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VII. ANNEXOS 
 

ANNEX 1: Figures complementàries al text. 
 
Fig. 1. Algunes dates assenyalades pel que fa al teatre en l’educació des del punt de vista de la 
seva autora Christiane Page (2004). Les dates que fan referència a les pràctiques rellevants de 
l’estudi són a títol indicatiu, per tal de situar cronològicament els fets, i no es refereixen tant al 
moment precís del seu naixement sinó més al moment de la seva popularització o consolidació. 
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ANNEX 2: Propostes i recursos per fer ús del teatre en l’educació 
 
 
ACTE – Associació Catalana de Teatre Educatiu 
 
ACTE és una entitat sense afany de lucre que treballa per la promoció de teatre, amb finalitats 
educatives, a través de la representació d’espectacles, tallers, activitats extraescolars i de 
lleure, seminaris, mostres, concursos, etc., sota el lema fent teatre eduquem. 
ACTE neix al setembre de 2007 com una aposta per oferir un teatre de qualitat que recolzi al 
sistema educatiu. 
Els seus espectacles proporcionen un  reforç a la tasca educativa que es realitza en els CEIP, 
IES i escoles del territori català. Facilita als professionals del món educatiu eines i recursos que 
els ajuden a realitzar amb una major eficàcia i des d’una vessant força lúdic la seva tasca. 
L’objectiu d’ACTE, recollit en els seus estatuts, és la promoció de teatre, amb finalitats 
educatives, a través de la representació d’espectacles, tallers, activitats extraescolars i de 
lleure, seminaris, mostres, concursos, etc. 
Per a poder realitzar l’activitat, a part dels espectacles de pròpia producció, que reforcen els 
continguts impartits a les aules, han establert aliances amb diferents grups i companyies de 
teatre per tal d’oferir un ampli catàleg d’espectacles a les escoles, institucions, entitats 
(públiques i privades) i particulars que ho sol·licitin.  
Des de la seva creació, i en el decurs d’aquests 5 anys, ACTE ha col·laborat amb més de 100 
institucions, ha representat gairebé 100 espectacles i animacions, també ha produït 22 
espectacles propis i està en conveni amb gairebé 20 companyies de teatre. 
 
CNICE  
 
Espai de l’Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat (INTEF), 
creat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, on s’hi presenta el programa D Teatro, format 
per varis recursos audiovisuals sobre les arts escèniques, amb les seves guies didàctiques per 
ser utilitzats com a optatives a l’educació secundària.  
 
Centre de Documentació Teatral  
 
El Centre de Documentació Teatral és una unitat dependent del INAEM (Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, 
la labor del qual és gestionar els fons documentals generant recursos de suport per a posar-los 
a disposició d’estudiosos, professionals i públic en general. 
En el portal s’hi compilen serveis, recursos i catàlegs, així com uns anomenats “Canals 
temàtics”, entre els quals hi trobem el tema del teatre a l’institut. “Canals temàtics” vol ser un 
espai canviant i actiu de comunicació, reflexió, intercanvis d’opinions i experiències que abordin 
temes diversos dins la realitat escènica.  
 
Fòrum Teatre i Educació  
 
Des de l’any 1994, any de la seva fundació a València, Fòrum Teatre i Educació és una 
organització dedicada a la creació, producció i distribució d'obres de teatre per a l'aprenentatge 
de la llengua anglesa.  
El plantejament essencial de l'equip de FTE és el d'impulsar el fet teatral com a eina didàctica 
en l'àmbit educatiu. Per això, el treball s'organitza al voltant d'un objectiu prioritari: proporcionar 
al professorat i l'alumnat obres divertides, interactives i eficaces per a l'ensenyament i 
aprenentatge de l'anglès dins i fora del centre docent.  
L’activitat està destinada a estudiants d'anglès de centres docents públics, privats i concertats 
de primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, universitats i escoles oficials d'idiomes de 
l'estat espanyol.  
Les obres de FTE es caracteritzen per ser interactives, representar-se íntegrament en anglès, i 
estar adaptades als diferents nivells d'ensenyament i de coneixement de l'idioma. Les obres 
són interpretades per actors nadius, titulats en les millors universitats i escoles d'interpretació 
britàniques. 
FTE compta amb un equip de pedagogs, professors d'anglès i il·lustradors que elaboren el 
material didàctic per a cadascuna de les seves obres, cosa que permet al professor treballar a 
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classe abans i després de la representació. Aquest material inclou suport d'àudio amb 
cançons, exercicis de dicció i fitxes amb exercicis per a professors i alumnes. 
 Des dels seus inicis ja han representat les seves obres en més de 13.000 ocasions, a les 
quals hi han assistit més de 2.900.000 alumnes, en un total de 660 localitats, la qual cosa els 
ha permès convertir-se en un referent de qualitat, dins l'àmbit del teatre educatiu al nostre país. 
 
Associació de Biblioteques Escolars de Hesse 
 
A Alemanya es va posar en marxa l’any 2006 un programa d’orientació i suport als centres de 
secundària en la matèria de la dramatúrgia juvenil. Amb el temps, el projecte ha anat creixent 
no només en temes a tractar com ara les històries i textos actuals que estan essent adaptades 
a adolescents, sinó també a d’altres ciutats del país.  
A dia d’avui també s’organitzen cursos i seminaris adreçats al professorat d’ensenyament 
secundari per tal que aprenguin a dur a terme activitats teatrals en les quals hi participin els 
seus alumnes. 
 
Teatre en l’educació 
 
Espai derivat del Postgrau de Teatre en l’Educació i Pedagogia Teatral que imparteix la 
Universitat de València des de l’any 2009, en el qual es proporciona al docent o interessat una 
sèrie de documentació per a incloure el teatre a l’aula. S’hi poden trobar des de crítiques a 
teories teatrals, passant pels serveis que s’ofereixen i per un recull de blogs relacionats amb el 
teatre i la seva funció docent.  
 
CEFIRE i les Jornades didàctiques de la dramatització  
 
Jornades educatives de teatre per a docents, realitzades anualment al CEFIRE (Centre de 
Formació, Innovació i Recursos Educatius) de Sagunt. Durant les jornades es tracten temes,  
idees i estratègies com la creació de dramatúrgies amb joves, el desenvolupament de diferents 
formes de teatre de l'oprimit, o el teatre social als centres per a la implicació de tota la 
comunitat educativa. 
Tanmateix, en cada edició s’aprofundeix en algun aspecte més específic de la didàctica, de 
manera que les ponències i activitats organitzades giren entorn a aquest eix.  
Amb la realització d’aquestes jornades es vol aconseguir, de manera global, complir amb els 
següents objectius: 

- Desenvolupament de les competències bàsiques a partir de les tècniques dramàtiques. 
- Descobrir les potencialitats didàctiques de la dramatització com a recurs 

d´aprenentatge experiencial. 
- Reflexionar les potencialitats educatives del teatre social. 

 
CI-Cuaderno Intercultural 
 
Rosana Larraz Antón i Ma. Isabel González Martínez dirigeixen l’espai CI en el qual hi compilen 
i organitzen recursos, materials, informacions, consells, notícies i tot allò que pugui ser útil per a 
fomentar la interculturalitat i promoure l’educació intercultural. 
Dins de les seves orientacions i aportacions de material didàctic, dediquen un apartat a la 
lectura, les dinàmiques i els jocs, de manera que destaquen el teatre com a recurs didàctic molt 
complet i “poderós” (2008). En el seu espai, presenten alguns recursos accessibles via internet 
que permeten desenvolupar temes com ara els següents: 
 

- Teatre i educació en general. 
- Educació en valors i teatre. Reflexions i proposta d’activitats. 
- Joc dramàtic en educació primària. 
- Teatre d’aula com a estratègia pedagògica innovadora. 
- Experiències amb el teatre com a eina d’integració. 
- Teatre i aprenentatge de llengües. 
- Expressió corporal a través del mim i la pantomima. 
- Teatre de titelles i interculturalitat. 
- Jocs de rol i activitats creatives. 
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A Escena 
 
Portal de Teatre gestionat per Marisa Aznar Pina des de l’any 2005, quan es va iniciar dins el 
projecte “Teatre en la web”, mitjançant una llicència d’estudis a Saragossa. 
El portal conté un ampli ventall teòric sobre la historia del teatre i el joc dramàtic a l’escola i la 
situació actual, així com un banc de tallers, publicacions i activitats d’interès. 
 
AVEC Teatre 
 
Blog informatiu sobre teatre en l'educació i didàctica de la dramatització, coordinat pels 
membres d'A.V.E.C. (Associació Valenciana d'Expressió i Comunicació), col·lectiu de 
professors de Dramatització-Teatre per a la millora d’aquesta pràctica educativa, la 
documentació teatral i la formació d'espectadors. 

 
Dramaloxia 
 
En funcionament des del 2009, es tracta d’un espai digital gallec basat en l’estudi de la 
conducta dramàtica i la pedagogia teatral a través del teatre en l’educació, l’expressió 
dramàtica, el joc dramàtic o el joc de rol. 
El blog es configura en diverses etiquetes referents als temes anteriorment descrits, juntament 
amb entrades sobre la història de l’educació teatral, les teories actuals, el seguiment d’algunes 
pràctiques que es duen a terme en aquest camp i, fins i tot, els esdeveniments relacionats i les 
crítiques teatrals del moment. 
El contingut es troba lligat a la Universidade xa! i la Plataforma Galega pola Integración das 
Ensinanzas Artistícas Superiores na Universidade, així com també a l’Associació de Directors 
d’Escena i a la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia (ESAD). 
 
Las virtudes del teatro (una mirada educativa) 
 
Blog d’un estudiant d’educació social sobre les aportacions del teatre des del punt de vista 
educatiu. Disposa de propostes i recursos educatius, així com d’entrevistes a experts en la 
temàtica i d’altres materials d’interès recopilats. 

Théâtrales 

Théâtrales és espai fundat el 1995 per André G. Bourassa (1936-2011) que conté, amb el 
suport multimèdia de la Universitat de Quebec, una col·lecció de textos i hipertextos en francès 
sobre el teatre, molts d’ells relacionats amb l’àmbit educatiu. 

Theatre Ideas 
 
Espai dedicat des de l’any 2005 a la crítica, els manifestos i les reflexions sobre el paper del 
teatre en la societat nord-americana. 
Sovint, tracta temes com el teatre en l’educació, per mitjà d’articles com ara l’enfocament de  
les arts en l’educació i/o l’atenció a la diversitat.  
 
Espai oficial de la família i admiradors de Malba Tahan 
 
Des d’aquest espai digital es posa a disposició dels docents, els recursos que Mello i Souza va 
generar, així com tots els textos relacionats amb la matemàtica i la seva didàctica. 
Julio César de Mello i Souza (Rio de Janeiro, 1895 - Recife, 1974), professor de matemàtiques 
i escriptor brasiler que, sota el pseudònim de "Malba Tahan", va ser conegut pels seus llibres 
sobre les ciències matemàtiques que han sorprès, i sorprenen encara per la forma recreativa 
d’ensenyar per igual tant als adults com als nens. 
El professor es dedicava a criticar assíduament els mètodes d'ensenyament brasilers, 
especialment aquells utilitzats en la instrucció matemàtica. Solia dir "El professor de 
matemàtiques és un sàdic, que desitja fer-ho tot tan complicat com sigui possible". En 
educació, Malba Tahan anava per davant dels seus temps ja que, tot i el pas dels anys, les 
seves propostes segueixen vigents avui dia i sempre són causa d'admiració.  
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Grupo Theatralha & Cia. 
 
Grup teatral de São Paulo fundat l’any 1987 que, des d’aleshores, ha estat pioner en realitzar 
multitud d’espectacles teatrals al servei de l’educació. El grup es troba vinculat a les 
associacions de productors de teatre, a la FDE (Fundació per al Desenvolupament  de 
l’Educació) i a Cultura de l’Estat. 
Moltes de les adaptacions teatrals del grup relacionen el fet teatral educatiu amb l’àmbit de les 
matemàtiques, amb representacions com ara O Homem que Calculava, de Malba Tahan (1994) 
o Aventuras da Matemática, també de Malba Tahan (1999). 
 
 
 
ANNEX 3: Exemples de recursos que relacionen teatre i matemàtiques 
 
 
ÀMBIT GENERAL (ARTS DRAMÀTIQUES PROFESSIONALS) 
 
Són ja unes quantes les representacions teatrals a nivell professional que s’han presentat arreu 
del món, especialment a Broadway i a d’altres llocs dels Estats Units, amb arguments entorn a 
les matemàtiques i/o a matemàtics o personatges vinculats.  
Algunes d’elles expliquen fets històrics que han suposat una evolució; d’altres busquen la 
demostració d’alguns teoremes complexos per mitjà de l’espectacle i d’aquesta manera 
involucrar l’espectador; o bé, en els casos més duts a l’extrem, són espectacles basats en 
successions, funcions matemàtiques o geometries perfectes pel que fa a la seva estructura o 
harmonia del text. Tot seguit, se’n ressenyen algunes de les més conegudes o destacades. 
 
A Disappearing number 
  
A Disappearing Number (Un Nombre Que Desapareix) és una creació del britànic Simon 
McBurney i la seva companyia teatral, Complicite, en coproducció amb el Festival de Teatre 
d'Holanda. Es va estrenar el 2007 a Plymouth, va saltar aquest mateix any a Londres, on va 
obtenir un èxit fulminant, i va arrasar l’any 2010 al festival d'estiu del Lincoln Center de Nova 
York (2010). A Barcelona, també se’n va poder gaudir l’any 2008 al Teatre Lliure. 
L’autor es planteja tot un espectacle teatral sobre teoremes matemàtics complexes: un conjunt 
de fórmules que van deixar petrificat l'il·llustre matemàtic anglès Godfrey Harold (GH) Hardy 
quan el 1914 els va llegir en una carta que acabava de rebre de l'Índia. Signava aquella carta 
Srinivasa Ramanujan, un matemàtic autodidacta que es guanyava la vida com a oficinista al 
Port de Madras. A Hardy li va costar molt convèncer-lo de deixar-ho tot i viatjar a Anglaterra, on 
el seu innat geni pels números va causar sensació i li va valer a Ramanujan ser el primer no 
britànic (i no blanc) admès a la Royal Society i al Trinity College de Cambridge. 
A l'obra hi ha molt d’humor. Però l'humor, quan és seriós, és sempre una noble resposta a la 
por. I és la por a la mort allò que omple cada racó de A Disappearing Number. No tant la por a 
morir com a que morin altres, a que ens deixin sols els que estimem, els qui vam triar per 
ajudar-nos a ser nosaltres. Les nostres arrels quadrades, els nostres cubs, la nostra suma 
infinita que, pel que sigui, sempre és igual a 1/12. 
Simon McBurney va concebre aquesta obra a l'ombra de diverses pèrdues humanes que el 
misteri de les matemàtiques li ha permès sublimar amb tanta obstinació com el que posa el 
personatge d’Al per aconseguir que el seu operador de telefonia mòbil li permeti posar al seu 
nom i així conservar el número de telèfon de la seva difunta esposa Ruth, el primer número que 
va voler d'ella. Que era al seu torn el nombre màgic de Hardy i Ramanujan. La clau que tot és 
infinit i està connectat, com molt bé saben els místics indis de tota la vida i com més recentment 
han descobert els matemàtics. 
La fascinació principal de l’espectador per l’obra és el fet que els nombres puguin arribar a 
transmetre emocions. A més, un immens prestigi plàstic precedeix al creador de la peça i a la 
companyia que la va representar, una capacitat de fer del teatre una experiència visual molt 
intensa.  
Però el millor és que tota aquesta ostentació visual té un text molt sòlid en què recolzar-se. A 
Disappearing Number és una mena de trencaclosques matemàtic i poètic que es va muntant al 
voltant de l’espectador i que aconsegueix una narració sense fi. Tot ho expliquen al mateix 
temps i tot al mateix temps ve al cas: l'extraordinària relació entre els matemàtics Hardy i 
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Ramanujan, l'extraordinària relació d'amor -i d'altres coses- entre Al i Ruth, la més punyent 
solitud enmig del món més globalitzat, ressons de la independència de la Índia, ressons de 
l'absència, ressons de la mort... 
 
Proof  
 
L'obra Proof (Prova) es basa en la demostració que condueix a la certes 
a. El drama escrit pel nord-americà David Auburn, guanyador dels premis Pulitzer 2001 a la 
millor dramatúrgia i premis Tony al millor muntatge aquell mateix any, és un assaig que analitza 
els límits a través de la ciència matemàtica com a fil argumental. 
El guió gira al voltant de Robert, un eminent matemàtic que, tot i no tenir totes les facultats 
mentals, en el camp d'aquesta ciència resulta ser un geni i les seves teories revolucionàries li 
fan valer el respecte i admiració dels seus col·legues de professió 
La trama, però, comença amb les seves filles Catherine i Claire, que l'enterren causa de la seva 
malaltia mental. Catherine, dotada amb una ment brillant com el seu pare, sacrifica la seva 
carrera científica per cuidar-lo. Després de la mort del seu pare, Catherine tindrà un romanç 
amb el jove estudiant Harold, deixeble de Robert, que pretén trobar entre les teories del 
professor alguna prova que pugui canviar el curs de la ciència matemàtica i dotar així al docent 
del reconeixement que no va tenir en perdre el cap.  
L'eix de la narració, per tant, el constitueixen els episodis de trobades i desencontres entre el 
geni i Catherine. I el complementen els segments de converses entre ella i la seva germana 
Claire i la relació que estableix amb Harold. Hi ha referències a segments anteriorment 
mostrats, cosa que encadena fets i que pretén justificar alguns detalls inclosos. 
El relat de Proof és anacrònic i està constituït tant pels records com pels fets. Només el 
desenllaç de cada escena permetrà deixar clara la línia del temps en la qual es troben. 
L’obra, estrenada l’any 2001 als Estats Units, es va poder veure a València l’any 2003. 
 
Fibonacci Project 
 
Fibonacci Project és una iniciativa de col·laboració internacional impulsada per la creença que 
a través de l'expressió artística éssers humans poden construir ponts entre cultures i promoure 
un major sentit de solidaritat. L'objectiu del projecte és la creació d'un espectacle 
multidisciplinari basat en la col·laboració entre artistes de diferents cultures amb la idea de 
celebrar els grans poders de la humanitat: la creativitat i la consciencia. 
És un espectacle ideat per la companyia quebequesa Les 7 doigts de la Main i dirigit per 
Samuel Tétreault, que ha pres forma en diverses ciutats del món per mitjà de les 
col·laboracions amb els artistes residents. El nom del projecte fa referència a la 
coneguda successió de Fibonacci, descoberta pel famós matemàtic italià Leonardo Fibonacci al 
segle XIII: {0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...}. 
Aquesta successió universal, omnipresent a la natura, l'art i l'arquitectura, i que condueix a la 
proporció àuria (també anomenat divina proporció) és la inspiració subjacent de tot l’espectacle: 
simbolitza com la vida s’organitza de manera orgànica i natural per crear harmonia i bellesa i 
conté la idea que nosaltres, com a humans, formem part de l'harmonia universal de les formes, 
i que la unió dels oposats complementaris pot ser una manera d'estendre aquesta harmonia a 
regnes psicològics i també socials. 
El Projecte Fibonacci es realitza a través d'una sèrie de residències de creació en diferents 
països de tot el món. Cadascuna d'aquestes residències apunten cap a la creació d'un 
espectacle renovat i únic basat en un "joc de la creació" amb 3 regles fonamentals: 
Regla 1: Hi ha dos equips creatius: “l’equip de gira", integrat pels artistes i col·laboradors de 
Les 7 Doigts de la Main que viatgen amb el projecte, i "l’equip amfitrió", integrat pels artistes 
locals i col·laboradors que participen en una residència particular. En lloc de competir, els dos 
equips treballen junts per crear el millor espectacle possible. 
Regla 2: Cada residència és com una marató creativa en la qual només es permet que els 
artistes treballin en la creació de la sèrie durant 21 abans de l'inici de les actuacions públiques. 
Regla 3: La creació de la demostració es basa en una estructura recurrent de vuit quadres, un 
per a cada un dels vuit primers números de la seqüència de Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 
21). Cada un d'aquests quadres representen l’espai on es convida als artistes per crear les 
seves obres d'art col·lectives, inspirades en temes predeterminats associats a cadascun dels 
vuit primers nombres de Fibonacci. 
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Aquest singular "joc de la creació" permet reunir alguns dels millors artistes del món en un 
procés de col·laboració basat en la trobada entre les diferents formes d'art (circ, teatre, dansa, 
música, vídeo i arts visuals) i, sobretot, per la interculturalitat del diàleg. Aquest procés 
representa en si mateix el nucli i l'esperit de la sèrie. D'aquesta manera, d'una residència a una 
altra, d'un país a un altre, l'espectacle mai és el mateix i sempre és un espectacle canviant i en 
evolució constant. Al llarg de la sèrie se segueix una progressió a través de vuit grans temes 
fixats com una metàfora de l'evolució de la nostra consciència: 
 
{0} Inconsciència, buit 
{1} Individualitat, autoconsciència 
{2} La dualitat, l'altre 
{3} La família, la societat 
{5} El món, la diversitat cultural 
{8} L'univers 
{13} El temps, la mort 
{21} La maduresa, la saviesa 
 
Aquests temes representen una invitació a qüestionar el nostre viatge individual i col·lectiu, i 
contemplar, més enllà de la diversitat cultural, els denominadors comuns de la humanitat. 
L'espectacle està sempre dirigida cap al públic local i té en compte el context sociocultural del 
lloc on s'està presentant. Una relació directa amb el públic s'estableix mitjançant diverses 
formes d'interacció. Més que un espectacle, el Projecte Fibonacci té com a objectiu crear un 
esdeveniment que és una experiència completa i sorprenent per al públic, de principi a fi, 
mitjançant el canvi de la relació habitual que tenen amb l'espai escènic, els intèrprets i el 
rendiment. 
El desenvolupament del projecte es basa en un pla a llarg termini que s'estén des de 2007 fins 
2017. La primera fase del projecte té com a objectiu completar un cicle de residències de 
creació en dotze països diferents, permetent als artistes que representen una mostra de la 
diversitat cultural del món a col·laborar junts. Després de la finalització d'aquest cicle, la fase 
final del Projecte Fibonacci és la realització d'una residència de creació última a Mont-real 
(Quebec, Canadà). Previst per al 2015, aquí s'integrarà almenys un artista triat de cada un dels 
països visitats amb anterioritat per formar part de l’espectacle que es titularà The Fibonacci 
Suite. Aquesta producció a gran escala, amb alguns dels millors artistes del món, rastrejarà tot 
el recorregut del Projecte Fibonacci en una celebració viva de la creativitat i la diversitat 
humana. Les societats visitades al llarg del camí serviran com a rampa de llançament per a una 
gira mundial d'aquest espectacle que marcarà la conclusió del Projecte Fibonacci. 
L’any 2010 es va poder veure la primera fase del Projecte Fibonacci a Barcelona, al Mercat de 
les Flors. 
 
L'entretien entre M. Descartes avec M. Pascal le jeune 
 
L'entretien entre M. Descartes avec M. Pascal le jeune (La trobada entre Descartes i Pascal 
jove) és una obra de Jean-Claude Brisville (1985) que recrea la única trobada que es va donar 
entre els dos filòsofs més importants del seu segle.  
La trobada es va produir el 24 de setembre de 1647, al convent parisenc dels Mínims, i 
l’entrevista va durar diverses hores. Cap dels dos no va escriure sobre allò que van parlar, i 
precisament aquest fet va animar el dramaturg Jean-Claude Brisville a imaginar la trobada de 
dues experiències vitals i dos pensaments filosòfics. Descartes, amb 51 anys, havia acceptat 
l’oferta de mecenatge que li havia fet la reina Cristina de Suècia i es preparava per realitzar 
l’últim viatge d’una vida atrafegada; Pascal era un jove de 24 anys que, tot i la seva edat, ja era 
considerat un geni per haver ideat diverses aportacions científiques, d’entre les quals destaca 
una màquina aritmètica antecedent dels ordinadors actuals; estava immers en una profunda 
crisi existencial que –amb la fe del convers– es preocupava més de reformar els altres que de 
reformar-se ell mateix. Descartes mirava, des de l’alçada de la seva edat –i amb un cert 
distanciament–, els temes que afectaven l’ésser humà. L’admiració mútua que sentien no 
ocultava la seva oposició radical d’idees i de formes de viure. 
En aquesta adaptació de la trobada al teatre, Brisville descriu Descartes com l'hereu de la 
saviesa, l'humanisme, com un personatge racionalista que estima la vida en els seus menors 
detalls i aprofita totes les oportunitats que aquesta li ofereix. Pascal, en canvi, encarna la figura 
del jove turmentat que només viu per les seves idees. La trobada escenifica aquest 
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enfrontament de dues personalitats i dues vides fascinants que, per diferents motius, continuen 
pertanyent al nostre temps. Descartes -l'impulsor de la raó com a norma de vida- no és 
l'intel·lectual sec pintat per la tradició, sinó un delicat pensador que s'endinsa en totes les vies -
fins i tot en els carrerons més tenebrosos- per les quals caminava Europa en aquell moment: 
l'arribada a París amb 17 anys, les dones, la guerra, els duels, les ciències ocultes; en resum, 
un personatge viu, d'aquest món. Pascal, en canvi, aspira a l'altre món: es mortifica la carn, es 
retorça i turmenta per aconseguir l'absolut, un misticisme religiós que li impedeix participar de la 
vida. 
A Madrid, l’obra es va estrenar l’any 2009 al Teatro Español, mentre que la representació es va 
poder veure a Barcelona l’any 2010 a la sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure, en una versió 
interpretada i dirigida per Josep Maria Flotats. 
 
O Homem que Calculava  
 
O Homem que Calculava (L’home que calculava) és un llibre de Malba Tahan (1938) que 
posteriorment va ser dut a escena pel Grupo Theatralha & Cia (1994). 
En la peça, Malba Tahan fa pal·lesa la seva fascinació per la cultura àrab, inculcant les 
matemàtiques mitjançant la narració de la interessant i gairebé prodigiosa vida del calculador 
Beremiz-Samir. 
L’obra parla del viatge de Beremiz i Hanak a la gran ciutat de Bagdad, on Beremiz es convertirà 
en cèlebre i famós resolent situacions que per als altres eren matemàticament impossibles 
(com la divisió dels 35 camells o el problema de les set perles). En el curs de la història, 
Beremiz formarà amistats amb personatges cada vegada més importants, entre ells, alguns 
xeics i el Maharajà de Lahore, mentre que en el seu moment de màxima glòria enfrontarà a 
Telassim, la filla d'un xeic, amb la seva antiga estudiant de matemàtiques. L'aventura està 
acompanyada per un gran nombre d'endevinalles i curiositats matemàtiques, com la increïble 
propietat del número 142.857. 
Aquesta obra pot ser considerada alhora com una història i com un recull de problemes i 
curiositats matemàtiques. El mateix autor va reconèixer que un dels seus objectius en escriure 
va ser el de contribuir a popularitzar les matemàtiques, presentant-les no ja de forma abstracta 
o en contextos merament simbòlics, sinó integrades als esdeveniments i travessades per molts 
altres aspectes, com qüestions morals i d'història. 
 
Lilavati o Aventuras da Matemática  
 
Aventuras da Matemática és també un llibre de Malba Tahan que posteriorment va ser dut a 
escena pel Grupo Theatralha & Cia (1999) en format d’espectacle musical instructiu. 
L’obra narra la història de Bhaskara, el matemàtic hindú més important del segle XII al qual se li 
atribueix la fórmula per a la solució d'una equació del segon grau, a la recerca de la felicitat de 
la seva filla Lilavati. Al llarg de les seves aventures, s'enfronta a persones i fites en la història 
de les matemàtiques de manera que, només en resoldre els enigmes plantejats, podran seguir 
endavant amb els seus objectius.  
 
Hypatia or The Divine Algebra 
 
Peça teatral dedicada a la vida i la mort de la primera dona matemàtica i filòsofa d’Alexandria al 
segle V. 
L’argument es basa en temes com la lluita de les dones per la independència i l'oportunitat de 
participar en activitats significatives en el món en general. Hipatia és un model feminista del 
món antic, filòsofa, astrònoma, matemàtica, inventària, administradora i professora a 
Alexandria, Egipte, fou tràgicament assassinada per heretge i per no saber mantenir-se al lloc 
insignificant que com a dona li tocava  
La representació va ser de les primeres obres de temàtica matemàtica que es van representar 
a nivell professional, en aquest cas a Broadway, Nova York. 
 
Mad Maths 
 
Espectacle poètic-“sonat” apte per a tots els públics sobre les matemàtiques, dirigit per Olivier 
Faliez i Kevin Lapin. 
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La companyia Sous un autre angle va posar en marxa un espectacle per parlar de 
matemàtiques d'una altra manera...divertint-se. L'obra es va estrenar el 2003, i des de llavors hi 
ha hagut centenars de representacions en teatres, instituts i festivals. 
En l'obra, dos professors, Mr. X i Mr. Y, exposen les seves teories sobre el zero, l'infinit, la 
importància de les zebres en la numeració, etc. en deu capítols: 
 
Capítol 0: Tot és el nombre. Es parodia l'admiració que sentien Pitàgores i els seus deixebles 
pels nombres enters. 
Capítol 1: Les famílies de funcions. Els dos professors representen per torns les diferents 
funcions matemàtiques, les característiques es transformen llavors en caràcters humans. 
Capítol 2: Història de la numeració. Exposició de les diferents maneres d'explicar la numeració 
a través de la història de la humanitat. 
Capítol 3: Nous sistemes de numeració. Els dos professors proposen un nou sistema de 
numeració sense el zero, i realitzen, sense voler, la demostració de la seva utilitat. 
Capítol 4: El zero. Interpretació teatral per un dels dos personatges del zero al llarg de la 
història. 
Capítol 5: L'infinit. Hi ha més nombres enters que parells? Quants decimals té pi? Evocació 
poètica de l'infinit. 
Capítol 6: El llenguatge matemàtic. Sainet humorístic que, mitjançant la burocràcia 
administrativa, pretén evocar la complexitat, de vegades absurda, del llenguatge matemàtic. 
Capítol 7: La trigonometria. Curs magistral on els dos professors, sobtadament exaltats, es 
deixen portar fins a evocar la poesia del sinus i cosinus. 
Capítol 8: Una successió convergent. Teòricament: 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + ... = 1. Però 
com donar l'aplicació completa? 
Capítol 9: La música de les fraccions. Evocació de la relació entre la música i les fraccions amb 
l’ajuda de tubs de PVC de diferents mides que acaba amb una demostració rítmica 
endimoniada. 
 
L’obra ha estat un èxit, també a nivell educatiu, des dels seus inicis fins a dia d’avui. 
 
Calculus 
 
El químic Carl Djerassi és l'autor d'aquesta obra de teatre (2004) que tracta sobre l'autoria de la 
invenció del càlcul infinitesimal i la polèmica que van mantenir els seus dos creadors: l'anglès 
Sir Isaac Newton (1642-1727) i l'alemany Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). 
Newton va descriure en un manuscrit no publicat de 1669 el seu denominat mètode de fluxions, 
un conjunt de regles amb les quals era capaç de calcular màxims, mínims i tangents, sense 
que les quantitats fraccionàries o irracionals suposessin cap problema. 
Tots aquests temes de gran complexitat matemàtica es tracten en aquesta peça teatral. 
 
L’augmentation 
 
Aquesta obra és una peça teatral de l’any 1970 de l’escriptor francès Géorges Perec, en la qual 
no hi ha personatges ni acció dramàtica, tan sols hi ha un escenari que ha d'imaginar 
l'espectador. Els 7 actors són: 1. la proposició, 2. l'alternativa, 3. la hipòtesi positiva, 4. la 
hipòtesi negativa, 5. l’elecció, 6. la conclusió i 7. la rubèola. 
L'augment té un subtítol, que ja de per si és tota una història: Com, siguin quines siguin les 
condicions sanitàries, psicològiques, climàtiques, econòmiques o d’altres, pot tenir les màximes 
possibilitats d'èxit a l'hora de sol·licitar al seu cap de servei un reajustament del seu salari?  
L'obra és una anti-arborescència: en un relat arborescent tot es bifurca, hi ha elecció, pèrdues i 
guanys, aquí no hi ha decisions ni progressió. 
Perec juga amb la noció "Augment" en el sentit financer (el sou), retòric (apilar una sèrie 
d'arguments per arribar a una conseqüència) o matemàtic. 
L'obra és un malson sense fi, on cal tenir-ho tot previst: si el cap de servei hi és, si la secretària 
Mme. Yolande està de bon o mal humor, etc.; fet que construeix un obsessionant text 
combinatori. 
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Fermat’s last tango 
 
El matrimoni de compositors Joshua Rosenblum i Joanne Sydney Lessner van muntar a finals 
de l'any 2000 aquest espectacle musical amb barreja de estils (rock'n roll, jazz i, per suposat, 
tango), sempre amb un ressò semi-operístics. 
El musical recrea precisament el moment del descobriment de l'error en la demostració de 
Fermat per part del matemàtic Daniel Keane. Comença l'obra amb l'anunci de la demostració 
del Teorema de Fermat, amb balada d'amor inclosa (The Beauty of Numbers). Apareix el 
fantasma de Fermat afirmant que ell havia demostrat ja el seu famós teorema i burlant-se de la 
complicada “suposada” demostració de Keane. Com a aliats de Fermat, hi apareixen els 
matemàtics Pitàgores, Euclides, Carl Friedrich Gauss i Isaac Newton, que el visiten des del 
Finalment, els "Aftermath" s'adonen del valor i la dificultat del treball de Keane, de la brillantor 
dels mètodes moderns utilitzats per ell i acaben donant-li suport i donant-li la benvinguda al seu 
selecte grup. Després d'un dur treball i de molta crisi personal, Keane troba finalment la 
demostració del teorema, i rep el reconeixement del seu admirat Fermat. 
 
Quad 
 
El novel·lista Raymond Federman qualifica Quad com a "Poesia, dansa, matemàtiques, 
geometria; és l'obra de treball més pura que Beckett ha creat mai". 
És una obra minimalista per televisió de l’any 1981, on tots els elements de l'obra giren al 
voltant del número 4: un ballet per a quatre intèrprets, segons Samuel Beckett. 
Els actors recorren una àrea donada (un quadrat imaginari, de costat 6 passos), seguint 
cadascun el seu propi trajecte. L'únic punt marcat a terra és el centre E, que Beckett l’anomena 
la zona de perill. Els actors estan concentrats en els seus propis moviments, però han d’evitar 
sempre aquesta zona, així com qualsevol contacte entre ells. 
Tot està fixat en el guió de Beckett: la llum (4 focus de llum de diferents colors, cada 1 
il·luminant a un dels actors), la percussió (4 sons: tambor, gong, triangle i tac de fusta, 
cadascun associat a un dels intèrprets), els passos (el so caracteritza cada actor), els vestits 
(túniques llargues amb caputxa ocultant la cara i del mateix color de la llum que enfoca l'actor), 
els intèrprets (semblants en alçada, petits, prims i preferentment amb coneixements de ball), la 
posició de la càmera i la durada de la peça (1 pas per segon, i tenint en compte el temps perdut 
en els angles i el centre, uns 25 minuts). 
És una peça, no tant en argument, però sí en estructura, molt matemàtica i, sobretot, de molta 
puresa geomètrica. 
 
Le Crâne et la Mécanique ou La double vie d’Ada Lovelace 
 
La crâne et la Mécanique (subtitulada La double vie d'Ada Lovelace) és un espectacle musical-
creat per Lo Glasman (autor, compositor i intèrpret) l’any 2008 i representat per la companyia 
teatral Les Passeurs d'Ondes-que tracta de la situació de les dones en la ciència i de l’evolució 
en el coneixement del funcionament del cervell. L'obra s'enfronta al personatge femení Ada 
Byron, filla del poeta Lord Byron i cèlebre matemàtica anglesa autora del primer programa 
informàtic, i al personatge masculí Dr. Deville, fervent defensor de la frenologia. 
L'acció es desenvolupa en dues èpoques diferents, que s'entremesclen contínuament:  
l'adolescència d'Ada (1828), etapa en què la protagonista s'asfixia sota la pressió d'una 
educació opressiva, i inventa una màquina voladora per anar a la recerca de la seva mare, a la 
qual troba a faltar per les seves prolongades absències; i el període d'Ada amb el frenòleg 
(1841), moment en què Ada no aconsegueix centrar-se en el seu treball en col·laboració amb el 
matemàtic Charles Babbage, inventor d'una màquina calculadora que ella pensa que és capaç 
de controlar. 
L'espectacle parla sobre els estereotips masculins i femenins, i porta a reflexionar sobre la 
perversitat que suposa la utilització de la ciència com una eina per justificar alguns prejudicis 
socials. Hi ha raons objectives i neurològiques que expliquin les diferències de comportament 
entre homes i dones?  
En la introducció del llibret s'explica que el personatge d'Augusta Ada Byron King és doble: les 
dues actrius (adolescent i adulta) que interpreten Ada apareixen per torns en mode Ada 
(obedient i conformista) o en mode Augusta (rebel i reivindicativa); fins i tot a vegades les dues 
identitats apareixen barrejades. Quan les dues discuteixen, Augusta es manifesta sempre amb 
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la mà esquerra, la mà dreta és el baluard d’Ada. En el cas d'Ada adulta, la banda esquerra (el 
mode Augusta) ja està paralitzat. 
 
Partition 
 
Partition (2001) és una obra d’Ira Hauptman, distribuïda en dos actes i sis personatges: el 
matemàtic hindú S. Ramanujan, el professor de la Universitat de Cambridge G.H. Hardy, la 
Deessa hindú Namagiri de Namakkal, l’amic D'Hardy A. Billington, el fantasma de P. Fermat i 
un oficial de policia de Scotland Yard.  
L'acció té lloc a Cambridge entre el 1913 i el 1920. El títol es refereix a la teoria de les 
particions de nombres, en què Hardy i Ramanujan van col·laborar, però també fa al·lusió a les 
particions (antagonisme) de temperament, de cultura i de mètode matemàtic, que els 
distancien. 
Intrigat pels brillants resultats del jove autodidacta hindú, Hardy el convida a Cambridge per 
conèixer el seu mètode de treball. Ramanujan, un humil treballador de correus sense formació 
universitària i pertanyent a una de les castes més baixes de l'Índia, arriba a Anglaterra des 
Madràs el 1913, per treballar amb el seu admirat professor. Només conèixer-se, els dos 
personatges perceben l'abisme que els separa: Hardy és ateu, segur de si mateix, independent, 
fidel a la lògica racional i afèrrim defensor del mètode deductiu; mentre que Ramanujan és 
religiós, introvertit, lleial a seva mística intuïció i sosté que els seus resultats matemàtics li són 
concedits per la deessa Namagiri durant el son. 
Hardy intenta inculcar a Ramanujan el rigor científic occidental, basat en les demostracions: vol 
fer d'ell un matemàtic complet. Però el geni hindú no aconsegueix entendre allò que el 
professor vol explicar-li: Ramanujan sap que les seves fórmules són certes (la seva deessa 
familiar les dicta en somnis), però no aconsegueix demostrar la seva validesa, les seves 
matemàtiques es descobreixen, en contra de l'opinió d'Hardy que assegura que es dedueixen. 
Hardy proposa a Ramanujan intentar buscar la solució de l’últim teorema de Fermat (fictici). 
Ramanujan s'obsessiona amb aquest problema i demana ajuda a la deessa Namagiri, que 
conversa amb l'espectre de Fermat per intentar complaure el seu protegit. 
Fermat, que fa diverses aparicions al llarg de l'obra i amb la seva arrogància aporta una nota 
còmica, confessa a Namagiri que no recorda la demostració del seu teorema, de fet admet que 
ni tan sols sap si alguna vegada havia escrit una prova. 
La guerra esclata a Europa i l'esperit pacifista d’Hardy li fa deixar en un segon pla les 
matemàtiques per dedicar-se a la política. Ramanujan se sent abandonat i acaba emmalaltint. 
Hardy s'adona que no ha aconseguit ser un bon mentor per Ramanujan, que torna al seu país 
per intentar recuperar-se, encara que mor al poc temps d'una tuberculosi. 
 
The Moebius strip 
 
The Moebius Strip (2001) és una coreografia de l'artista suís Gilles Jobin: geometria, cossos, 
espai i una mirada que busca l'infinit. En aquesta obra els ballarins decideixen com ubicar-se 
en l'espai, es juga amb la geometria, les llums i les ombres, tot això emmarcat en un aire 
d'estètica minimalista. 
Els ballarins entren, se'n van a dormir, romanen immòbils, es tomben en un altre lloc d'un tauler 
quadriculat dibuixat sobre el sòl. Es tracta d'un moviment continu, sense ímpetu, on els actors 
llisquen per l'escenari o repten; és la dansa en horitzontal. L'ambient singular i delicat apareix 
gràcies als jocs de llums i als girs sonors de Franz Treichler. 
La metàfora de la banda de Moebius apareix clarament en la continuïtat dels moviments , que 
s'inspiren en aquesta figura que es pot recórrer de manera perpètua. 
 
Infinities 
 
L’obra Infinities (2002) ha estat escrita pel cosmòleg de Cambridge i Director del Millenium 
Maths Project, John Barrow. La peça es composa de 5 actes, cada un dels quals tracta 
d'alguna manera el concepte d’infinit. 
Els espectadors van entrant en grups de 60/80 persones cada 15 minuts, i van movent-se a 
través dels 5 escenaris en unes 2 hores. Mentrestant, els 65 actors també roten, cosa que 
afegeix sentit al moviment infinit. 
En els 5 escenaris hi trobem 5 casos clàssics de la matemàtica vinculada al concepte d’infinit: 

1. L’Hotel infinit de Hilbert. 
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2. La vida eterna (infinita). 
3. La replicació infinita (Biblioteca de Babel). 
4. L’infinit no és un gran nombre. (Conflicte entre Cantor i Kronecker). 
5. És possible viatjar en el temps? (Paradoxa de l’àvia). 

 
 
ÀMBIT EDUCATIU  
 
Algunes de les obres citades anteriorment pertanyen a un gènere clàssic, són de molta 
complexitat pel que fa a la seva estructura o al seu contingut matemàtic. Tot i que poden 
resultar interessants a certs nivells, en l’àmbit educatiu s’ha optat per adaptar conceptes 
matemàtics a obres teatrals que poden ser fàcilment interpretats pels alumnes de l’educació 
obligatòria. En molts casos, són guions realitzats pels propis professors de matemàtiques del 
centre i que, amb el temps, s’han publicat i han estat utilitzats com a recurs també en d’altres 
centres d’educació obligatòria; cosa que ens demostra el moviment i la disposició de recursos 
que hi ha en aquest sentit. A continuació, citem alguns dels guions més aptes i divertits per a 
l’ús didàctic en l’àmbit matemàtic. 
 
El Sistema Métrico Decimal 
 
D’una manera pionera en els seus temps i procurant unir la necessitat infantil del joc amb 
l'exigència social del aprenentatge, Juan Bosco va introduir pels vols del 1849 a les seves 
escoles el sistema mètric decimal per augmentar i millorar la instrucció dels seus nois. I va 
idear aquell mateix any un altre mitjà eficacíssim per convertir el nou sistema en una cosa 
natural i senzill. Va escriure i va fer representar en el seu teatre una comèdia en tres actes, 
titulada precisament: El Sistema Métrico Decimal (1849).  
L'escena representava un mercat, amb compradors i venedors de diferent gènere. Els 
compradors, ignorant l'obligatorietat dels nous pesos i mesures, o no volent donar-se per 
assabentats, volien comprar pels mètodes i mesures antigues. El venedor, coneixedor de la llei, 
observava que estaven abolides i el comprador cridava contra la novetat, l'engany i l'embolic. 
De vegades, els dos contendents discutien, l'un volent convèncer i l'altre no deixant-se 
persuadir, fins que amb calma i paciència el venedor aconseguia ficar al cap del comprador la 
utilitat del nou sistema, la diferència entre un pes i un altre, entre una i altra mesura, la 
proporcionada i raonable diferència de preu, etc., fins que aquest acabava per comprar 
tranquil·lament i se’n tornava instruït i convençut. Altres vegades presentava l'escena un pobre 
obrer que trobava un company o un antic mestre, li demanava que li donés explicacions i les hi 
donava. D'aquesta manera explicava els pesos posant èmfasi en la diferència entre unça i 
hectogram, lliura i quilogram, etc., passava a les mesures linials, indicant la diferència entre 
vara i metro, parlava de les mesures de capacitat, comparant el càntir amb el decalitre, i així 
amb totes les altres. 
El text dramàtic es converteix d'aquesta manera, tal i com descrivia el seu autor, en una eina 
evidentment didàctica i divertida (utile dolce).  
 
¿Dos más dos es igual a cero? 
 
Dins l’ampli ventall de recursos matemàtics dedicats a l’ensenyament que ens ofereix l’espai de 
Sector Matemática, hi trobem tot un apartat destinat a “Teatro y Matemática”.   
Aquí, s’hi troben varis elements i recursos per utilizar a l’aula que permeten corroborar aquesta 
relació Teatre-Matemàtiques, com ara unitats didàctiques integradores (tipus projecte 
transversal) per incorporar el teatre en l’àmbit de les matemàtiques, crítiques teatrals o bé 
textos teatrals amb contingut matemàtic adequats per a nens o adolescents. A continuació, se’n 
citen alguns: 
L’obra de teatre ¿Dos más dos es igual a cero?, d’Alexandra Badillo i Humberto Valenzuela, 
pretén donar resposta a interrogants propis de la matemàtica (què és, què estudia, per a què 
serveix, etc.) basant-se en el pensament de Sòcrates contingut en un passatge del “Teetetos” 
de Plató, el qual es relaciona amb l’art de la maièutica, és a dir, al fet de dur l’interlocutor a 
trobar la veritat mitjançant una successió de preguntes i respostes. El millor d’aquest art, 
segons Sòcrates, és que permet saber si allò que desencadena la reflexió del jove és una 
aparença enganyosa o bé un fruit veritable. 
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A partir d'aquests elements va anar madurant la idea, segons els autors, de reviure i portar a la 
nostra època conceptes establerts fa segles, però tan vigents en els nostres dies, utilitzant el 
teatre -art de la comunicació per excel·lència- com el mitjà que els permet fer de la matemàtica 
un tema amè de conversa i discussió. 
L'objecte més important d'aquest treball és que es constitueixi en un factor motivador per al 
procés d'ensenyament-aprenentatge de la matemàtica, tant en ensenyament mitjà com a 
universitària, lliurant un enfocament diferent i modern d'aquelles matèries d'estudi habitual. 
L’obra transcorre en el cafè d’un institut, on varis estudiants repassen història i, en aparèixer un 
professor, comencen a qüestionar allò que han d’estudiar. L’un d’ells es decanta més per 
estudiar matemàtiques, l’altre no pot, prefereix molt més els ensenyaments artístics i estudiar 
poc, etc. D’aquesta manera, el professor els acaba fent veure que tot allò que els agrada es pot 
potenciar per aprendre allò que més els costa, i els proposa aprendre matemàtiques mitjançant 
una representació teatral. 
 
Teatromático 
 
Teatromático (2007) és un llibre d’Ismael Roldán (professor de matemàtiques, físic i doctor en 
ciències de la comunicació) que recull vàries històries matemàtiques narrades en forma de 
teatre i que, per tant, poden ser representades pels alumnes. En començar el gran espectacle 
Teatromático, els actors posaran cos i veu a conceptes matemàtics. Unes imponents i 
centenàries senyores com la integral i la seva inseparable derivada, així com els elegants i 
impredictibles cavallers pi i e, els nombres primers, la funció sinus, la incògnita X, o bé l’amor 
impossible entre una asímptota i la seva corba en són alguns exemples. 
El llibre, amb gran dosis d’humor i diversió, permet escenificar conceptes matemàtics i, 
d’aquesta manera, consolidar-ne l’aprenentatge per part dels alumnes. És un llibre 
recomanable a tots els nivells, segons la temàtica que s’estigui treballant amb els alumnes pot 
encaixar més un esquetx o un altre. El títol de cada fragment són els descrits a continuació: 
 

- La incógnita X. 
- Diálogos entre primos. 
- Ángulos bastante agudos. 
- Junta ordinaria de quebrados. 
- La liberación de la potencia. 
- Doña primitiva y su integranda. 
- Un seno descarriado. 
- Matemáticas por un tubo. 
- Noticiario teatromático. 
- La unión imposible. Diálogos entre una asíntota y su curva. 
- La bit y el brujo de las letras (obra de Claudi Alsina). 

 
A la xarxa també es poden trobar activitats associades al contingut del llibre, tant pel 
professorat com pels alumnes. 
 
La rebelión de los números 
 
De la mateixa manera que els anteriors llibres d’Antonio de la Fuente Arjona, La rebelión de los 
números aposta pel joc dramàtic com a eina didàctica en l'horari lectiu. Amb altres paraules, el 
llibre convida a recrear l'aventura que sis nois autodenominats "els últims de la classe" 
emprenen per rescatar el seu professor de matemàtiques. Marc, Rober, Chema, Omar, Sara i 
Sílvia encarnen diferents prototips d'alumne amb els quals els nens solen identificar-se. De la 
Fuente Arjona sembla conèixer molt bé l'univers escolar, el sentit de l'humor infantil i l'atracció 
que les històries tradicionals i els artistes de carn i ossos exerceixen en els alumnes. 
L’autor, Antonio de la Fuente Arjona, és actor i autor de novel·les, teatre i contes, amb una 
finalitat comuna: el teatre com a eina educativa a l'escola. 
Aquesta és la història: els números decideixen fer una rebel·lió junts per demostrar als nens, i 
als grans també, com les matemàtiques estan en la nostra vida quotidiana i són necessàries 
per a gairebé tot. Cada vegada que algú menyspreï les matemàtiques, els números aniran 
desapareixent dels rellotges, les calculadores, de les pàgines, els telèfons, dels autobusos ...i el 
món esdevindrà un caos. 
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De la Fuente Arjona escriu aquesta obra ben carregada d'humor: hi ha molts moments de 
rialles i somriures, és molt dinàmica i en cada escena els esdeveniments se succeeixen de 
manera sorprenent. A més, hi ha una inferència constant al lector o l'espectador, fent-lo partícip 
dels enigmes que han d’esbrinar en cada escena: sumant quilos, substituint lletres per 
números, esbrinant hores o descobrint polígons. És a dir, els alumnes aplicaran de manera 
lúdica els seus coneixements d'aritmètica, geometria, àlgebra, i de pas posaran a prova la seva 
faceta artística (en termes d'actuació o de producció teatral).  
Una obra de teatre, per tant, plena d'entreteniment, esperit crític, fantasia, aventures, realitat, 
veritat, emoció, imaginació i una mica de rebel·lia que, a més, resulta ser una proposta molt 
interessant per llegir, per dramatitzar, per fer-se una mica més còmplice de les matemàtiques 
sense perdre rigor pedagògic i sens dubte, per fer una posada en escena. Tot un repte per 
l’autor, aconseguir convertir en acció, en vivència teatral, una cosa tan abstracta com un 
problema matemàtic. Un text original i insòlit, a l'escola i en un escenari. 
 
El chico de la última fila 
 
Aquesta és una obra de l’any 2006 on les matemàtiques serveixen com a element dramàtic i fil 
conductor. 
En l’argument, s'estableix una relació entre dos alumnes; l’un ofereix a l'altre ensenyar-li 
matemàtiques, mentre que el segon li ensenya al primer filosofia. Apareixen les seves 
dificultats i, al mateix temps, la facilitat i gratitud de compartir les matèries. Un motiu poètic de 
l'obra és el món dels nombres imaginaris. En aquest sentit, es vol deixar constància en el guió 
de l’extraordinària capacitat poètica de les matemàtiques: la noció de matriu, el·lipse, etc. 
Tenen, segons l’autor, un món i una poesia pròpia. 
Juan Mayorga (1965), autor de l’obra, és matemàtic, filòsof i dramaturg espanyol. En la seva 
carrera, sempre cerca la manera d’apropar l’ensenyament, en especial de les matemàtiques, 
mitjançant la dramatització. 
 
-- 
I així successivament, la llista de recursos és de gran abast. No obstant, tot i ser literatura 
novel·lística més que gènere teatral específicament, convé citar alguns textos literaris amb 
temàtica matemàtica, com ara el text literari (i a la vegada matemàtic) del mes, que podem 
trobar a la pàgina de Divulgamat, o bé algunes de les novel·les de Claudi Alsina, catedràtic de 
matemàtiques conegut internacionalment per la seva gran tasca d’investigació docent i 
divulgació científica en l’àmbit de les matemàtiques:  
 
La matemática del consumidor (Josep M. Fortuny I Claudi Alsina, 1994). 
Invitación a la didáctica de la geometría (Claudi Alsina, 1998). 
Geometría cotidiana (Claudi Alsina, 2005). 
El club de la hipotenusa (Claudi Alsina, 2005). 
Vitaminas matematicas: cien claves sorprendentes (Claudi Alsina, 2011). 
Las mil caras de la belleza geometrica (Claudi Alsina, 2011). 
La secta de los numeros: el teorema de pitagoras (Claudi Alsina, 2011). 
Mapas del metro y redes neuronales: la teoria de grafos (Claudi Alsina, 2011). 
Geometria para turistas: una guia para disfrutar de 125 maravillas mundiales y descubrir 
muchas mas (Claudi Alsina, 2012). 
Los asesinos matematico atacan de nuevo: una nueva seleccion de errores matemáticos de los 
cuales somos victimas o autores (Claudi Alsina, 2012). 
El sentido comun a su alcance (Claudi Alsina, 2013). 
 
També es destaquen d’altres novel·les matemàtiques com Las aventuras matemáticas de 
Daniel (2007), de l’autor Danny Perich Campana; o bé d’altres tipologies de llibres que estan 
relacionats amb la matemàtica i i alguns autors destacats: 
 

1. Matemàtica recreativa: Edward Lucas, Lewis Carroll, Sam Loyd, Martin Gardner, Josep 
Estalella, etc. 

2. Matemàtica històrica-biogràfica. 
3. Geometria intrínseca: José Luis Corral, Ildefonso Falcones, Dan Brown. 
4. Utilitzen algun recurs matemàtic: Newton, J. Leguina, José Luis Borges, etc. 
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5. Exalten la destresa d'alumnes i professors en matemàtiques: Huxley, Somoza, Bonilla, 
etc. 

6. L'autor aprofita per venjar-se del seu fracàs matemàtic: Azorín, Gandara, Bassani, etc. 
7. Poesia matemàtica: Eddington, V. Lindsay. 

 
Tenint en compte els resultats tan baixos que s’obtenen a les proves PISA, tant pel que fa a les 
matemàtiques com en lectura, resulta força convenient el fet de reforçar aquests aspectes per 
mitjà de textos literaris molt diversos però amb alt contingut educatiu i/o matemàtic.  
 
 
 
ANNEX 4: Estructura de l’obra de teatre estudiada 
 

Estructura en diversos grups de matemàtics: 
 
1r grup: The before Christ, format per: Pitagores, Demòcrit, Euclides, Arquimedes i 
Eratòstenes. Faran una COREOGRAFIA. 
 

‐ Doctores parlen de la historia del pírcing. 
‐ Passarel·la  de models ( Els piercing ahir i avui). 
‐ Després de la desfilada de models,  actuació del 2n i 3r grup. 

 
2n grup: Hero, Al and Ary, format per Heron d'Alexandria, Aryabhata i Al-Khwarizmi. 
Reciten POEMES. 
 
3r grup: The Symbolisms, format per  Robert Recorde, Paolo   Ruffini, François Viète, i 
Thomas Harriot. Faran una COREOGRAFIA. 

 
‐ Doctores matemàtiques actuals parlen dels tatuatges i la seva història. 
‐ La fórmula matemàtica de la despigmentació. 
‐ Actuació grups  4 i 5.  
‐ Espectacle final grup 6. 

 
4t grup: Rene and Pascal, format per Pascal Blaise i René Descartes. Recitaran unes 
FRASES POPULARS DE LA MATEMÀTICA.    
 
5è grup: The Maths jokes, format per un grup de dones matemàtiques. Explicaran 
ACUDITS AMB CONTINGUT MATEMÀTIC.  
 
6è grup: Espectacle final, el formen convidats especials. 
 
 

 
ANNEX 5: Guió de l’obra de teatre estudiada 
 

UN ESPECTACLE DIFERENT (PART I) 
 
Música ambiental mentre entra la gent.  
Ball de presentació (músiques: Pink Floyd, The wall / Two and a Half Men Theme / Zoey 
Deschanel, Hey girl / Blues Brothers, Everybody needs somebody). 
Surten  a escena els/les presentadors/res (dues noies i un noi) mentre sona la música. Vestits 
elegantment. Es situen al mig de l’escenari. 
Decorat un PW amb el títol “Un espectacle diferent”(PW 1) 
 
Presentador 1: Bona tarda des del recinte cívic dels Merinals a la localitat de Sabadell 
(Barcelona) (o bon dia segons sigui). 
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Presentador 2: Un any més ens tornem a retrobar per veure el nou espectacle  de l’Institut 
Miquel Crusafont i Pairó. 
 
Presentador 3: Enguany amb el títol “Un espectacle diferent”. 
 
Mentre presenten van sortint un grup d’actors. Es disposen per ballar el ball d’inauguració. Un 
cop acabat el presentador 3 ballen i, un cop acabat el ball, surten d’escena abans que parli el 
presentador 1. 
 
Presentador 1: Tindrem conferències, humor, música, cant i d’altres sorpreses que no 
desvetllarem. 
 
Presentador 2: “Un espectacle diferent” ens durà a fer un passeig pel món de les noves 
tendències d’ornamentació corporal. Tendències que preserven el medi ambient de productes 
corrosius. 
 
Presentador 3: No tanquem fronteres i fem d’aquest espectacle una crida a la renovació, a la  
llibertat,  a la saviesa,...en fi, a promoure el canvi per a tots i totes, joves i no tan joves. 
 
Presentador 1: I en sense més a dir comencem amb l’actuació del grup “The before Christ”: 
(les lletres es pronuncien amb anglès) format per: Pitàgores, Demòcrit, Euclides, Arquímedes i 
Eratòstenes, un fort aplaudiment per a ells. (A mida que els va anomenant entren a l’escenari i 
saluden al públic amb la mà. Els presentadors 2 i 3 surten d’escena). Tot seguit un presentador 
es col·loca entre mig d’ells per tal de fer  algunes preguntes. PW 2 de tots els The before 
Christ. 
 
Presentador 1:  On vàreu néixer i per quin temes sou coneguts? (Passa el micròfon a en 
Pitàgores i després aquest el va passant a la resta.) 
 
Pitàgores Sóc Pitàgores, vaig néixer a Samos, Grècia. Els meus seguidors em coneixen pel 
famós teorema de Pitàgores. (PW 3 d’ell). 
 
Demòcrit:  Demòcrit, vaig néixer a Abdera, una ciutat de la costa sud de Tràcia, a l'est del riu 
Nestos, que era una colònia de Teos. Actualment tota aquesta zona correspon al nord-est de 
Grècia. Se’m coneix per haver demostrat les fórmules del volum d’un con  i el d’una piràmide. 
(Pw 4 d’ell). 
 
Euclides: Euclides, vaig néixer a Alexandria (Egipte) i vaig estudiar la divisibilitat, la 
factorització i el màxim comú divisor de dos nombres. (PW 5 d’ell). 
 
Arquímedes:  Arquímedes i vaig néixer al port marítim de Siracusa (Sicília, Itàlia), que en 
aquell temps era una colònia de la Magna Grècia. Vaig descobrir la relació aproximada entre la 
circumferència i el diàmetre, relació que es designa avui en dia amb la lletra grega π (pi).  (Pw 
6 d’ell). 
 
Eratòstenes Eratòstenes i sóc de Cirene (Llíbia) vaig crear el garbell d'Eratòstenes. (Pw 7 
d’ell). 
 
Presentador 1: Amb tots vosaltres “The before Christ” amb  “Scream & Shout” un fort 
aplaudiment per tots ells. 
 
Un cop acabat el ball entra el/la presentador/a 1. Es situa al centre de l’escenari i  presenta al 
següents  actors. (PW 8 amb el títol de pírcings). 
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Taula amb cadires. Entrevista. 
 
Presentador 2: Tot  seguit en “Un espectacle diferent” tenim l’honor de presentar la Doctora 
Rita  Riudamunt, etnòloga i a la Doctora Ruth Ram, etnògrafa (aplaudiments mentre entren les 
doctores). Bon dia/(bona tarda) doctores. Què és l’etnologia doctora Riudamunt? 
 
Doctora Rita Riudamunt: Bon dia/(Bona tarda), l’etnologia és la part de l’antropologia que 
realitza classificacions i estudis  comparatius de les distintes rases i pobles basant-se en  les 
dades proporcionades per l’etnografia  (PW 9 definició) 
 
Presentador 2: I l’etnografia?, Doctora Ram. 
 
Doctòra Ruth Ram: Bon dia/(Bona tarda), l’etnografia és la part de l’antropologia que estudia 
els grups de cultura primitiva. (Pw 10  definició) 
 
Presentador 2: Avui el tema de la nostra tertúlia són els pírcings. Quin és l’origen de la paraula 
pírcing?, doctora Riudamunt? 
 
Doctora Rita Riudamunt: La paraula Pírcing és un anglicanisme del gerundi del verb to pierce 
que significa foradar, perforar, travessar. Aquestes perforacions són una forma de modificació 
corporal i reflecteixen tant els valors culturals, com els religiosos i els espirituals, però també 
tenen una part de moda, d’erotisme i d’inconformitat.  
 
Presentador 2: En quin moment van sorgir doctora Ram? 
 
Doctòra Ruth Ram: Resulta impossible establir en quin moment exacte va aparèixer el pírcing 
en la història de la humanitat, però el que sí se sap és que el pírcing és una forma d`expressió 
tan vella com la cultura i que ha existit pràcticament en la totalitat de les civilitzacions. A l’alta 
societat victoriana el fet que les dones portessin una anella al mugró feia realçar el volum dels 
seus pits. A Egipte una anella al melic era un signe de l’antiga reialesa i estava prohibit a tots 
aquells qui no fossin nobles. A la Índia, a moltes dones se’ls posava una anella al nas des de 
ben petites. Es pensa que originalment es feia com a signe de submissió i devoció de la dona 
al seu marit. Al segle XVII creien que posar-se una tira de metall a l’orella tenia propietats 
terapèutiques i fins i tot que si es portava al costat esquerra el dimoni no entraria en els seus 
cossos. I per últim Els mariners i pirates acostumaven a posar-se una anella a l’orella cada cop 
que travessaven  l’Equador.  
(PW de cada exemple) 
 
Presentador 2: Quan va començar la pràctica del pírcing? 
 
Doctòra Rita Riudamunt: Les diferents cultures del món, a vegades desconegudes per la 
societat, són el principi d’aquesta pràctica, com a ritus o senyal de pertinença a una tribu o a 
una altra. Els esquimals són els qui primer van practicar els pírcings sota el nom de “labrets”. 
Els labrets es feien als joves que passaven de ser nens a ser adults responsables, amb 
qualitats i aptituds per sortir a caçar. Les dones de Nova Guinea es perforen les aletes nasals 
amb una espina de peix, mentre que els homes porten en el tabic nasal les dents de peix. Els 
antics maies es perforaven el llavi, el nas i les orelles amb les joies més cares que es podien 
permetre. A moltes tribus de l’Àfrica existeix la tradició que les joves solteres comencen a 
engrandir el seu llavi en el moment en què es prometen. Aquest procés dura tot el temps que 
són nòvios i fins el moment del casament. A més a més, és la promesa qui fa un plat de fang 
que progressivament anirà canviant per un altre de més gran. A major grandària del plat, major 
serà la dot que la família del nuvi haurà de pagar a la família de la núvia. I podríem continuar ja 
que la llista és molt llarga... 
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(PW de cada exemple) 
 
Presentador 2: En l’actualitat el fet de portar un pírcing té algun significat? 
 

Doctòra Ruth Ram: En l’actualitat es fa normalment per qüestions d’estètica. A Occident, 
durant quasi tot el segle vint va quedar reduït a la simple perforació dels lòbuls de les orelles 
per col·locar les arracades. En les últimes dècades ha rebrotat, sobretot entre els joves, fins el 
punt de fer-se tan comú el fet de trobar una persona amb una arracada a una orella com 
trobar-ne un altre que porti un o varis pírcings al melic, al llavi o a la llengua.  

 

Presentador 2: Moltes gràcies doctores Ram i Riudamunt per les seves explicacions. Tot 
seguit els presentem la nostra passarel·la «Els pírcing ahir i avui», amb totes les novetats per 
aquest estiu 2013. 

 

(Les doctores es queden assegudes a la taula i el presentador 2 s’aixeca i es situa a un lateral 
de l’escenari. Entren les models i es situen una al costat de l’altra al darrera de l’escenari. Les 
models aniran sortint i faran passarel·la cap al davant de l’escenari).  
Música de passarel·la mentre el presentador va anunciant els models i aquests van fent la 
passarel·la. Els models porten una fotografia amb el pírcing del lloc on representa que el 
porten. Quan arriben al davant del públic, l’ensenyen posant-se’l al lloc on aniria. 

Música: Out of Control, de Barrie Gledden & Jason Pedder & Steve Dymond & Sulene Fleming. 

 
Presentador 2: En primer lloc presentem a Victòria i Venus.  

(Surten les dues models amb música de passarel·la.) 

(Quan arriben al davant Victoria s’apropa a la vorera de l’escenari i dóna una volta ensenyant 
la fotografia i després fa una passa cap al darrera. Venus fa el mateix que ella. S’apropa a la 
vorera de l’escenari... Després les dues s’avancen. Ensenyen les fotografies del pírcing, 
donen una volta i surten cadascuna per un lateral mentre entre els altres dos es preparen).(La 
presentadora parlarà quan les models arribin a la vorera de l’escenari).  

Victòria presenta una anella a la part central del llavi inferior. Amb aquesta perforació Victòria 
allunyarà els mals esperits que vulguin entrar al seu cos, segons creences dels indis nord-
americans. Recomanat pels seguidors del “Cuarto milenio,  Mis enigmas favoritos, Misterio 
TV, Más allà de la vida... 

Venus porta varis pírcings en la part superior del cos: orelles, nas i llavi. A part de fer front 
també als mals esperits, ens fixarem en aquest cas en la perforació nasal. 

 

Presentador 2: Continuem la nostra passarel·la amb  en  Víctor i Valentino. Ens porten altres 
models de pírcings a la part superior del cos. I esperem de tot cor que els esperits entenguin 
aquests simbolismes.. 

(Quan arriben al davant els dos miren al públic. Es posen els cartell al davant. Es posen de 
costat. Es giren. Es tornen a posar al davant amb el cartell davant de la part del cos en 
concret. Es tornen a girar i se’n van). (La presentadora parlarà quan el models arribin a la 
vorera de l’escenari).  

 

Presentador 2: I per acabar la nostra passarel·la “Pírcing, ahir i avui” tenim a Viviana i Violeta. 

(Quan arriben al davant Viviana s’apropa a la vorera de l’escenari i dóna una volta ensenyant 
la fotografia i després fa un pas cap al darrera. Violeta fa el mateix que ella. S’apropa a la 
vorera de l’escenari... Després les dues s’avancen. Ensenyen les fotografies del pírcin,  donen 
una volta i surten cadascuna per un lateral). (La presentadora parlarà quan les models arribin 
a la vorera de l’escenari).  

Viviana ens presenta el pírcing a la llengua. Perforació de caire més sexual que decoratiu. 
Especialitat de perforació per aquelles modalitats de treball en què la llengua romangui 
relaxada llarga estona. 

Violeta ens porta la perforació al melic. (Fa lleus moviments de caderes). 
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(Quan aquestes models arriben al darrera aleshores s’acosten totes cap al davant. Fan posat, 
formen una filera i surten de l’escenari). (Entra el presentador 1 i surt d’escena el presentador 
2 mentre surten les models). (El presentador 1 es quedarà a la taula amb les doctores). 

 
Presentador 1: Déu n’hi dó quins modelets. Algú de vosaltres s’anima a fer-se’n un? És el que 
es portarà aquest estiu 2013…en fi, mentre us ho aneu pensant veurem la següent actuació. 
Amb tots vosaltres “Hero, Al and Ary”.   (Entren a escena, es situen al costat del presentador). 
Qui és qui? 
 
Heron d'Alexandria: Ei! Gent de Sabadell, sóc Heron d’Alexandria i vaig estudiar les àrees, les 
superfícies i els volums.  
 
Aryabhata:  Aryabhata, vaig néixer  a Tarenga, un poble de la Índia, i em vaig dedicar a buscar 
les regles per resoldre les arrels quadrades. 
 

Al-Khwarizmi: Al-Khwarizmi, vaig nèixer a Shiva, un pais de l’Àsia Central. Sóc el pare de 
l’àlgebra, dels sistemes d’equacions, de les equacions… Jo a la incògnita li deia en un principi 
“cosa” però com que era massa llarg vaig pensar…perquè no l’anomenes nomes amb una 
lletra? I així ho vaig fer. Sabeu en quina lletra vaig pensar? Doncs en la X!  

 
Presentador 1: Amb tots vosaltres “Hero, Al and Ary” amb “The mathematical poems”, un fort 
aplaudiment per tots ells. 
 

(El presentador 1 es queda a la taula amb les doctores. Surten  d’escena i Heron, Aryabhata i 
Al-Khwarizmi s’acosten cap al davant. Sona una música de fons molt suau mentre va recitant). 

 
(Veure amb els estudiants exemples de recitar poemes: 
http://www.youtube.com/watch?v=VGp-76AqlfE 
http://www.youtube.com/watch?v=R3Ot31fEK8M 
http://www.youtube.com/watch?v=tGSpa3SFGAI&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=IMthVJbvg8g&feature=related) 

Aryabhata: “la familia triángulo” 

Todos los triángulos somos 
polígonos muy amigables, 
3 lados, 3 ángulos, 3 vértices, 
nuestros elementos principales. 

Yo soy el equilátero 
y mis lados iguales tengo, 
y por más que me estiren y estiren, 
mis ángulos inalterables mantengo. 

Cada uno de ellos mide 
exactamente 60 grados 
y cuando me trazan una altura 
quedo en dos partes iguales, cortado. 

Al-Khwarizmi:  

Yo soy su hermano isósceles 
tengo tan solo dos lados iguales 
y opuestos a ellos, modestamente, 
dos ángulos que lo mismo valen. 
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Heron d'Alexandria:   

De mis hermanos soy el más desordenado, 
como escaleno me han bautizado, 
mis ángulos son todos desiguales 
y lo mismo pasa con mis lados. 

Aryabhata: 

El que no se hace mayor problemas 
es mi primo acutángulo 
pues menos de 90 grados tiene 
la medida de sus ángulos. 

Al-Khwarizmi:  

Pero el más chistoso de todos 
es el tío obtusángulo 
que entre 90 y 180 grados 
tiene uno de sus ángulos. 

Heron d'Alexandria:   

Y si preguntan por el más famoso, 
no hay duda: triángulo rectángulo 
con un ángulo de 90 grados 
a sus catetos afirmando. 

A su lado más largo 
por hipotenusa han bautizado, 
¿creerías que en tan pequeño triángulo 
el más grande teorema se ha creado?  

Aryabhata: 

Pitágoras fue el matemático 
que descubrió por sabio y sus musas 
que al sumar el cuadrado de los catetos, 
resulta igual que el cuadrado de la hipotenusa. 

Heron d'Alexandria, Aryabhata, Al-Khwarizmi 

Y esta historia familiar finaliza,  
en otro momento nos juntaremos 
para hablar de los cuadriláteros 
y de todo su parentesco. 

(Entra el presentador 1 i s’acosta al grup) 

Presentador 1:  Un fort aplaudiment per “Hero, Al and Ary” (surten d’escena). Tot seguit 
presentem a   “The Symbolisms” (Entren a escena. El presentador es situa entre ells a 
l’escenari). Sou coneguts per...               

 
Robert Recorde:  Soc Robert Recorde, vaig néixer a Tenby (País de Gal·les) i sóc el creador 
del símbol igual. Ho trobeu una mica estrany, oi? Doncs abans que jo creés aquest símbol la 
gent utilitzava paraules com aequales, aequantur, esgale, faciunt, ghelijck, o gleich, aeq. En 
fi… 
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Paolo Ruffini: Paolo Ruffini (diu fent un pas un xic exagerat cap al davant). Sóc de Valentano, 
Itàlia, i se’m coneix per la famosa regla de Ruffini, ...ves per on porta el meu nom..., que 
permet trobar els coeficients del resultat de la divisió d’un polinomi pel monomi (x-r). 

 
François Viète: François Viète, vaig néixer a Fontenay-le-Comte, França. Vaig ser el primer 
en representar els paràmetres d’una equació amb lletres i la resolució complerta de l’equació 
de segon grau. 

 

Thomas Harriot: Thomas Harriot,  d’Oxford, Anglaterra. I vaig introduir els símbols ">" i "<". 

 

Presentador 1: Amb tots vosaltres “The Symbolisms” amb el ball “The Time (Dirty Bit)”. 

  

(Un cop acabada surten de l’escenari, el presentador 1, les doctores i el grup the Symbolisms). 

 
Fi del primer acte 

 
 

 
 

UN ESPECTACLE DIFERENT (PART II) 
 

(Entra el presentador 3) 
 
Presentador 3: El següent tema que tractarem avui seran els tatuatges. Per aquest motiu la 
nostra següent convidada és la matemàtica Ianna Easmus. (Entra a escena. S’asseu a la 
taula). Ianna Easmus. Bon dia senyora  Easmus, això de tatuar-se la pell ve de lluny o bé es 
una moda de les últimes dècades? 
 
Ianna Easmus: Bon dia. El tatuatge s’ha utilitzat al llarg dels temps com a símbol de 
representació dels sentiments, de les formes de ser o dels gustos i aficions. Cal a dir que 
aquest tipus de modificacions de la pell ha augmentat de manera considerable en les últimes 
dècades. 
 
Presentador 3: Com es podria definir la paraula tatuatge? 
 
Ianna Easmus: La paraula tatuatge prové del samoà “tatau”, que significa marcar o copejar 
dues vegades i s’incorpora a l’espanyol per mitjà del francès “tatouage”. En l’actualitat els 
anomenem “tattoos”.  
 
Presentador 3: Es podria parlar d’alguna data d’inici? 
 
Ianna Easmus: Alguns autors coincideixen a dir que el tatuatge més antic trobat fins ara, és 
una representació pictòrica a la cova d’Aurignac que data de l’any 8000 abans de Crist. En 
ella, es veu un individu amb dibuixos en el cos de color vermell. Un altre tatuatge prehistòric és 
el que té la mòmia coneguda com a “home de gel” o “Otiz” a Itàlia. És el cadàver humà amb 
pell més antic que s’ha trobat. Té més de 57 tatuatges a l’esquena. A Egipte també s’hi troben 
mòmies amb tatuatges a la panxa com a símbol de fertilitat. Els grecs i els romans tatuaven els 
seus esclaus a la cara per identificar-los. Per això es deixaven la barba, per a tapar-ho. Les 
diferents tribus de la Polinèsia utilitzaven el tatuatge com a decoració corporal. El tatuatge 
començava quan es tenia poca edat i s’extenia fins que no quedés cap part del cos sense 
pigmentació. Quant més tatuat, més respecte es tenia. D’altra banda, el tatuatge també servia 
per a marcar els delinqüents. Així, aquells qui desobeïen la llei eren repudiats per tota la seva 
vida  i a tot arreu. Aquest tatuatge era la marca de la vergonya. A la Xina, són les bandes 
criminals les qui es tatuaven. Vers el 1368, època de la dinastia Ming, les adolescents es 
tatuaven la cara per ser menys atractives i així no ser raptades. El tatuatge era un símbol de 
protecció. 
 
Presentador 3: Els tatuatges sempre s’han fet a mà? 
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Ianna Easmus: Al 1876 Thomas Alva Edison va crear la primera màquina per a tatuar i més 
tard al 1891 Samuel O’Reilly va crear una màquina que podia contenir dipòsits de tinta per 
introduir-la a la pell. Al 1920 es comencen a fer tatuatges cosmètics com a una manera de 
maquillar permanentment i de corregir imperfeccions de la pell. En els últims anys, el tatuatge 
s’ha incorporat progressivament a la societat i avui en dia compleix funcions purament 
estètiques. 
 
Presentador 3: Hi ha diferents tipus de tatuatges? 
 
Ianna Easmus: Els temporals fets amb henna, que és un extracte de fulles d’un arbust 
triturades, assecades i dissoltes en aigua, suc de llimona i sucre o làtex líquid per tal que 
s’enganxi a la pell. I els permanents o definitius, que consisteixen en taques de dibuixos o 
cicatrius a la pell. En aquest segon cas, s’utilitzen diversos pigments.  
 
Presentador 3: Poden tenir algun significat els dibuixos que es tatuen? 
 
Ianna Easmus: Doncs sí. A nivell criminalista, per exemple, els significats dels tatuatges 
poden ser varis. Aquells que es tatuen les seves inicials ho fan per reafirmar la seva 
personalitat. Les calaveres indiquen la capacitat de qui les porta de matar a un altre intern en 
una situació límit, així com el perill que porta a unes altres persones de ficar-se amb qui porta 
el tatuatge. A nivell de sexualitat, els heterosexuals porten noies despullades a les cuixes i el 
homosexuals porten dues papallones juntes. Els qui es tatuen les inicials d’una altra persona 
estan marcant un vincle sentimental. Els tatuatges agressius vénen representats per les aus 
rapinyaires, els animals salvatges, les  espases o els punyals. 
 
Presentador 3: Em sembla que ha arribat el moment de fer un petita pausa per escoltar els 
nostres següents convidats. (S’aixeca de la taula i va cap al centre de l’escenari). “René and 
Pascal”. (Entren a escena. El presentador els hi passa el  micròfon). 
 
René Descartes: René Descartes, vaig néixer a França i sóc conegut per haver creat el 
sistema de coordenades cartesianes que és de gran importància en les matemàtiques 
modernes. 
 
Blaise Pascal: Blaise Pascal també vaig néixer a França. Vaig inventar la primera calculadora 
digital. La vaig anomenar Pascalina. 
 
Presentador 3: Amb tots vosaltres René and Pascal i les frases més populars de les 
matemàtiques: 
  
( Torna a seure al costat del convidat). 
 
René Descartes: 
  
1-"Un Matemático es un Quijote moderno que lucha en un mundo real con armas imaginarias." 
P. Corcho. 
2-"Las Matemáticas no son un recorrido prudente por una autopista despejada, sino un viaje a 
un terreno salvaje y extraño, en el cual los exploradores se pierden a menudo." W.S. Anglin.  
3-No hay enigmas. Si un problema puede plantearse, también puede resolverse.  Ludwig 
Wittgenstein. 
4-Lo que oyes lo olvidas, lo que ves lo recuerdas, lo que haces lo aprendes. Proverbio chino. 
5-“Defensa el teu dret a pensar, perquè fins i tot pensar de manera errònia és millor que no 
pensar”. Hipatia. 
 
Blaise Pascal:   
1-El que no se equivoca nunca es porque nunca hace nada. Mahoma. 
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2-La mejor forma de librarse de un problema es resolverlo. Brendan Francis. 
3-La constancia es la virtud por la que todas las cosas dan su fruto. Arturo Graf. 
4-Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto, y pensar lo que nadie más ha pensado. 
Albert Szent-Györgi. 
5-La frase mas excitante que se puede oir en ciencia, la que anuncia Nuevos descubrimientos, 
no es "Eureka!" (Lo encontré!) sino “Es extraño”. Isaac Asimov.  
 
Presentador 3: Un fort aplaudiment per “René and Pascal” (surten d’escena). Bé, i nosaltres 
continuem amb el nostre convidat, la senyora Ianna Easmus. És cert que pot predir l’aspecte 
que tindrà un tatuatge al pas dels anys? 
 
Ianna Eamus: Doncs sí. Qui decideix tatuar-se pensa que portarà una marca inalterable sobre 
la pell, però en realitat les tintes es dispersaran amb el temps i el dibuix original deixarà de ser-
ho. El  model matemàtic teòric que he creat simularà els canvis que patirà un tatuatge al llarg 
dels anys. El tipus de pell, l’edat, el lloc on es fa, la mida del tatuatge, l’exposició al sol i el tipus 
de tinta que s’utilitzi son els factors que ens diran la forma en què el tatuatge es distorsionarà 
amb el temps. Mentre es fa el tatuatge s’introdueixen partícules insolubles en la dermis, la capa 
que es troba immediatament a sota de la capa més externa, l’epidermis. Les tintes utilitzades 
provenen en molts casos de metalls pesats, com el mercuri, el plom, el cadmi, el níquel, el zinc 
i el ferro, i estan compostes per una suspensió de partícules insolubles en aigua. Quan el 
tatuador punxa la dermis amb agulles per aplicar la tinta (una substància estranya), l’organisme 
genera una reacció que fa que els glòbuls blancs vagin a eliminar-la. En aquest procés  
s’eliminen del cos algunes de les partícules de la tinta; d’altres però, es queden atrapades en el 
teixit conjuntiu de l’organisme, formant part del tatuatge. En el termini d’un mes el dibuix 
quedarà fixat per sempre. Però no sempre es conservarà el dibuix original, ja que amb el pas 
del temps les cèl·lules que contenen la tinta es moren, es divideixen o bé es desprenen de 
l’organisme. 
La meva investigació proporciona un marc matemàtic que ens permet predir com es mouran les 
partícules de tinta en la pell en un període de 20 anys. Això ajudarà a avaluar les implicacions 
dels tatuatges en la salut. I per descomptat saber com serà el nostre tatuatge al cap d’uns 
anys. 
Els tatuatges més grans i de línies gruixudes s’envelliran millor que aquells que son mes petits i 
detallats, ja que les línies fines acaben marxant abans (uns deu anys). 
 
Presentador 3: Quan va començar la vostra curiositat pels tatuatges? 
 
Ianna Easmus: Amb el meu avi. Ell es va apuntar a la marina quan tot just tenia 17 anys i es 
va gastar el seu primer sou en fer-se un tatuatge del qual n’estava molt orgullós. Però a mida 
que van anar passant els anys se li va començar a fer borrós, aleshores això em va interessar i 
vaig començar a fer les meves primeres investigacions. 
 
Presentador 3: Doncs moltes gràcies per la seva presència avui en “Un espectacle diferent”. I 
ara toca el torn a “The Maths jokes”. ( Entren a l’escenari). 
 
(PW amb famosos que portin un tatuatge i procés de fer un tatuatge a l’esquena). 
 
Presentador 3:  Aquest grup està format per 5 dones matemàtiques. Val a dir que al llarg de la 
historia moltes dones han tingut bastants problemes a l’hora d’accedir a la universita,t ja que en 
algunes de les èpoques en les quals van viure se’ls hi tenia vetat el privilegi d’anar a la 
universitat i fer investigació perquè el règim polític i la societat les feia veure’s a si mateixes 
com a éssers inferiors i secundaris. En algunes universitats, però, se’ls permetia assistir a 
classe tot i que no es podien examinar. 
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(Veure amb els alumnes exemples de com recitar acudits: 
http://www.youtube.com/watch?v=U-R1G2egr7U 
http://www.youtube.com/watch?v=cJZZZra_w_c 
http://www.youtube.com/watch?v=avVfQUwOAyQ&list=PL1BF2C07830C11DB5&index=64 
http://www.youtube.com/watch?v=mShGoSu_TJM&list=PL1BF2C07830C11DB5 
http://www.youtube.com/watch?v=Zx1EByk2Pts&list=PL1BF2C07830C11DB5 
http://www.youtube.com/watch?v=ymwfEkpYgVE&list=PL1BF2C07830C11DB5 

http://www.youtube.com/watch?v=ATCBHwKGDh4) 

 
Emmy Noether: Emmy Noether, d’Alemanya. He enunciat el teorema que porta el meu nom i 
que és bàsic en la teoria de la relativitat. 
 
Sophie Germain: Sophie Germain, de França. En certs moments de la meva vida vaig haver 
d’utilitzar un nom d’home, Le Blanc, per a poder presentar els meus treballs matemàtics. 
 
Ada Lovelace: Ada Lovelace, vaig néixer a Londres. Sóc la primera dona programadora en la 
història. Hi ha un llenguatge  de programació que porta el meu nom, ADA. 
 
Maria Gaeana Agnesi: Maria Agnesi,  alemanya. Vaig dedicar el meus estudis bàsicament a 
l’àlgebra i a la geometria. I sóc la primera dona en la història que va donar classes de 
matemàtiques a la universitat. 
 
Hipàtia: Sóc d’Alexandria i he fet escrits relacionats amb les equacions i la geometria. 
 
Presentador 1:  Doncs, sense més a dir, passem a escoltar “The Maths jokes”! (Surt 
d’escena). 
 
Emmy Noether: 
 

 Er papa que coge al hijo gitano y le dice: A vel Richal, voy a haserte unas preguntas 
que ma dicho la siñorita que vas malamente con las matemáticas. 
- Enga pápa, aqui esta er tio pa respondel.... 
- Aaaaayy va la primera, amos a vel Richal, cuánto eee 4 x 4? 
- Ayyy pápa, pos mu facil eso es un tó terreno. 
- Ele ahí mi gitanilllo, mu bien, enga la segunda, qué eeee 3 X 2? 
- Uy pápa, pos que va a ser, eso es el Carrefur. 
- La paya de la maestra que no entiende na,... mu pero que mu bien. 
- Venga ya, la urtimas pa ver si serass Patriarca.Vamos con la fregoneta y passamos 
por un melonar que tiene 200 melones, cogemos y cholamos 100 melones, a ver Richal 
qué queda? 
- Pos pápa qué va a quedal............ pos otro viaje!! 
 

 Le preguntan a un matemático:  
- ¿Tú que harías si vieras una casa ardiendo y justo enfrente una manguera sin 
conectar a una boca de riegos? 
- La conectaría, obviamente.  
- ¿Y si la casa no estuviese ardiendo, pero la manguera estuviese conectada? 
Quemaría la casa, desconectaría la manguera y luego usaría el método anterior. 
 

Sophie Germain: 
    

 ¿Cuál es el plato preferido de los informáticos? las patatas CHIPS. 
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 Un matemático estaba hablando con unos amigos y les dijo que él podría demostrar lo 
que le diese la gana si le dejasen aceptar como cierto que 1+1=1. Uno de sus amigos 
le dijo "de acuerdo, supón que 1+1=1 y demuestra que eres el Papa". A lo cual el 
matemático contestó: "Mira, yo soy una persona, y el Papa también es una persona; 
juntos, somos 1+1 personas, o sea, una persona, luego tenemos que ser la misma."  
 

 ¿Por qué se suicidó el libro de matemáticas?  Porque tenía demasiados problemas. 
 

Ada Lovelace: 
 

 El profesor le pregunta a Jaimito la tabla de multiplicar del 7. Jaimito tiene una chuleta 
escondida en el cuello de la camisa, y disimuladamente se abre el cuello de la camisa y 
va mirando de reojo. Siete por una siete, siete por dos catorce, siete por tres 
veintiuno... cien por cien algodón... 
 

 ¿Te sabes algún chiste de matemáticos? Más o menos, ¿por? 
 

 ¿Quién inventó las fracciones? - Enrique octavo. 
 

 Me gustan los polinomios, pero solo hasta cierto grado. 
 
Maria Gaeana Agnesi: 
 

 El 20 por ciento de las personas muere a causa del tabaco. Por lo tanto, el 80 por 
ciento de las personas muere por no fumar. Así que queda demostrado que no fumar 
es peor que fumar. 
 

 La probabilidad de tener un accidente de tráfico aumenta con el tiempo que te pases en 
la calle. Por tanto, cuanto más rápido circules, menor es la probabilidad de que tengas 
un accidente.  
 

 Han inventado unas píldoras del conocimiento, y ávidamente los estudiantes van 
corriendo a la farmacia y empiezan a atiborrarse de píldoras de literatura, historia, 
religión... al cabo de un rato, uno de ellos le pregunta al farmacéutico:  
- Oiga, ¿y no tiene ninguna para aprender matemáticas ?  
- Sí, espere un poquito...  
El farmacéutico se mete en la trastienda, y al cabo de un rato aparece con algo que 
parece un melón.  
- ¿Tan grande?  
- Bueno, ya sabes que las matemáticas siempre fueron dificiles de tragar... 

 
Hipàtia:   

 ¿Por qué los de Lepe ponen internet en la ventana? Para tener windows vista. 
 

 Un informático, un economista y un ingeniero van en un coche por la autovía. De 
pronto el coche inexplicablemente se para. Los tres se ponen a pensar y dar 
soluciones.  
El Ingeniero: - Ya está, se llama a la grúa y que nos traigan otro. 
El economistas: - No, no, mejor tratamos de repararlo nosostros mismos. 
El infómático: -Esto es muy fácil: ¡salgamos y volvamos a entrar. 
 

 Como comprobar experimentalmente que 2+2=5:  
Consigue dos cuerdas, y haz en cada una de ellas dos nudos.  
Ahora atalas juntas. ¿Cuantos nudos tiene el resultado? 

 La tasa de natalidad es el doble que la tasa de mortalidad; por lo tanto, una de cada 
dos personas es inmortal. 

 
( Un cop acabats els acudits ballen. Música: Working day and night (Michael Jackson). 
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Presentador 1: I això és tot per avui. Moltes gràcies a tothom per ser aquí amb nosaltres en 
una nova representació de “Un espectacle diferent”. 
 
Presentador 2: Esperem que hagueu passat una estona agradable. 
 
Presentador 3:  Gràcies a tots i fins un altre any. 
 
Tots a l’escenari ballant la música d’acomiadament: I know you know, de The Friendly Indians. 
 

Exemple: http://www.youtube.com/watch?v=H3k-

8uqa0Yk&list=UUpFfbvULEvS5T_FfAdPWcqA&index=12 
 

 
 
 
ANNEX 6: Activitats relacionades i preparació 

 
 
Activitat preparades per a treballar la introducció a les arts dramàtiques. 
 
Activitats sobretot d’auto-observació: 
 
1. La forma d’entrar en la relaxació  
Seure amb la columna recta, els peus separats a l’alçada de les espatlles per rebre  
l’energia de la Terra, les mans reposen sobre les cuixes o s’agafen en la falda. Es mira  
un punt fix davant dels ulls i s’intenta tancar els ulls. Ara es fan de cinc a deu  
respiracions profundes sense fer soroll. L’aire entra lent i surt, és a dir, s’expira molt  
lentament per la boca fins a buidar els pulmons. No cal forçar-ho, amb naturalitat. Es  
pren consciència de la pròpia respiració com entra l’aire i surt tranquil·lament. Ara és el  
moment d’aplicar-hi l’exercici d’un mètode o altre.  
 
2. Sentir, pensar i fer  
Intenta guixar cercles continus en el paper, ara pensa en la taula de multiplicar o una  
altra cosa, després intenta sentir una emoció agradable (estar al costat d’una persona  
estimada) Què passa?  
 
Activitats per treballar el silenci: 
 
1. L’Observació de l’aquí/ara extern  
Fes una respiració profunda i quedat absolutament quiet en la postura que l’Aquí/ara  
t’agafi. Pregunta’t ¿puc sentir l’atracció de la Terra? Deixa caure subtilment (casi de  
manera imperceptible des de fora) Observa quines parts del cos volen anar a terra en  
el cas que no oferissis resistència. Deixa’t caure dos o tres centímetres. ¿Quines parts  
del cos fan de suport? ¿Pots sentir l’atracció de la gravetat?  
Ara mira quants objectes diferents hi ha al teu voltant. ¿pots sentir la vida que hi en  
cadascun d’ells? Observa la distància que hi ha hi entre tu i ells. Imagina que l’objecte  
que hi ha entre tu i la Terra és una prolongació del teu cos.  
Ara sent el teu cos unit a la sala, després amb l’edifici, després sent amb el barri, la  
ciutat, així fins a l’infinit.  
 
2. Espai interior  
Tanca els ulls i enfoca el teu tronc, quines són les sensacions més notables? Queda’t  
amb dos o tres. Observa l’espai que hi ha entre aquestes sensacions. ¿Què hi ha  
darrera de les sensacions? Imagina que fiques la mà dins d’aquesta foscor ¿què  
passa?. També pots veure’t a tu mateix des de darrera o des del sostre ¿Sents com al  
ment té una possibilitat d’espaiar-se? Òbviament no és la vista que surt del propi cos  
per veure’s a un mateix sinó que la ment s’eixampla.  
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3. Observació de l’Aquí/ara extern  
Un cop hagis fet l’Aquí/ara intern, adopta una postura còmoda com ara estirat o ben  
assegut. Observa les parts del cos que toquen amb el terra (pausa i deixa’t anar...).  
Intenta repassar mentalment els objectes que hagi a la sala, crea vincle amb algun  
d’ells (pausa i deixa’t anar...) Escolta els sons que hi ha a la sala (pausa i deixa’t anar)  
ara els sons que hi ha fora d’ella, pots portar l’oïda més lluny ni que sigui amb el  
pensament? (pausa i deixa’t anar). Ara sent com el teu cos es pot projectar cap a  
l’infinit (pausa i deixa’t anar).  
 
Activitats per treballar la Respiració:  
 
1. Exploració de la pròpia respiració  
Es pot fer assegut o estirat. Fes-te la pregunta i després dóna’t un o dos minuts abans  
de respondre. També es pot fer l’observació per parelles.  
Localització: On puc percebre més la meva respiració? Part superior o inferior?  
Origen: Quin és el nucli d el respiració, així com el terratrèmol té un epicentre, la  
respiració també té un centre  
Freqüència: Número de cicles respiratoris per minut  
Ritme: Com és la durada de cada fase. És rítmica o desigual?  
Profunditat: Com és de profunda o superficial  
Qualitat: Com la descriuries en general? És autèntica  
 
2. Les 4 fases del ritme respiratori  
Talla la respiració ara mateix i observa com pots tornar-hi de dues formes, extraient  
aire o introduint-ne.  
Extreu tot l’aire i inspira (1) a poc a poc, fes una petita pausa (2: apnea inspiratòria,  
la solen fer els qui ronquen) Ara expira (3) fins el final i abans de tornar a  
inspirar fes una altra pausa (4: apnea expiratòria, és més important que l’altra  
pausa)  
 
3. Respiracions per minut  
Compta el número de cicles respiratoris complets que fas en un minut. Fes el mateix  
en acabar una sessió de relaxació, veuràs com millores (faràs menys òbviament) 
Fesho  
regularment i observaràs els canvis.  
 
4. De les zones que respiren  
Normalment no fem servir tot l’aparell respiratori, usem només la part superior dels  
pulmons i en deixem d’utilitzar una gran part. Imaginem-nos respirant bé, respiraríem  
millor i menys cops, la qual cosa beneficiaria a la nostra salut.  
 
Activitats per treballar la visualització: 
 
1. Visualitzar un objecte  
Visualitzar un objecte concret que no existeixi o no en tinguis consciència: per  
exemple, comença imaginant una esfera de color (qualsevol) (pausa i silenci llarg).  
Observa el color (x) la seva llum. Ara, d’aquesta esfera surt un cilindre per sobre i per  
sota, el cilindre és metàl·lic de color plata (o daurat).  
 
2. Visualitzar un paisatge amb tots els detalls  
Escull un paisatge tranquil i ves afegint detalls de colors, sons, textures, temperatura,  
etcètera.  
 
3. Visualitzar una situació personal  
Tria una situació personal que t’agradaria canviar. Imaginar-la amb detalls tal i com  
t’agradaria que passés.  
 
4. Imaginar diferents sensacions  
Amb el mateix sistema, “imagina diverses sensacions corporals, olors. Pots fer una  



Arts dramàtiques i ciències. El teatre com a eina didàctica en l’àmbit de les matemàtiques. 72 

visualització complerta d’una situació en què hi hagi components de tots els sentits.  
 
Activitats per treballar la relaxació:  
 
1. Observació del propi cos  
Observa’t a tu mateix en aquest precís instant. Mira com n’hi ha dos elements que  
dificulten la teva relaxació:1) La tensió postural acumulada i 2) el teu pensament.  
 
2. Sentir la gravetat  
Pregunta’t què passaria amb cada part del teu cos si no hi posessis resistència a la  
gravetat.  
 
3. Centre de gravetat  
Drets, buscar el centre de gravetat amb moviments molt suaus. També és convenient  
fer-ho asseguts.  
 
4. Sentir la pesadesa del cos  
Estira’t, concentrat en una part del cos i repeteix-te, em pesa el braç dret, em pesa el  
braç dret (sis cops i pausa); ves a l’altre braç i fes el mateix. Fes-ho amb cada part del  
cos fins que estiguis submergit en un estat de tranquil·litat.  
 
5. Relaxació progressiva  
Amb una postura estirada, fes una petita introducció a la relaxació. Observació de  
l’Aquí/ara extern i intern i respiració profunda. Ara, prèvia decisió d’un recorregut,  
aplica tensió en el grup muscular pel qual hagis decidit començar durant 6 o 8 segons.  
Ara allibera aquesta tensió més i més, (pausa) deixa’t estar en aquest estat. Repeteix  
l’exercici un altre cop. Passa al següent grup muscular del recorregut establert.  
Activitats per treballar la Consciència sensorial  
 
1. Parlar sensorialment  
Intenta recuperar algun poema teu, o escrit, analitza’l segons els mots i expressions  
que facin a un o altre canal sensorial.  
 
2.Corporalizar un poema  
Treballar amb un poema d’un autor conegut. Per exemple, hom pot anar llegint  
lentament fent una petita pausa després de cada imatge plàstica. Escoltar la seva  
ressonància en el cos. Després es pot expressar amb moviment aquesta ressonància.  
Es pot arribar a fer una coreografia de moviments amb tot el grup No perdem de vista  
que s’ha de fer des de l’espai.  
 
3. Que la música dibuixi  
Deixa que la música et faci un dibuix. Sigues fidel a la música i no al teu cap Es tracta  
d’escoltar amb el cos la música.  
 
4. Deixar-se guiar  
Per parelles, un guia l’altre per espais diversos, fent-lo olorar, tocar i assaborir diversos  
objectes o materials.  
 
5. El secret de les campanes  
Deixar-se vibrar amb el so d’una campana o similar. La vibració del gong em convida  
asserenar-me. Els sons senzills conviden al silenci (petita font d’aigua, tassa de té,...).  
 
Activitats per treballar la postura: 
 
1. La postura més freqüent de cada dia  
Pensa en la teva vida de cada dia, quina és la postura que fas servir més? Analitza-la  
segons els paràmetres anatòmics i els actitudinals. Hi veus alguna cosa a millorar? ¿Hi  
veus algun detall que correspongui plenament a la teva personalitat?.  
 
2. La postura aquí/ara  
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Simplement es tracta de congelar la imatge d’una postura qualsevol durant aquest  
moment, aquí/ara. Si en prenem consciència hi veurem molt de nosaltres mateixos i  
serà una bona ocasió per a créixer. Com és la teva postura aquí/ara? Corregeix-la  
segons els eixos corporals i sent la gravetat. Ara adopta-la des del teu interior ¿ets tu  
en aquesta postura o hi ha alguna cosa forçada?.  
 
3. Estiraments  
Fes una extensió de coll. Ara fes un estirament de braços i espatlles. Ara gira el coll a  
la dreta i aguanta l’estirament uns segons. Què passa amb el teu cos? I amb la  
respiració?  
 
4. Els estiraments  
Decideix quin grup muscular vols estirar; b) Comença l’estirament tot respirant i sentint  
la zona que s’estira fins arribar al primer límit aparent, no forcis, roman uns instants  
amb els ulls tancats “enviant-hi” respiració i energia mental; c) Ara intenta estirar una  
mica més fins tornar a trobar un nou límit, i així fins arribar al límit real teu; d) Roman  
en aquí uns segons (6-10”) i finalment, surt de l’estirament molt a poc a poc. Recorda:  
1) Tancar els ulls; 2) Respirar; 3) Enviar energia mental. Ho pots fer amb tots els grups  
musculars que ho desitgis.  
 
Activitats per treballar l’ energia corporal: 
 
1. Energia tel·lúrica  
Asseguts, prendre consciència amb visualització d’un focus de llum que hi ha a un  
metre per sobre del cap i que va penetrant pel crani, coll, cor, fins arribar al ventre.  
Després imagina un fluid que puja pels peus i cames fins el ventre i en aquí es troba  
amb l’altre. Tots dos formen un raig d’energia que cau per l’anus cap el centre de la  
terra.  
 
2. Compartir la energia  
Tot partint d’una aproximació de mans entre dos companys/es, escoltar amb les mans  
l’energia de l’altre. Deixar-se.  
 
3. Donar i rebre energia  
Igual que respirem podem ser conscient de donar i rebre energia. En la mateixa  
disposició anterior, prendre consciència d’una cosa i altra .  
 
Activitats per treballar el moviment: 
 
1. “Kin-hin”, l’art de caminar  
La ma dreta es posa per sobre del puny esquerre a l’alçada de l’esternó, els colzes  
fent angle recte amb el terra, la mirada cap a l’infinit, però la columna molt recta.  
Caminar molt poc a poc, a càmera lenta, si és possible descalços, sentin com el taló  
és posa al terra, després tota la planta i finalment els dits, dels quals el polze del peu  
n’és el principal....  
 
2. Desautomatitzar els moviments  
Escull un moviment quotidià que facis cada dia. Intenta fer-lo amb total consciència.  
Veuràs la vida que hi trobes.  
 
3. Tai-txí “casolà”  
Realitzar diversos moviments coneguts amb total harmonia i lentitud: tir amb arc, tir a  
cistella, l’ocell, ones amb els braços,...  
 
4. Escriure en pau  
Escriure és un gran mitjà per relaxar-se i centrar-se. Et convido a fer una mostra de  
cal·ligrafia. Deixa que sigui el cos qui et dicti les paraules. Vés pronunciant  
interiorment.  
 
Coneixement del vocabulari teatral: 



Arts dramàtiques i ciències. El teatre com a eina didàctica en l’àmbit de les matemàtiques. 74 

 
 

 
 
Fig. 10. Vocabulari teatral amb la seva representació gràfica útil tant per a actors com per 
a espectadors, extret del web d’Avecteatre. 
 

 
Anàlisi dels signes escènics (des del constructor de l'espectacle): 

- Espai teatral, espai escènic i espai dramàtic. 
- L'acció (interès dramàtic. El conflicte: progressió i clímax). 
- El personatge: el subjecte de la transformació. Arquetip, estereotip, caràcter i 
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· legoria. 
- La interpretació (tipus d'actor, registre). 
- El gènere (tragèdia, comèdia, drama i subtipus). 
- L'escenografia (espai buit o ocupat). 
- La caracterització (maquillatge i indumentària). 
- L'espai sonor (incidental / no incidental). 
- La il · luminació (funcions). 
- El ritme (interès escènic). 

 
Aspectes per desxifrar un espectacle: 

1. Sinopsi argumental (en termes d'acció). 
2. Gènere (comèdia, tragèdia, drama, evolució d'un gènere a un altre ...). 
3. Tipus d'actor (narrador, dramàtic, performer, polivalent ...). 
4. Personatge (arquetip, estereotip, caràcter, al · legoria ...) 5. Interpretació (registre 
realista o no realista). 
6. Clau estètica (associat a referents artístics). 
7. Espai (dinàmica: estàtic o evolutiu; significat realista o metafòric). 
8. Narrativitat: lineal, no lineal, metateatral. 
9. Relació espectacle-espectador (física, escènica i dramàtica). 
10. Dinàmica de la recepció (a nivell narratiu, emocional i estètic). 

 
Decàleg del llenguatge escènic: 
 

I. "El teatre" (theatron) significa literalment "el lloc on es mira". Es tracta, doncs, d'un 
observatori on es pretén desxifrar la realitat. O, com a mínim, d'interpretar d'alguna 
manera. 
II. L'actor ofereix la seva interpretació a l'espectador respecte a la realitat que representa. 
En resum, l'art de l'actor consisteix a desaparèixer i fer que un personatge ocupi el seu 
lloc. Aquest personatge ens trasllada a una realitat de ficció, més real que la realitat 
exterior al teatre. 
III. L'actor aspira a commoure a l'espectador, a afectar emocionalment a fi que la seva 
interpretació cristal · litzi i no es dissolgui en tornar a la realitat exterior. Per tant, l'èxit d'un 
actor ha de mesurar-se per les reaccions físiques (contraccions, espasmes i secrecions) 
que aconsegueixi activar en l'organisme de l'espectador. 
IV. L'espectacle, en el fons, és la posada en escena d'una transformació: bé de la situació 
dramàtica, bé dels personatges, però en tot cas l'espectador. 
V. El teatre es dirigeix a la imaginació i es digereix després de passar pel cervell, el cor i 
l'estómac. Es metabolitza mitjançant aquest procés fisiològic, en cas contrari, s'excreta i 
s'eliminen les restes de l'organisme. 
VI. Cal que l'espai escènic es trobi en permanent transformació i romangui el més buit 
possible. Correspon a la imaginació de l'espectador omplir aquest espai. 
VII. Actor i espectador són els pols d'un circuit en flux permanent. L'espectador ha de 
desxifrar els codis escènics que li ofereix l'actor, pel que intervé activament en 
l'espectacle, en ser intèrpret d'aquests codis. 
VIII. El ritme és l'única arma de què disposa el director per mantenir l'interès del públic. La 
música és el llenguatge artístic més proper al teatre perquè també es construeix a partir 
del ritme. 
IX. L'actor és el forn on bullen les passions que el personatge necessita per poder actuar. 
El treball del director consisteix a vigilar el forn. 
X. La teatralitat és l'essència del teatre. La seva recerca és la mateixa que la de 
l'alquimista que persegueix crear or. 
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ANNEX 7: Material d’organització i preparació de les sessions 
 

 
Calendari d’assajos 
 

DATA TASQUES PREVISTES (Desdoblament amb alumnes del màster)

13 febrer Introducció a l’obra de teatre 
Lectura del primer acte 

20 de febrer Lectura del segon acte 
Repartiment de papers 

27 de febrer Sortida al Cosmocaixa,  malgrat això s’assajarà el paper o sigui 
que s’ha d’estudiar 

6 de març Presentació de les propostes de musiques per ballar del grup 
“The befote Christ (Pitàgores, Demòcrit, Euclides,  Arquímedes i 
Eratòstenes), The Symbolisms (Recorde, Ruffini, Viète i Harriot) i  
The Maths Jokes (Emmy Noether, Sophie Germain, Ada 
Lovelace, Maria Gaeana Agnesi, Hipàtia) 
Doctores Riudamunt i Ram. 

13 de març Presentadors 1,2,3 
Models 
“Hero, Al and Ary” (poemes) 

20 de març  Assaig general de la primera part ( coreografies i text) 

3 d’abril Presentadors 2, 3 
Ianna Easmus 

10 d’abril Rene and Pascal 
The Maths Jokes i coreografia 

17 d’abril Repàs de coreografies “The befote Christ, The Symbolisms i The 
Maths Jokes 

24 d’abril Ball d’introducció 

8  de maig Ball d’introducció 
15 de maig Ball final 

22 de maig Ball final 

29 de maig Repàs primera part 

5 de juny Repàs segona part 

12 de juny  Repàs de coreografies al centre cívic (2 hores) 
13 de juny  Repàs de paper (sense coreografíes) al centre cívic (2 hores) 
17 de juny Assaig general al centre cívic. De 9 a 13.30 h. 

18 de juny Estrena de l’obra al centre cívic: 2 sessions al matí i una per la 
tarda a les 18.00h 
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Carta a les famílies 
 
 
Benvolgudes famílies : 
 
Us informem que el dia 18 de juny el departament de ciències experimentals conjuntament 
amb  el departament de matemàtiques del nostre institut han organitzat una obra de teatre 
on participa l’alumnat de 3R1 i algun alumnat de 3R2, que tindrà lloc al Centre Cívic del 
barri. 
 
Per motius d’organització creiem convenient informar-vos que: 
 
 el dilluns 17 de juny l’alumnat que participa l’obra, farà un assaig general al Centre 
Cívic de les 9 a les 13.30. L’alumnat vindrà i  marxarà directament des d’allà a casa. 
 
 el dimarts 18 de juny l’alumnat que participa a l’obra, estaran al Centre Cívic de les 9 a 
les 13.30. L’alumnat vindrà i marxarà autònomament de casa al Centre Cívic. 
 
 el dimarts 18 de maig la resta de l’alumnat assistirà a l’obra de teatre. L’alumnat de 3r 
d’ESO i de 4t, una vegada acabi l’obra, a les 13.30 aproximadament, marxarà directament 
cap a casa. 
 
Aprofitem per convidar-vos, a totes les famílies, a la representació de l’obra que tindrà lloc 
el dimarts 18 de juny a les 17.00 hores al Centre Cívic.  
Atentament 
 
 
El director                                             
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ANNEX 8: Cartell de l’obra de teatre estudiada 
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ANNEX 9: Suports audiovisuals de l’obra de teatre estudiada 
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