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De Matemàtiques, Literatura i Cinema 
 
Les referències a les matemàtiques en la literatura i el cinema ocupen un espectre molt 
ampli que va des de comentaris purament tangencials fins a ser el motiu central de la 
trama. Algunes vegades semblaria que l’autor ha aprofitat per “passar comptes” amb una 
matèria de la que té molt mal record dels seus anys d’escola. Es diu que aquest és el cas 
de Arthur Conan Doyle, que a The Final Problem descriu l’arxi-enemic de Sherlock Hol-
mes, el malvat professor Moriarty, com “a man [...] endowed by nature with a phenome-
nal mathematical faculty. At the age of twenty-one he wrote a treatise upon the binomial 
theorem which has had a European vogue”. Encara més, a The Valley of Fear trobem: 
“[Moriarty is] the celebrated author of The Dynamics of an Asteroid, a book which as-
cends to such rarefied heights of pure mathematics [...]”. Sens dubte no haurà passat 
desapercebut el qualificatiu lleugerament metzinós utilitzat per Sir Arthur per referir-se a 
les matemàtiques. D’altra banda, la referència a un suposat tractat sobre el binomi publi-
cat a finals del XIX no pot deixar de provocar-nos un somriure, i confirmar la probable 
poca afinitat entre l’autor i les matemàtiques.  
 

Les aventures del detectiu han estat dutes a la pantalla 
en diverses ocasions. La recent pel·lícula Sherlock Hol-
mes: a Game of Shadows (2011) n’és una adaptació 
lliure on s’explota la posició de Moriarty com a matemà-
tic: en el seu despatx hi ha una pissarra plena de fór-
mules i figures que, per una vegada, són reals (es va 
demanar assessorament a dos matemàtics de l’Oxford 
Mathematical Institute). Fins i tot en un raconet es pot 
identificar un dibuix de les interseccions d’òrbites ho-
moclíniques en una secció de Poincaré, tal com corres-
pondria a l’autor d’un tractat sobre dinàmica dels aste-
roides (al costat del calaix del guix a la imatge). Mal-
grat ser Moriarty el paradigma del científic maligne, no 

podem deixar de sentir-nos afalagats quan veiem que l’única persona amb un cervell a 
l’altura del de Sherlock Holmes és un col·lega nostre. 
 
No sempre les imatges dels matemàtics són tan afalagadores. Després de viatjar a Lilli-
put i Brobdingnag, Lemuel Gulliver va a parar a una illa flotant habitada bàsicament per 
matemàtics. La descripció que fa Jonathan Swift és un estirabot total: “My dinner was 
brought […] There was a shoulder of mutton cut into an equilateral triangle, a piece of 
beef into a rhomboides, and a pudding into a cycloid. […] The servants cut our bread into 
cones, cylinders, parallelograms,and other mathematical figures”. Més endavant, un sas-
tre utilitza regle i compàs i trigonometria per fer-li un vestit que resulta “[…] quite out of 
shape, by happening to mistake a figure in the calculation”. La veritat és que tota l’obra 
de Jonathan Swift és una sàtira sobre la societat de l’època, en especial sobre la “British 
rule” a Irlanda. L’estament científic representat pels matemàtics hi és inclòs probable-
ment a tall de capmàs simbòlic d’unes classes benestants que vivien de renda i es podien 
dedicar a activitats no productives. 
 
A part d’aquestes referències que hem anomenat tangencials, hi ha obres on les mate-
màtiques són una part més estructural, com és certament el cas de l’obra de Jorge Luis 
Borges. Són ben coneguts els contes La Biblioteca de Babel, La loteria de Babilonia o El 
jardín de los senderos que se bifurcan, i no cal comentar-los aquí. Potser sí que en 
aquest punt caldria fer esment de la pel·lícula Moebius, una producció argentina de baix 
pressupost dirigida el 1996 per Gustavo Mosquera, una cinta difícil de classificar però que 
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és una innegable al·legoria de l’univers de Borges. La part matemàtica no és molt afortunada: 
l’extrema complexitat del metro de Buenos Aires fa que la xarxa es connecti com una banda de 
Moebius i que un tren, amb tots els passatgers, desaparegui degut a la no orientabilitat (només 
se’l sent passar de tant en tant). Caminant de puntetes per damunt d’aquesta explicació, sobre la 
que tampoc es fa molt d’ènfasi (i això és un encert), la pel·lícula es deixa veure i gaudeix d’una 
fotografia remarcable. 
 
Un altre argentí, Guillermo Martínez, és l’autor de Los Crímenes de Oxford, una novel·la policíaca 
ambientada a Oxford, amb una patum de la lògica, el profesor Arthur Seldom, i un estudiant seu 
de doctorat com a protagonistes. És un thriller tranquil, on les matemàtiques, preses en una ves-
sant filosòfica, són l’àmbit de la solució del problema, en un joc entre el que és demostrable i 
fefaent i la capacitat de l’ésser humà de buscar sentits ocults i conspiracions on no n’hi ha. Una 
mica com en el Pèndol de Foucault d’Umberto Eco o La investigación de Stanislav Lem. La versió 
cinematogràfica dirigida per Álex de la Iglesia ha sabut capturar perfectament aquest joc de llums 
i ombres. 
 

Ben diferent és Enigma, una novel·la de Robert Harris. Es tracta d’una novel·la 
històrica amb trama d’espionatge on les matemàtiques no porten a reflexions 
filosòfiques sinó que serveixen per desxifrar els missatges que l’exèrcit ale-
many codificava amb la màquina Enigma durant la segona guerra mundial. 
L’acció transcorre a Bletchley Park, on el govern britànic havia concentrat el 
projecte ultra-secret que havia de desxifrar els codis alemanys, i se centra en 
l’equip que s’ocupava dels missatges destinats als U-boot que operaven a 
l’Atlàntic Nord. Les relacions personals entre els components del grup, majori-
tàriament matemàtics, les simpaties i antipaties, interessos, enveges, lleialtats 
i fins i tot traicions fan que el lector se senti com a casa. La novel·la ha estat 
duta al cinema amb el mateix títol.  
 

Moltes vegades les matemàtiques entren a la literatura a través del tema combinatori i cabalístic. 
Un exemple excel·lent n’és el conte Cercles d’infinites combinacions, obra de Vicenç Pagès, on els 
iniciats busquen missatges ocults “mitjançant anagrames, el mètode numèric, i transposicions i 
combinacions” en ... el Diccionari Fabra, enmig d’una petita trama policíaca. També hi ha molta 
càbala i combinatòria i criptografia al super-best-seller El Codi da Vinci, però no el posaríem pre-
cisament en la categoria de les narracions excel·lents. 
 
Acabarem aquestes pinzellades sobre matemàtiques, literatura i cinema amb uns versos del poe-
ta irlandès Louis MacNeice, on la geometria es fon amb la poesia. Amb aquests versos el Full us 
desitja molt bones festes. 
 
Reflections 
The mirror above my fireplace reflects the reflected 
Room in my window; I look in the mirror at night 
And see two rooms, the first where left is right 
And the second, beyond the reflected window, corrected 
But there I am standing back to my back. The standard 
Lamp comes thrice in my mirror, twice in my window, 
The fire in the mirror lies two rooms away through the window, 
The fire in the window lies one room away down the terrace, 
My actual room stands sandwiched between confections 
Of night and lights and glass and in both directions 
I can see beyond and through the reflections the street lamps 
At home outdoors where my indoors rooms lie stranded, 
Where a taxi will perhaps drive in through the bookcase 
Whose books are not for reading and past the fire 
Which gives no warmth and pull up by my desk 
At which I cannot write since I am not lefthanded. 
 
                                                                  - Louis MacNeice 
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