Teorema
de Pitàgores ens diu que la hipotenusa és

Figura 10
Demostració visual del T. de Pitàgores
en un triangle rectangle i isòsceles

1 + 1 = √2
I la diagonal d’un quadrat de costat 1 també val √2 (Figura 11).

Figura 11

22
23

HEATH, 1981 (1a publicació en 1921), pp. 144-145.
Plató, en el diàleg Menó, explica, per veu de Sòcrates, una demostració del cas senzill del Teorema de Pitàgores.
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El Teorema de Pitàgores té una forma directa i una forma inversa o recíproca. Siguin a, b i c els
costats d’un triangle:
 Si és un triangle rectangle i a és la hipotenusa, aleshores es verifica a2 = b2 + c2 (Forma directa)
 Si es verifica a2 = b2 + c2, aleshores el triangle és rectangle i a és la hipotenusa (Forma inversa)
Euclides enuncia i demostra el Teorema de Pitàgores en forma inversa a la proposició 48 del primer
llibre dels Elements de Geometria (Euclides, I, 48); és la proposició següent a la 47, on enuncia
demostra el teorema en forma directa. El primer llibre dels Elements de Geometria acaba amb
aquestes dues proposicions; sembla com si tot el llibre primer fos una preparació per arribar a
aquestes dues formes, directa i inversa, del Teorema de Pitàgores.
Un altre tema relacionat amb el Teorema de Pitàgores és el de les ternes pitagòriques.
Una terna pitagòrica són tres nombres enters positius (a, b, c) que verifiquen que el quadrat d’un
d’ells és la suma dels quadrats del altres dos, per exemple, que a2 + b2 = c2. Se les anomena
pitagòriques perquè, si verifiquen a2 + b2 = c2, aleshores el triangle de costats a, b i c és rectangle i
la hipotenusa és c24.
Per exemple, són ternes pitagòriques: (3, 4, 5), (5, 12, 13), (7, 24, 25), (8, 15, 17) i (9, 40, 41). Com
també ho són el resultat de multiplicar una terna pitagòrica per un altre nombre, per exemple,
(6, 8, 10), (9, 12, 15), (15, 20, 25) i (30, 40, 50) són ternes pitagòriques derivades de (3, 4, 5).
Cal observar que no val que tres nombres, pel fet de ser els costats
d’un triangle rectangle, formin una terna pitagòrica, per exemple,
(1, 1, √2) no és terna pitagòrica perquè √2 no és enter.
La terna pitagòrica (3, 4, 5), que és la que té nombres més petits, és
la més coneguda i se n’ha fet molt ús i abús d’ella (Figura 12).

24

Figura 12

Precisament per aplicació del Teorema de Pitàgores en forma inversa.
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2.2. LES TAULETES SELECCIONADES
Tal com s’ha dit a la introducció, es pretenia indagar la presència del Teorema de Pitàgores, o
qualsevol cosa semblant, en tauletes cuneïformes del període Paleobabilònic i, després de consultar
l’extensa bibliografia que hi ha sobre matemàtiques a Mesopotàmia, se n’han seleccionat nou:
 dues del Museu Britànic: BM 85196 i BM 8594, ambdues procedents de Sippar25.
 dues de la Yale Babilonian Collection: YBC 7289 i YBC 8633, de procedències desconegudes26.
 una de la Shøyen Collection: MS 3049, procedent d’Uruk27.
 una del Museu Nacional d’Iraq: IM 67118 = DB2 146, procedent del regne d’Eshnunna, datada en
el temps d’Ibal-Piel II (1779-1763, a.C), és la tauleta de la se’n coneixen més detalls28.
 una de la Univ. de Columbia: CULC 460 (coneguda com a Plimpton 322), procedent de Larsa29.
 dues procedents de Susa30 (no s’ha pogut saber on estan a hores d’ara): TMS I i TMS XIX.

Figura 13: les ciutats de les tauletes

25

Segons la CDLI, http://cdli.ucla.edu, consultada el 31/05/16.
Segons la CDLI, http://cdli.ucla.edu, consultada el 31/05/16.
27
Segons la Shøyen Collection, http://www.schoyencollection.com, consultada el 31/05/16.
28
Segons FRIBERG, 2007, pp. 252, consultada el 31/05/16.
29
Segons la CDLI, http://cdli.ucla.edu, consultada el 31/05/16.
30
Segons la CDLI, http://cdli.ucla.edu, consultada el 31/05/16.
26
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B

YBC 7289
Yale Babilonian Collection
Procedència desconeguda

C

BM 85196
Museu Britànic
Procedent de Sippar

D

BM 85194
Museu Britànic
Procedent de Sippar
E

TMS I i TMS XIX

No s’ha pogut saber on estan a hores d’ara.
Procedents de Susa, descobertes el 1936.
No disposem d’imatges.
Disposem dels l’informes d’arqueòlegs responsables de
les excavacions (fets els anys 1950-60) que inclouen
explicacions i alguns esbossos dels seus continguts.

F

G

IM 67118 = (DB2 146)
Museu Nacional d’Irak
Procedent d’Eshnunna
Ibal-Piel II (1779-1763, a.C.)
H
CULC 460
Plimpton 322

YBC 8633
Yale Babilonian Collection
Procedència desconeguda

MS 3049
Shøyen Collection
Procedent d’Uruk
No publicada fins al 2004

Universitat de Columbia
Procedent de Larsa

Figura 14: les tauletes seleccionades
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2.3. TAULETA YBC 728931

Figura 15
Tauleta YBC 7289

Figura 16
Còpia de la tauleta YBC 7289

Figura 17
Transliteració de la tauleta YBC 7289

És lenticular i de petites dimensions (uns 4,5 cm de diàmetre) i només hi ha dibuixat un quadrat, les
diagonals del quadrat i tres nombres sexagesimals (Figures 15, 16 i 17). L’interès d’aquesta tauleta
radica en l’aparició de √2 i en el fet que √2 aparegui relacionat amb la diagonal d’un quadrat.
Efectivament, el sexagesimal 1 24 51 10 que apareix a la taula, si s’interpreta com a 1;24,51,10, val
aproximadament 1,41421296 en decimal. Tenint en compte √2 val 1,41421356, també aproximat
amb 8 decimals, tenim que els dos nombres coincideixen fins al 5è decimal.
La conclusió és que estem davant d’una aproximació molt bona de √2. I ho confirma el fet que
(1;24,51,10)2 = 1;59,59,59,38,01,40 , que és un nombre molt proper a 2.
D’altra banda, el 30 que apareix a la tauleta és, amb tota seguretat, la longitud del costat del quadrat,
per dues raons:
 el 30 esta escrit damunt el costat del quadrat.
 el tercer nombre que apareix, el 42;25,35, és just el producte 30·(1;24,51,10), és a dir 30√2, i és
la diagonal del quadrat.
El que es pot concloure d’aquesta senzilla tauleta, amb només tres nombres i un quadrat, és que els
babilonis sabien que la diagonal d’un quadrat és √2 vegades la longitud del seu costat. I no és
agosarat pensar que estaven familiaritzats amb el cas senzill del Teorema de Pitàgores (quan el
triangle és rectangle i isòsceles). Una altra conclusió és que posseïen tècniques de càlcul tan
avançades com per obtenir una excel·lent aproximació de √2.

31

Explicació basada en NEUGEBAUER, 1945, pp. 42-43 i en AABOE, 1964, pp. 25-27.
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2.4. TAULETA BM 8519632

Figura 18: tauleta BM 85196

Figura 19: còpia del problema 9 de la tauleta BM 8516

A un problema de la tauleta hi ha dos casos on s’aplica el Teorema de Pitàgores de forma indiscutible.
El problema té dues parts:
A la primera part (Figura 20) parla d’un pal de 30 canyes de longitud
que està posat verticalment junt a una paret. La base del pal es separa
de la paret de forma que l’extrem superior del pal, que es manté junt a
la paret, descendeix 6 canyes. La pregunta és quina distància s’ha
separat la base del pal de la paret.
Per resoldre-ho, comença calculant el quadrat de 30, que és 900 (15,00
en sexagesimal). Després fa la resta 30 menys 6, els resultat és 24, que
l’eleva al quadrat, obtenint 576 (09,36 en sexagesimal). Finalment, fa
la resta de 900 menys 576, obtenint 324 (05,24 en sexagesimal) del
que calcula l’arrel quadrada i obté 18 canyes.
Avui en dia diríem que ha “aplicat el Teorema de Pitàgores” al triangle
rectangle de catets x i 24, i hipotenusa, 30. I ha calculat el catet x així:
x = √30 − 24 = √900 − 576 = √324 = 18

32

Figura 20

Explicació basada en HØYRUP, 1999, pp. 396-397.
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Observació: la canya equival a uns 6 metres. Aleshores 30 canyes  180 metres, molt per ser la
longitud d’un pal! Per això, el 30 s’ha d’interpretar com a 00;30 (3 metres de longitud per al pal), i la
resta de nombres que apareixen al problema també estan afectats per un desplaçament sexagesimal.
La segona part és com a una comprovació del resultat de la primera, o
la primera part feta a l’inrevés (Figura 21). Aquí ens diu que la base del
mateix pal es separa 18 canyes de la paret (precisament el resultat
obtingut a la primera part). Aleshores, la pregunta és quant haurà
descendit l’extrem superior del pal.
Per resoldre-ho, comença calculant el quadrat de 18, que és 324 (05,24
en sexagesimal). Després resta 324 de 900 (el quadrat de 30), obté 576
(09,36 en sexagesimal) del que calcula l’arrel quadrada que és 24.
Avui en dia diríem que ha “aplicat el Teorema de Pitàgores” al triangle
rectangle de catets 18 i y, i hipotenusa, 30. I ha calculat el catet y així:
y = √30 − 18 = √900 − 324 = √576 = 24
El problema finalitza restant 24 de 30 i obtenint 6 canyes, tal com era
d’esperar.

Figura 21

Observem que en els dos casos apareix el triangle rectangle 18-24-30, semblant al 3-4-5.
Els problemes amb pals recolzats són recurrents a les matemàtiques antigues, doncs reapareixen en:
 altres tauletes cuneïformes de l’època Selèucida, per exemple la BM 34568.
 un papir egipci en demòtic de l’època Ptolemaica, curiosament de la mateixa època que la tauleta
selèucida anterior. Conegut com a Papir Matemàtic del Caire, hi apareixen 8 problemes sobre pals
recolzats (problemes del 24 al 31)33.
 una recopilació de textos matemàtics xinesos anomenada “Els nou capítols de les arts
matemàtiques”. Són textos de diversos autors que van del 1000 a.C. al 100 a.C. (però compilats
sobre el 200 d.C.), i hi apareix un problema que no és sobre cap pal, però és sobre un bambú
trencat que forma un triangle rectangle34.

33
34

Per a la tauletes selèucides i els papirs demòtics, veure MELVILLE, 2004.
MAOR, 2007, pp. 64-66.
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2.5. TAULETA BM 8519435

Figura 22: tauleta BM 85194

Figura 23: còpia d’un problemes de a tauleta 85194

També hi ha un problema amb dues parts (Figures 22 i 23), i també són dos casos on s’aplica el
Teorema de Pitàgores.
A la primera part (Figura 24) ens parla d’una circumferència de longitud 1,00, diu que ens endinsem
2 (o descendim 2 dins ella) i pregunta quina és la línia divisòria que assolim. Avui en dia diríem
“calcular la corda x (línia divisòria) d’un arc de fletxa 2 (ens endinsem 2)”.
Calcula el diàmetre de la circumferència dividint per 3 la seva
longitud 1,00 (60 en decimal). Obté 20 (això equival a fer π = 3,
aproximació grollera, però habitual al període Paleobabilònic).
Resta dues vegades 2 de 20 i obté 16 (l’altre costat del rectangle
inscrit a la circumferència i construït sota la corda).
Eleva 20 i 16 al quadrat, fa la diferència de quadrats i extrau
l’arrel quadrada obtenint 12.
És clar que ha aplicat el Teorema de Pitàgores al triangle T de la

Figura 24

Figura 24, i ha calculat el catet x fent x = √20 − 16 = 12.

35

Explicació basada en HØYRUP, 1999, pp. 397.
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La segona part és un altre cop com la primera, però feta a
l’inrevés (Figura 25): al mateix cercle diu que la línia divisòria
(la corda) val 12 i pregunta quant ens hem endinsat (pregunta
per la fletxa de l’arc).
Calcula el costat y del rectangle inscrit aplicant el Teorema de
Pitàgores: y = √20 − 12 = 16, surt 16 com era d’esperar i la
fletxa val

z=

=2

Figura 25

Observem que en els dos casos apareix el triangle rectangle 12-16-20, semblant al 3-4-5.
2.6. TAULETA TMS I36
Junt amb la tauleta següent, la TMS XIX, forma part de les
tauletes descobertes a Susa l’any 1936.
No tenim fotografies d’aquestes tauletes, però l’informe dels
arqueòlegs37 responsables de l’excavació ens diu que a la TMS I
hi apareix un dibuix d’un triangle isòsceles de costats 50-50-60
inscrit en una circumferència (Figura 26).
També que hi apareix el radi de la circumferència circumscrita

Figura 26
Dibuix del triangle i la
circumferència circumscrita

(31,15) i la longitud del segment d’altura que va del centre de la
circumferència fins a la base del triangle (08,45).
Tot apunta a que el triangle és la figura de partida i que s’ha
calculat el radi de la circumferència circumscrita.
La tauleta no explica com s’ha calculat, però es pot suposar que
s’ha aplicat el Teorema de Pitàgores dues vegades:
 en primer lloc, per obtenir l’altura h del triangle (Figura 27):
502 = 302 + h2  h = √50 − 30 = 40
(o bé per semblances amb el triangle 3-4-5)

36
37

Figura 27
Càlcul de l’altura del triangle

Explicació basada en HØYRUP, 1999, pp. 399-400 i en BRUINS, 1950, pp. 1026.
BRUINS, 1961, pp. 101-105.
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 en segon lloc, per calcular el radi r de la circumferència.
Com que al dibuix de la tauleta apareix el segment de longitud
08;45, tot fa suposar que els càlculs passarien per calcular-lo
en primer lloc.
Si anomenem x a aquest segment, el radi de la circumferència
és r = 40 – x; i aplicant el Teorema de Pitàgores al triangulet
més fosc de la Figura 28, podem escriure l’equació:
(40 – x)2 = x2 + 302
que resolta

1600 – 80x + x2 = x2 + 900
1600 – 900 = 80x

ens dóna x =

Figura 28
Càlcul del radi de la
circumferència circumscrita

= 8,75 (08;45 en sexagesimal)

Per calcular el radi r només cal restar 08;45 de 40:
r = 40 – 08;45 = 31;15
2.7. TAULETA TMS XIX38
Aquesta tauleta, de la que tampoc tenim fotografies i ens
hem de refiar de l’informe de l’excavació, conté un
problema sobre un rectangle del que ens diu:
 que un costat és

de l’altre

 que la diagonal mesura 40
i demana calcular el dos costats del rectangle (Figura 29).
Figura 29

Nosaltres plantejaríem i resoldríem el sistema d’equacions
=
+

3
4
= 40

on x i y són els dos costats del rectangle.

38

Explicació basada en HØYRUP, 1999, pp. 400 i en BRUINS, 1950, pp. 1029.
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A la tauleta s’utilitza un procediment anomenat de “falsa posició” (seria millor dir “falsa solució”)
per resoldre’l; era un procediment corrent a l’antic Egipte i a l’antiga Mesopotàmia. Consisteix en
trobar un rectangle que verifiqui la primera condició/equació i, si no verifica la segona, ajustar-lo
perquè la verifiqui.
 parteix de la següent “falsa solució”: un rectangle de
costats x = 1 i y = = 0,75 (0;45 en sexagesimal),
que és evident que verifica la primera condició.
 calcula la diagonal del rectangle anterior aplicant el
Teorema de Pitàgores:
1 + 0,75 =

1,5625 = 1,25 (1;15 en sexagesimal)

i, com era d’esperar, no obté 40 (Figura 30).
 però ho té molt fàcil fer l’ajust: simplement li cal
ampliar el rectangle petit fins a fer-lo com el gran.

Figura 30
La “falsa solució”

Quin ha de ser el factor d’ampliació? Doncs un factor
que converteixi la diagonal petita en la diagonal gran,
és a dir, la raó r entre les dues diagonals: r =

,

= 32.

 finalment, només li cal multiplicar per r = 32 els costats
del rectangle petit per obtenir els del gran (Figura 31):
costat gran:

1·r =

1·32 = 32

costat petit: 0,75·r = 0,75·32 = 24
Com a comprovació es pot veure que la diagonal val 40:

Figura 31
La “verdadera solució”

diagonal: = 1,25·r = 1,15·32 = 40
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2.8. TAULETA IM 67118 = DB2 14639

Figura 32
IM 67118 = DB2 146

Figura 33
IM 67118 = DB2 146

Figura 34
Còpia de IM 67118 = DB2 146

En aquesta tauleta es calculen els costats a i b d’un rectangle
del que es coneixen la diagonal d i l’àrea A (Figures 32-35).
Perquè tot lligui bé, els numerals sexagesimals de la tauleta
s’han d’interpretar així:
1 15 s’ha d’interpretar com a 01,15 i és la diagonal d
Figura 35

45 s’ha d’interpretar com a 45,00 i és l’àrea A
Aleshores, a la tauleta es fan els següents càlculs:
 es calcula el quadrat de d: d 2 = (1,15)2
 es duplica l’àrea A:

= 1,33,45

2A = 2·(45,00) = 1,30,00

 es calcula

d 2 + 2A = 3,03,45 , del que s’extreu l’arrel quadrada: √

+ 2 = 1,45

 es calcula

d 2  2A =

−2 =

3,45 , del que s’extreu l’arrel quadrada: √

 es calcula un costat a fent

a = (√

−2 +√

+ 2 ) = 1,00

 es calcula l’altre costat b fent

b = (√

−2 −√

+2 )=

15

45

Quan s’investiga per què s’han fet aquests càlculs, es descobreix que s’ha aplicat un procediment
habitual al període Paleobabilònic per resoldre determinats tipus de sistemes d’equacions
quadràtiques amb dues incògnites (o problemes que nosaltres resoldríem usant-los).

39

Explicació basada en FRIBERG, 2007, pp. 252.
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També és descobreix que, concretament, el sistema d’equacions que s’ha resolt és:
=
+

=

i l’única manera d’explicar-nos com s’ha plantejat la segona equació del sistema és aplicant el
Teorema de Pitàgores. Amb els mètodes algebraic-simbòlics usats en l’actualitat, es pot arribar
fàcilment des del sistema d’equacions fins a les solucions obtingudes pels babilònics.
2.9. TAULETA YBC 863340

Figura 36
Tauleta YBC 8633

Figura 37
Còpia de la tauleta YBC 8633

Figura 38

El text tracta del càlcul de l’àrea d’un triangle isòsceles ABC de dos
costats de longituds 1,40 i un costat, de 2,20 (Figures 36 i 37).
A la tauleta hi ha un dibuix esquemàtic que mostra com fa el càlcul
(Figura 38): descompon el triangle ABC en tres triangles T1, T2 i T3
(segmentant el costat BC en tres trossos de longituds 1,00 , 20 i 1,00),
calcula les àrees de T1, T2 i T3 i les suma.
Però calcula les àrees de T1 i T3 com si fossin triangles rectangles en α
i β, i no ho són! Ho podrien ser, però aleshores els costats de T1 i T3
que mesuren 1,20 serien coincidents i no mesurarien 1,20, i els costats
de T1 i T2 que mesuren 1,00, haurien de mesurar 1,10 (Figura 39).
Figura 39

I no existiria el triangle T2, del que es també calcula l’àrea malament (doncs es calcula ½ de la base
per un dels costats iguals del triangle isòsceles, no per l’altura).
40

Explicació basada en NEUGEBAUER, 1945, pp. 53-55 i en HØYRUP, 1999, pp. 401.
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Per què parlem doncs d’aquest problema si està tan mal resolt?
Doncs perquè es calculen les àrees de T1 i T3 suposant que els costats
de T1 i T3 són proporcionals a 3, 4 i 5 (amb un factor 20):
1,00 és 60 en decimal = 20·3
1,20 és 80 en decimal = 20·4
1,40 és 100 en decimal = 20·5
És a dir, es calculen les àrees de T1 i T3 com si fossin els triangles
rectangles en α i β de la Figura 40.

Figura 40

També es pot suposar, per mirar de ser positius, que és el dibuix que acompanya al problema el que
està fet malament (o copiat malament) i que a la tauleta hauria d’aparèixer el dibuix de la Figura 40.
Però aleshores, tampoc la resolució seria perfecta: si bé les àrees dels triangles T1 i T3 estarien ben
calculades, l’àrea del triangle T2 seguiria estan malament.
En resum, s’ha resolt el problema malament bàsicament perquè la persona que l’ha resolt “ha vist”
triangles rectangles on no n’hi ha (si més no, triangles semblants al 3-4-5). Però, i això és el que
més interessa aquí, sembla com si aquesta persona conegués el Teorema de Pitàgores (o alguna
propietat mètrica dels triangles 3-4-5) encara que, obsessionada per aplicar-ho sigui com sigui, hagi
comés errors.
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2.10. TAULETA MS 304941

Figura 41: tauleta MS 3049

Figura 42: còpia de MS 3049

Figura 43

Un problema de la tauleta parla d’una porta o portal (encara que seria millor parlar del forat de la
porta o portal, Figura 43), que té unes determinades dimensions, i demana calcular la diagonal interior.
Fa els següents càlculs:
 diu que 26 40

és l’altura de la paret/mur  l’eleva al quadrat, el resultat és 11 51 06 40

 diu que 08 53 20 és l’amplada de la porta  l’eleva al quadrat, el resultat és 01 19 00 44 26 40
 diu que 06 40
 ho suma tot,

és el gruix del mur/paret  l’eleva al quadrat, el resultat és








44 26 40









el resultat és 13 54 34 04 26 40

 extreu l’arrel quadrada de la suma anterior,







el resultat és 28 53 20

El que s’ha fet amb aquestes tres quantitats (altura=a, amplada=b i gruix=c)42 és calcular la diagonal
interior (d) així:

d=√

+

+

Aquesta és la fórmula que ens dona la diagonal interna de qualsevol ortoedre d’arestes a, b i c,
fórmula que es pot obtenir per doble aplicació del Teorema de Pitàgores.
Efectivament, si tenim l’ortoedre de vèrtexs ABCDEFGH i d’arestes a, b i c (Figura 44), podem
calcular la seva diagonal interna d aplicant el Teorema de Pitàgores a una secció rectangular que
passi pels extrems de la diagonal d, per exemple, la secció DBFH (Figura 45), i tenim que
d2 = a2 + m2
essent m la diagonal de la base ABCD de l’ortoedre.
41
42

Explicació basada en Pythagoras Rule, Blog de David Mumford, 2015 i en FRIBERG, 2007, pp. 301.
Passant gruix c, amplada b, altura a, i diagonal d a numeració decimal, es veu que són proporcionals a 3, 4, 12 i 13.
Arqueonet Cultura, S.L.N.E. | Llibertat 6, baixos – 08380 Malgrat de Mar | Tfns. 937423014 - 667013352
Aula Arqueonet: Pelai 42, 2on – 08001 Barcelona | www.arqueonet.net | arqueonet@arqueonet.net

Pàg.
30 de 38

Curs
Assignatura
Títol
Autor/a

Estudis sobre Història i Civlització del P.Orient i la Mediterrània antiga (EPOMA)
Cultura i Civilització del Pròxim Orient antic
El Teorema de Pitàgores a les tauletes matemàtiques paleobabilòniques

Jaume Bartrolí Brugués

I per una segona aplicació de el Teorema de Pitàgores a la base
ABCD del l’ortoedre (Figura 46), tenim que:
m2 = b2 + c2
Si ajuntem aquestes dues igualtats, tenim:
d2 = a2 + m2 = a2 + b2 + c2
=
+ +
Per tant, els mesopotàmics del període Paleobabilònic sabien més
que el Teorema de Pitàgores (el quadrat de la diagonal d’un rectangle
és la suma dels quadrats dels dos costats que el determinen), sabien

Figura 44

que el quadrat de la diagonal interna d’un ortoedre és la suma dels
quadrats de les tres arestes que el determinen.
En David Mumford, reconegut matemàtic nord-americà d’origen
anglès, medalla Fields el 1974, mostra el seu entusiasme per aquest
descobriment i escriu al seu blog43:
“En la meva opinió, la demostració més impressionant i clara
del coneixement del Teorema de Pitàgores és a la tauleta MS

Figura 45: Secció DBFH

3049. Si bé el Teorema de Pitàgores és sobre triangles, també
ens dóna un procediment per calcular distàncies en el pla
bidimensional. Iterant-lo, s’obté la distància en l’espai
tridimensional (i amb el nombre de dimensions que es vulgui)

Figura 46: Base ABCD

com l'arrel quadrada de la suma dels quadrats de les
diferències de coordenades (Figura 47):
( , )= ( − ) +( − ) +( − )
La gran importància del Teorema de Pitàgores és que ens porta
a aquesta fórmula. I descobrim que aquesta fórmula s’ha usat
a Uruk, a Babilònia, en algun moment del segle XVII a.C.!”
Finalment, assenyalem que aquesta tauleta no ha estat redescoberta
i publicada fins al 2004, en noruec (i en 2007, en anglès)44.

43
44

Figura 47

http://www.dam.brown.edu/people/mumford/blog/2015/Pythagoras.html.
FRIBERG, 2004 ; FRIBERG, 2007.
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2.11. TAULETA Plimpton 32245

Figura 48: tauleta Plimpton 322

Figura 49: còpia de la tauleta Plimpton 322

És la tauleta matemàtica més famosa i també, la més complexa (Figures 48 i 49). Conté quatre
columnes I, II, III i IV de nombres prou enigmàtics i que descriurem de dreta a esquerra:
 Columna IV: indica senzillament el número de fila, de l’1 a 15.
 Columnes III i II: hi apareixen parelles de nombres (a,b) on sempre es verifica que a2  b2 és un
quadrat perfecte c2; és a dir, (a,b,c) és terna pitagòrica amb b2 + c2 = a2 (o bé

=√

−

).

 Columna I: de moment, només direm hi apareixen nombres molt llargs i que les primeres xifres
estan molt deteriorades (apareixeran com a 1 a la reproducció que segueix, però podrien ser 0).

45

I

Decimal

1 ; 59,00,15
1 ; 56,56,58,14,50,06,15
1 ; 55,07,41,15,33,45
1 ; 53,10,29,32,52,16
1 ; 48,54,01,40
1 ; 47,06,41,40
1 ; 43,11,56,28,26,40
1 ; 41,33,45,14,3,45
1 ; 38,33,36,36
1 ; 35,10,02,28,27,24,26,40
1 ; 33,45
1 ; 29,21,54, ,2,15
1 ; 27,00,3,45
1 ; 25,48,51,35,06,40
1 ; 23,13,46,40

1,9834
1,9492
1,9188
1,8862
1,8150
1,7852
1,7200
1,6928
1,6427
1,5861
1,5625
1,4894
1,4500
1,4302
1,3872

Decimal
c
120
3456
4800
13500
72
360
2700
960
600
6480
60
2400
240
2700
46

II
b
1,59
56,7
1,16,41
3,31,49
1,5
5,19
38,11
13,19
8,1*
1,22,41
45,0
27,59
2,41*
29,31
28*

Decimal
b
119
3367
4601
12709
65
319
2291
799
481
4961
45
1679
161
1771
28

Decimal
III
IV
a
a
169 1
2,49
4825 2
1,20,25*
6649 3
1,50,49
18541 4
5,9,1
97 5
1,37
481 6
8,1
3541 7
59,1
1249 8
20,49
769 9
12,49
8161
2,16,1
10
75 11
1,15
2929 12
48,49
289 13
4,49
3229 14
53,49
53 15
53*

Explicació basada en AABOE, 1964, pp. 30-31 ; NEUGEBAUER, 1945, pp. 138-141 ; ROBSON, 2002, pp. 105-120.
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A la taula anterior hi ha una reproducció de la tauleta Plimpton 322 amb la transliteració numèrica
corresponent . S’han han afegit, en vermell, quatre columnes amb els corresponents valors
decimals, incloent la columna c amb els valors √

−

. Les dades acompanyades d’asteriscos (*)

corresponen a correccions de suposats errors, i les escrites en verd són reconstruccions.
Dues interpretacions de la tauleta:
1) Com que les columnes III i II contenen nombres a i b tals que a2 – b2 és un quadrat perfecte c2,
s’ha pensat que a i b poden ser46:
 els dos primers nombres (a, b) d’una terna pitagòrica (a, b, c), de la que falta el nombre c.
 la diagonal a i un catet b, el petit, d’un triangle rectangle a-b-c, faltant el segon catet c.
o ambdues coses alhora (Figura 50).
Amb aquesta interpretació, els sexagesimals que apareixen a la

b²

/

columna I coincideixen amb els quocients
c² respectius, i són
1
les tg2β o els /Cos²β 47 de l’angle petit β del triangle a-b-c.
Figura 50

És a dir, la columna I seria una llista de valors trigonomètrics de l’angle β.
I amb aquesta interpretació, la tauleta ha sigut utilitzada sovint com a prova dels coneixements
per part dels mesopotàmics del Teorema de Pitàgores i, fins i tot, de la trigonometria!
2) L’any 2002 va aparèixer un article48 on es feia una interpretació del contingut de la tauleta que no
tenia res a veure amb el Teorema de Pitàgores. Aquesta interpretació és que les columnes de la
tauleta són dades relatives a problemes del tipus “calcular un nombre sabent que si se li resta el
1
seu recíproc, s’obté un determinat nombre”. Porten a equacions del tipus x – /x = k , i es postula
que les columnes numèriques de la tauleta permetien a algun mestre plantejar equacions d’aquest
tipus i fer un seguiment de la resolució per part dels seus alumnes.
I així estan les coses a hores d’ara. Com que la tauleta està trencada per la part esquerra i no sabem
que hi havia en el tros que falta, no han faltat especulacions sobre el seu contingut, especulacions
que abonen una interpretació o una altra segons els interessos de cadascun.

46

AABOE, 1964, pp. 30-31 ; NEUGEBAUER, 1945, pp. 138-141 ; NEUGEBAUER, 1969, pp. 36-42.
1

Són tg2β o /Cos²β segons que la primera xifra dels nombres de la columna I es reconstrueixi com a un 0 o com a un 1.
48
ROBSON, 2002, pp. 105-120.
47
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RESUM I CONCLUSIONS
YBC 7289

BM 85196

Suposat ús del T. de Pitàgores en un
quadrat de costat 30. Aparició de √2.
BM 85194

Dos usos del T. de Pitàgores en un triangle rectangle
de costats 18-24-30 (semblant a 3-4-5)
IM 67118 = DB2 146

Dos usos del T. de Pitàgores en un triangle rectangle
de costats 12, 16 i 20 (semblant a 3-4-5)
TMS I

Suposat ús del T. de Pitàgores en:
 un triangle rectangle de costats 30-40-50 (semblant a 3-4-5)
 un triangle rectangle de costats 8,75-30-31,25 (no semblant a 3-4-5)
YBC 8633
MS 3049

Suposat ús del T. de Pitàgores per
plantejar una equació quadràtica.
El triangle resultant és 45-60-75
(semblant a 3-4-5)
TMS XIX

Ús del T. de Pitàgores en un triangle
rectangle de costats 0,75,-1-1,25
(semblant a 3-4-5)
Plimpton 322

Una de les explicacions és que dos de
les columnes són les longituds de la
Doble ús del T. de Pitàgores
hipotenusa i del catet petit d’un
per calcular la diagonal interna
Ús del T. de Pitàgores en un triangle
triangle rectangle (o bé dos termes
d’un ortoedre d’arestes
rectangle de costats 60, 80 i 100
d’una terna pitagòrica).
proporcionals a 3, 4 i 12.
(semblant a 3-4-5)
Figura 51: resum de les tauletes estudiades
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CONCLUSIONS
El dibuix de la tauleta YBC 7289 ens permet assegurar que els matemàtics paleobabilónics tenien
coneixement del Teorema de Pitàgores en el seu cas senzill (triangle rectangle i isòsceles) i
possiblement d’alguna demostració visual d’aquest cas (Figura 10, pàgina 16).
A la resta de tauletes, excepte les dues últimes (MS 3049 i Plimpton 322), “apareix” el Teorema de
Pitàgores en nou casos, però cal fer les observacions següents:
En primer lloc:
 en sis casos és tracta d’un ús evident, doncs es calcula un catet c a partir de la hipotenusa a i de
l’altre catet b fent

=√

−

.

 en tres casos és tracta d’un suposat ús, ja que a les tauletes només apareixen dibuixos o bé que no
és segur que s’hagi fet un càlcul del tipus

=√

−

.

D’altra banda, i això és més intrigant:
 el triangles són semblants al 3-4-5 en vuit dels nou casos. Aquesta majoria de casos crea dubtes i
planteja interrogants: els mesopotàmics aplicaven el Teorema de Pitàgores només a triangles
semblants al 3-4-5 (i als rectangles i isòsceles, és clar)? Sabien de la generalitat del Teorema de
Pitàgores, aplicable a qualsevol triangle rectangle?
 només en un cas el triangle és no semblant al 3-4-5: el triangle 8,75-30-31,25 de la tauleta TMS I,
però malauradament, només tenim un dibuix i es tracta d’un suposat ús del Teorema de Pitàgores.
De les dues tauletes restants:
 a la tauleta Plimpton 322, no es pot descartar la interpretació del seu contingut com a valors dels
catets i de les hipotenuses de triangles rectangles, però continua sent de contingut complex i
enigmàtic. Segurament la tauleta Plimpton 322 encara ens donarà sorpreses.
 en quant a la tauleta MS 3049, ha estat un dels descobriments recents més importants relacionats
amb el Teorema de Pitàgores a Mesopotàmia. I estem d’acord amb David Mumford49 en considerar
que és la peça que fa decantar el debat per concloure que, efectivament, a començaments del II
mil·lenni, aquest teorema era conegut en Mesopotàmia.
Finalment, dir que, amb la quantitat de tauletes per estudiar que hi ha (i potser se’n trobin més), és
previsible que apareguin novetats sobre matemàtiques a l’antiga Mesopotàmia i cal estar vigilants.
49

http://www.dam.brown.edu/people/mumford/blog/2015/Pythagoras.html.
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ABREVIATURES I SIGLES USADES
BM

British Museum, Londres.

CDLI

Cuneiform Digital Library Initiative, http://cdli.ucla.edu.

CULC

Textos cuneïformes de la Universitat de Columbia, New York.

DB

Tell Dhiba’i, nom actual d’un poblat de la regió d’Eshnunna on es va trobar la
tauleta IM 67118 = DB2 146.

DCCMT

Digital Corpus of Cuneiform Mathematical Texts,
http://oracc.museum.upenn.edu/dccmt.

IM

Iraq Museum, Bagdad.

MM

Museu de Montserrat, Montserrat.

MAA

Mathematical Association of America, http://www.maa.org.

MS

Shøyen Collection, Oslo i Londres.

TMS

Textes Mathèmatiques de Suse.

YBC

Yale Babylonian Collection, New Haven, Connecticut.
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