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1.-Introducció.

Aquest estudi s’emmarca dins d’una recerca més general sobre el procés 
d’algebrització de les matemàtiques a la Península Ibèrica durant el segle 
XVI1. Una de les principals referències d’aquesta matemàtica és l’obra de 
Julio Rey Pastor Los matemáticos españoles del siglo XVI (1934), en la qual l’autor 
parla de tres grups de matemàtics2. Un d’ells l’anomena el grup dels algebris-
tes i el considera format per Marco Aurel3, Juan Pérez de Moya4, Antic Roca5 
i Pedro Núñez6 .

1 Aquesta recerca va començar a partir de l’estudi del manuscrit 2294 de 1598 de la biblioteca 
universitària de Salamanca, l’autor del qual és Diego Pérez de Mesa (1563-ca. 1632) , huma-
nista més conegut com a cronista de la cort de Felip II.  Més informació a (ROMERO, 2007).

2 Julio Rey Pastor (Logroño, 1888- Buenos Aires, 1962)  busca en aquesta obra motius per 
enorgullir-se dels avenços fets pels matemàtics espanyols i intenta trobar un gran matemàtic 
entre ells. En no trobar-lo, dóna una visió pessimista de les matemàtiques del segle XVI 
a la Península Ibèrica, transmetent al lector la idea que no mereixen ser estudiades (REY 
PASTOR, 1934). Si es té en compte l’autoritat de la figura de Rey Pastor, es pot comprendre 
que la seva obra constituís una mena de barrera a noves investigacions en aquest context.

3 Marco Aurel és autor del primer llibre imprès a la Península Ibèrica que es pot considerar 
un tractat d’àlgebra. Porta per títol: Despertador de ingenios. Libro Primero de Arithmetica 
Algebratica i es va publicar a València l’any 1552. Del seu autor se’n sap ben poca cosa, a  part 
que era alemany, que s’havia afincat a València per tal d’ensenyar matemàtiques pràctiques 
i que és autor també d’una aritmètica mercantil. L’àlgebra, però, no era desconeguda a 
Espanya abans de la publicació de l’obra d’Aurel com ho mostra DOCAMPO, 2006: 43-62.

4 Juan Pérez de Moya (Santisteban del Puerto, ca. 1513 - Granada, ca. 1597) és autor del llibre 
d’àlgebra més popular escrit a la Península Ibèrica el segle XVI, la Arithmetica practica y spe-
culativa (Salamanca, 1562) que va arribar a tenir unes 30 edicions.

5 Antic Roca (Girona, segle XVI) fou metge, doctor en arts, professor de filosofia de la 
Universitat de Barcelona, matemàtic, lexicògraf, autor d’una aritmètica i de tractats filosòfics, 
i comentarista de la filosofia aristotèlica. En la seva obra Arithmetica (1564) explica que ha 
utilitzat les obres de 49 autors per escriure la seva. Sobre Roca (vegeu Massa, 2010a).  

6 Pedro Núñez, (Alcácer do Sal, 1502 - Coïmbra,  1578), va ser un matemàtic, astrònom i geògraf 
portuguès. Va estudiar a Lisboa llengües, filosofia i medicina. Va ser cridat a Lisboa on va ser 
nomenat cosmògraf real el 1529.  Va ser durant tres anys professor de filosofia i matemàtiques a 
Lisboa i cap a 1538 va anar a Salamanca on va estar fins 1544. De 1544 a 1562 va ser professor d’una 
càtedra creada exclusivament per a ell a Coïmbra. Va fer importants contribucions en matemàti-
ques, astronomia i navegació i va escriure diferents obres d’astronomia, àlgebra i geografia essent 
el Libro de algebra en arithmetica y geometria (Anvers, 1567) una de les més importants i de la qual 
estudien diferents aspectes la major part dels articles d’aquest volum. Per més informació sobre 
l’autor (vegeu Massa, 2010b i Leitão, 2010).
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L’àlgebra de Pedro Núñez té una estructura complexa i tot i ser força 
diferent de les dels altres autors que hem citat, dedica també un capítol als 
binomis, encara que quan Núñez parla de binomis no vol dir exactament el 
mateix que els altres autors,  com mostrarem més endavant. 

El fet que Núñez escrigués la seva obra en portuguès, però a l’hora de publi-
car-la, decidís fer-ho en espanyol per ser una llengua més parlada que el portu-
guès, demostren la seva voluntat de difusió que no va reeixir degut en part a què 
l’obra de François Viète7 (1540-1603) va eclipsar les contribucions anteriors8 .

L’obra està dividida en tres parts, que l’autor anomena principals. La sego-
na té tres subdivisions, la segona de les quals conté dotze capítols dedicats a 
les operacions amb arrels. Núñez dedica els 14 primers capítols de la tercera 
subdivisió a la teoria de les proporcions i  el darrer a les arrels dels binomis. 

En aquest article donarem una visió general del tractament per part de 
Núñez de les expressions que contenen arrels, mostrant que per l’autor ens 
podem acostar tant com vulguem al que ara anomenem nombres irracionals 
quadràtics, els podem construir geomètricament, però que en canvi, la seva 
naturalesa no és clara.  També analitzarem el capítol 15 de la tercera subdi-
visió de la segona part principal, titulat “De las raízes de los binomios” on 
Núñez dóna els algorismes per trobar les arrels quadrades i cúbiques dels 
binomis. Mostrarem com tracten el tema Fibonacci9 (ca.1170-ca.1250) i Luca 
Pacioli10 (1445-1517) com a antecedents de referència de l’autor, i esmentarem 
també com ho fan alguns contemporanis espanyols de Núñez. 

Aquest article vol mostrar la manera de treballar de Núñez i algunes par-
ticularitats de la seva obra, exemplificant-ho en el cas del tractament de les 
quantitats irracionals. També vol contribuir a la difusió de l’obra de Núñez i 
a atorgar-li la importància que mereix.

7 El francès François Viète va  publicar el 1591 una obra,  In artem analyticam isagoge , d’impor-
tància cabdal en el procés d’algebrització de les matemàtiques.

8  Al representar l’obra de Viète un avenç  molt  important des del punt de vista algebraic, 
l’interès per les obres anteriors va disminuir. Si bé aquesta minva d’interès és comprensible 
des del punt de vista matemàtic, l’estudi d’aquestes obres des del punt de vista històric pot 
aportar elements que ajudin a entendre com es va anar  transmetent el simbolisme algebraic 
abans de Viète.

9  Leonard de Pisa, matemàtic italià anomenat pòstumament  Fibonacci (fill de Bonacci), és 
conegut sobretot per haver difós per Europa amb la seva obra Liber abaci, el sistema de nume-
ració aràbic que utilitza la notació posicional.

10  Luca Pacioli va ser un matemàtic italià, autor d’una obra de gran importància pel desenvo-
lupament posterior de les matemàtiques,  la  Summa, que es va publicar el 1494 i és una mena 
de compendi de les matemàtiques que es coneixien fins al moment.
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2.-Les arrels i la seva naturalesa a l’àlgebra de Núñez.

El primer capítol de la segona subdivisió de la segona part principal del 
Libro de Algebra en Arithmetica y Geometria de Núñez, tracta dels tipus d’arrels. 
Distingeix l’autor entre les arrels simples i les compostes. Aquestes darreres 
poden ser lligades o universals. Les simples són les que s’expressen amb un 
sol signe radical i les compostes les que s’expressen amb més d’un signe radi-
cal. D’entre aquestes, les lligades són suma o diferència de diverses arrels i les 
universals contenen una arrel que n’engloba d’altres.

Defineix Núñez “arrel quadrada” com un nombre que multiplicat per ell 
mateix, genera un altre nombre, que per aquest motiu s’anomena quadrat i 
afegeix que com que tot nombre es pot multiplicar per ell mateix, tot nombre 
pot ésser arrel quadrada d’un altre. En canvi, continua, el recíproc no és cert i 
posa exemples de nombres que no es poden obtenir a  partir d’un altre nom-
bre elevat al quadrat, com són el 2, el 3, el 5, el 6, etc11. Es basa en la 8ª pro-
posició del llibre VIII dels Elements d’Euclides12 per dir que si un nombre no 
té arrel quadrada exacta, tampoc pot tenir una arrel quadrada que es pugui 
expressar mitjançant una fracció. Tot i això, diu, ens podrem aproximar tant 
com vulguem a aquestes arrels.  Núñez ho expressa així:

  
“Por lo qual quando a numero no quadrado communmente assina-

mos por raiz numero con quebrado, essa tal raiz no puede ser perfecta y 
punctual, mas es propinqua. Y llamase raiz propinqua por estar cerca de 
la que verdaderamete seria, si el tal numero la tuviese, y la difer ncia es 
un poco mas, o un poco menos. De suerte que siendo por si misma multi-
plicada, hara el numero cuya raiz buscauamos, no precisamente, mas sera 
tan chica la diferencia, que para la practica de lo que se trata bien se puede 
tomar por raiz, y teniendo aun en esso escrupulo poderemos tomar otra mas 
propinca entre los terminos de mas y de menos”. (NÚÑEZ, 1567: 43v).

Continua l’autor dient que encara que hi hagi nombres, que considerats 
com un conjunt d’unitats no tinguin arrel quadrada “perfecta”, si els con-
siderem com quantitats contínues, aleshores sí que tindran arrel quadrada 

11 NÚÑEZ, 1567: 43v.
12 Núñez expressa així el contingut d’aquesta proposició: “Si entre dos numeros cupieren otros 

números ordenados en continua proporcion, es necessario, que otros tantos quepan entre 
qualesquier otros dos numeros de la misma proporcion” (NÚÑEZ, 1567: 43v).
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“perfecta”. Ho expressa dient:

“Pero aun que el numero no quadrado considerado en su actual y ver-
dadero ser, el qual consiste en unidades de cosas separadas o discótinuas, 
caresca de perfecta raiz quadrada, como avemos dicho, considerandolo pero 
como continuo, en el qual esta en potencia todo  numero, terna perfecta raiz 
quadrada”. (NÚÑEZ, 1567: 43v-44r).

La preocupació per l’existència de les arrels fa, doncs,  que Núñez  recorri 
a la geometria quan no troba resposta en l’aritmètica13 .

Diu l’autor que, per exemple, el nombre 6 no té arrel quadrada però que 
es pot construir una línia de 6 peus, que és contínua, i assignar-li una part de 
tal manera que sobre ella es construeixi una superfície de 6 peus quadrats. A 
aquesta part se l’anomenarà “costat quadrat de 6” no arrel quadrada. I l’autor 
remarca:

“...A este lado quadrado q impropiamente se dise raiz, llaman com-
munmente los Arithmeticos raiz sorda de 6...”(NÚÑEZ, 1567: 44r).

I aquesta tal línia serà mitjana proporcional entre la línia sencera de 6 peus 
i la línia d’1 peu14 

En llenguatge actual s’escriuria:
                                                      1

6 lc
lc

=

Per justificar aquesta proporció, l’autor remet a la proposició (VI,9) dels 
Elements d’Euclides de la versió de Campanus i a la proposició (VI,13) de la 
versió de Zamberto15 . 

Quan Núñez afirma que el nombre 6 no té arrel quadrada ho justifica 
dient que cap nombre multiplicat per ell mateix ni amb fracció, ni sense, farà 

13 En el segle XVI era força viva la discussió sobre la naturalesa dels nombres en general i dels 
que ara s’anomenen irracionals quadràtics en particular. S’ha d’esperar a finals de segle per 
trobar un intent d’ampliar el marc conceptual numèric dels Elements, l’ombra dels quals 
plana sobre l’obra de Núñez  (més informació sobre el concepte de nombre al Renaixement 
es pot llegir a (MALET, 2006).

14 NÚÑEZ, 1567: 44r.
15 Núñez ho expressa: “Y hallase por la arte que trae Euclides en el sexto libro, y es la proposici-

on 9 segon  la orden de Campano, y es la 13. segun Zamberto” (NÚÑEZ, 1567: 44r). Aquesta 
precisió sobre les versions mostra que per Núñez els Elements d’Euclides no són només  una 
simple referència que legitima el seu discurs, sinó que és una obra que ha estudiat a fons.
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exactament 6. Està considerant, per tant, que l’arrel de 6 no és un nombre. El 
fet de considerar que els que ara anomenen “irracionals quadràtics” no són 
nombres, es confirmaria amb el que diu més endavant sobre les arrels:

“... Y toda raiz quadrada ora sea numero, ora sea raiz sorda, se dize raiz 
segunda...”(NÚÑEZ, 1567: 44r).

És a dir, que les arrels quadrades poden ser nombres o arrels sordes i, per 
tant, en aquest passatge tampoc atorga als irracionals quadràtics categoria de 
nombres.

 Però al capítol primer de la primera part principal, Núñez defineix nom-
bre de la manera següent:

“Numero en esta Arte se dize qualquiera quantidad, quando la enten-
demos compuesta de unidades, o sea numero entero, o sea quebrado, o sea 
Raiz, aun  q sea sorda”. (NÚÑEZ, 1567: 1r).

Hi hauria, doncs, una consideració diferent del que Núñez entén per nom-
bre quan el defineix al principi de la seva àlgebra i el que considera quan trac-
ta les quantitats irracionals. Aquestes incoherències en el text de Núñez encaixen 
amb les ambigüitats en la concepció de nombre que hi havia a l’època16 .

En els altres capítols s’explica com operar amb les arrels i també com 
reduir-les a índex comú, procediment del qual Núñez en fa una demostració 
interessant, perquè és de les poques en què l’autor no utilitza la geometria17 . 
En els capítols que van del 6 al 12 explica la suma, resta, multiplicació i divisió 
de radicals.

2.1.- Un problema amb arrels.
 
En el capítol 5 de la tercera part principal, Núñez planteja i resol 110 

problemes. Veurem amb detall la resolució del problema 71 (NÚÑEZ, 1567: 
179r) en el qual haurà de treballar amb arrels, i que portarà a resoldre una 
equació biquadrada. Núñez resoldrà el problema de tres maneres i donarà 

16 Més informació sobre les ambigüitats en el concepte de nombre a l’àlgebra de Núñez, a 
Labarthe, 2010.

17 Una explicació molt detallada d’aquesta demostració es pot llegir a BOSMANS, (1908: 
14-17).
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dues solucions de les quatre que té l’equació biquadrada18. Són interessants 
les reflexions que fa, que mostren com vol evitar el 0 com a valor de la “cosa” 
en un cas i també mostren la seva honestedat al reconèixer que no té resposta 
a totes les qüestions, com es posa de manifest al final del problema en afirmar 
que de la igualtat de dos quadrats no se’n pot deduir la igualtat de les seves 
arrels i mostrar alhora  la seva estranyesa que es doni aquest fet.

En aquest problema es tracta de trobar dos nombres, els quadrats dels 
quals facin 30 i tals que el seu producte sigui 10.  En llenguatge actual es 
tractaria de resoldre el sistema d’equacions: 





=⋅
=+

10

3022

yx
yx

Primer considera que un dels nombres és 1 co. i aleshores l’altre  serà 

..1

10

co
, és a dir,

 x
10  en llenguatge actual. Eleva els dos nombres al quadrat i 

els suma, resultant-ne l’expressió 
..1

100.~...1

ce

pcece , que ara s’escriuria 
2

4 100

x

x +  

i que ha de ser igual a 30. Resol l’equació que en resulta i obté les solucions 

que en llenguatge actual s’escriurien: 12515 −  i 12515 + . Ha començat, 
doncs, la resolució del problema utilitzant el fet que el producte dels nombres 
sigui 10 per posar el segon en funció del primer i ha utilitzat després l’altra 
relació que es dóna a l’enunciat, per plantejar l’equació. Després mostra una 
variant d’aquesta manera de procedir que consisteix a posar el segon nombre 
en funció del primer utilitzant que la suma dels quadrats és 30, i aleshores 
construeix l’equació igualant a 10 el producte. 

Abans de plantejar el problema d’una segona manera diu que els dos 
nombres no poden ser iguals perquè si ho fossin, com que el seu producte 

és 10, cadascun d’ells seria 10 i la suma dels seus quadrats seria 20 i no 30. 
Per tant, segueix, els dos nombres són desiguals i els seus quadrats també. 
Suposa a continuació que un dels quadrats és .1co.m~ 15  i l’altre .1co.p~ 15 , és a 
dir, 15-x i 15+x en llenguatge actual.  Multiplica les arrels d’aquests nombres 
i iguala el resultat a 10. Resol l’equació resultant i obté la mateixa solució que 
abans. 

Per resoldre l’equació d’aquesta manera, Núñez s’ha vist amb la necessitat 
de justificar que els dos nombres no podien ser iguals ja que si ho fossin, el 

18 No considerarà les altres dues que correspondrien a les determinacions negatives de les arrels.
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valor de la x seria 0 que Núñez no admet com a solució.
Encara fa el problema d’una altra manera. Aplicarà la proposició (II,4) 

dels Elements, que segons explica ell mateix, diu que si es multipliquen dos 
nombres per ells mateixos i també l’un per l’altre, i s’afegeix als quadrats el 
doble d’aquest producte, el resultat serà el quadrat del nombre compost dels 
dos primers. En llenguatge actual s’escriuria: (a+b)2 = a2+2ab+b2 .

 En el cas del problema que ens ocupa, els dos nombres desconeguts 
són tals que els seus quadrats junts fan 30 i la multiplicació de l’un per 
l’altre fa 10, per tant el doble farà 20 i si ajuntem els dos quadrats amb el 20 

obtindrem 50. La suma dels dos nombres serà, per tant, 50  i es tracta de 
partir aquest nombre en dues parts que multiplicades facin 10. Fa com en el 

cas anterior i obté les solucions 
2

1
2

2

1
12 −  i 

2

1
2

2

1
12 + . Calcula llavors el 

quadrat de 
2

1
2

2

1
12 −  i obté 12515 −  i també el de 

2

1
2

2

1
12 +  obtenint 

12515 + . D’aquest resultats, Núñez diu que no es pot deduir, per exemple, 

que 
2

1
2

2

1
12 +  i 12515 +  siguin iguals pel fet que ho siguin els seus qua-

drats. Aquesta interessant reflexió ja l’havia fet  Núñez en el primer capítol de 
la tercera part  principal quan explica com trobar l’arrel quadrada del trinomi 
9x4+16x2-24x3:

“Y en esta parte notaremos una cosa muy digna de se saber, y q pero es 
muy difficil, y muy estraña a nuestro entendimiento, por el poco exercicio 
que tenemos en las subtilezas de Arithmetica: y esto es, que dos quanti-
dades son yguales, mas la raiz de una no es ygual a la raiz de la otra  . . . 
“(NÚÑEZ, 1567: 134r).

 
Núñez troba, doncs, estrany que si dos quadrats són iguals, les seves arrels 

no tinguin per què ser iguals, però té clar que això passa. Aquest és un exem-
ple prou significatiu de la manera de fer de Núñez que no vol deixar caps per 
a lligar, tot i que en alguna ocasió hagi de reconèixer que no té la resposta a 
totes les qüestions, com li passa en la resolució d’aquest problema,  degut a 
que no admet ni els nombre negatius ni el zero.



60

F à t i m a  R o m e r o  V a l l h o n e s t a  volum xi  2 0 1 0

2.2.- La suma d’arrels quadrades.

Per Núñez les arrels poden ser simples o compostes i aquestes darre-
res, lligades o universals. Per tant, el resultat de sumar arrels prendrà una 
d’aquestes tres formes. Remarca Núñez que no sempre es podrà expressar 
una suma d’arrels com una arrel simple.

                             
 

Per a obtenir una arrel lligada de dues arrels simples, diu que n’hi ha prou 
amb ajuntar-les amb la paraula “més”. Per exemple, continua, si volem sumar 

5 i 7 , direm que la seva suma és 57 + , però si les volem sumar en un 
arrel universal, encara que sigui un procediment més “fosc”, multiplicarem 
una arrel per l’altra, el resultat el doblarem i a aquesta suma hi ajuntarem els 
dos nombres, les arrels dels quals volem sumar. L’arrel universal d’aquesta 
suma és el que valen les dues arrels juntes. És a dir,

 1 . 3557 =⋅
 2. La doblarem multiplicant-la per 4  i obtindrem 140
 3. Ajuntarem a aquesta arrel la suma dels dos nombres que és 12 i 

tindrem 12140 +  i l’arrel universal d’aquesta quantitat s’escriu en llenguat-

ge de Núñez: 140..~.12.. RpVR . Ara l’expressaríem: 14012 + i serà el que 
valen les arrels conjuntament.

2.2.1- La demostració de la suma d’arrels.

La majoria de les demostracions que fa Núñez són de caràcter geomètric, 
com ja hem comentat abans19. En veurem, com a exemple, la de la suma de 

19 Per més informació sobre demostracions geomètriques, vegeu Massa, 2010b.
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radicals. Núñez explica l’algorisme per a sumar arrels de manera que el resul-
tat s’expressi també en forma d’arrel, que algunes vegades podrà ser simple, 
però d’altres haurà de ser universal. Quan Núñez expliqui com calcular les 
arrels quadrades i cúbiques dels binomis, com veurem més endavant, també 
expressarà que les vol obtenir en forma de binomis. Núñez no es limita, 
doncs, a donar l’algorisme per sumar arrels sinó que vol obtenir el resultat 
com un “objecte” del mateix tipus que els inicials, cosa que no podrà acon-
seguir sempre en el cas que els índexs de les arrels siguin superiors a 2. La 
construcció geomètrica utilitzada en la demostració garanteix l’existència de 
la suma en forma d’arrel.

Anomena ab i bc les arrels20 i construeix la figura següent:

Ha ajuntat les línies ab i bc i ha obtingut la línia ac i vol saber de quina 
quantitat és arrel aquesta línia resultant. Construeix després els quadrats acde 
i abtg  allargant els costats bt i gt .

Aleshores, els rectangles [suplements] egtf i bckt són iguals21. La figura 
ftkd és el quadrat de bc i cadascun dels suplements és igual al producte de les 
arrels i per la regla de multiplicar arrels22, cadascun d’aquests suplements i 
tots dos junts, són l’arrel d’un nombre conegut. Si els ajuntem amb els qua-
drats abtg i ftkd, tot això és una figura coneguda, el quadrat acde, i serà per 
tant, la línia ac, arrel universal d’aquesta suma.

20  Quan les arrels passen al terreny de la geometria, Núñez les anomena “lados cuadrados”, 
com ja hem apuntat a l’apartat 2.

21   Per la proposició (I, 43) dels Elements (EUCLIDES, 1991: 253-254, vol. I)
22  Quan Núñez ha explicat el producte d’arrels ja ha dit que es pot escriure en forma d’arrel 

(NÚÑEZ, 1567: 48v)
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2.3.- Arrels d’índex superior a 2.

En el capítol següent, Núñez diu que la regla que ha explicat per a sumar 
arrels només val per arrels quadrades. Si es volen sumar arrels d’índexs 
qualssevol, el que s’ha de fer primer és reduir-les a índex comú. Després es 
dividirà el radicand més gran pel més petit, es farà l’arrel d’aquest resultat, se 
li sumarà la unitat i el resultat es multiplicarà per l’arrel més petita.

Si s’escriu aquest procés en llenguatge actual, s’obté la igualtat:

nnnn b
b

a
ba ⋅





+=+ 1

En aquest cas, no recorre doncs a la geometria, sinó que es basa en una 

identitat numèrica. En cas que n

b
a

 no sigui racional, no podrà expressar el 

resultat com una sola arrel. Núñez ho expressa dient que quan l’arrel del quo-
cient sigui sorda no s’ha d’aplicar aquesta regla sinó que s’han d’ajuntar les 
arrels per “lligadura”, és a dir, s’ha de posar el signe “més” entre elles23 .

 
3.- Els binomis.

Els primers tractats d’àlgebra renaixentistes publicats a la Península 
Ibèrica, solen dedicar un capítol a la classificació dels binomis i els apòtomes 
o residus, que són les expressions que estan formades per la suma, en el cas 
dels binomis, o per la diferència, en el cas dels residus, d’un nombre racional 
i una arrel quadrada, o bé de dues arrels quadrades. La inclusió d’aquest 
capítol es pot justificar per la utilitat que tindrà saber operar amb aquest tipus 
d’expressions quan  s’hagin de resoldre equacions de segon grau.

 
3.1.- Els binomis i les seves arrels als Elements d’Euclides.

La definició de binomi o línia binomial amb referència al tipus de magnituds 
que tractarem a continuació, la trobem a la proposició 36 del llibre X dels 
Elements d’Euclides i la classificació de les línies binomials en sis tipus, es troba 
a les definicions intercalades entre les proposicions 47 i 48 del mateix llibre.

23  NÚÑEZ, 1567: 55v.
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Segons la proposició (X, 36) dels Elements “si es sumen dues rectes 
expressables commensurables només en quadrat, la [recta] sencera no és 
expressable; s’anomena binomial”24. Quan a els Elements es parla de rectes 
expressables, es fa referència al que nosaltres entenem per segments que són 
commensurables en longitud o incommensurables en longitud però que els 
seus quadrats són commensurables25 . 

Aquestes “rectes” actualment s’expressarien com la suma (o diferència) 
d’un nombre racional i una arrel, o bé de dues arrels. 

Després de la classificació de les línies binomials26, i de la construcció de 
cadascuna d’elles27, en els Elements hi ha una sèrie de proposicions en les 
quals es busca el costat del quadrat equivalent al rectangle format per una 
recta expressable i una binomial28. En el cas que sigui la primera binomial 
un dels costats d’aquest rectangle, el costat del quadrat equivalent és una 
binomial, en el cas que un d’aquests costats sigui una segona binomial, el 
costat del quadrat equivalent és una primera bimedial29 i així continua fins la 
sisena binomial. Si la recta expressable es pren com a unitat, el procediment 
el podríem interpretar actualment com un mètode per a extreure arrels de les 
expressions binomials .

3.2.- El binomis i les seves arrels en el Liber Abaci de fibonacci.

El capítol 14 del Liber Abaci tracta de l’extracció d’arrels quadrades i cúbi-
ques, de les operacions amb arrels i de les línies binomials. En la introducció 
fa referència a alguns resultats del segon llibre dels Elements que necessitarà 
al llarg del capítol, però no cita proposicions concretes30. Pel que fa a les bino-
mials, Fibonacci les classifica en la segona part del capítol de manera similar

24  Traducció de l’autora de la versió de M. Luisa Puertas
25  Més aclariments sobre el llenguatge del llibre X es poden llegir a  (FOWLER, 1992).
26  El sis tipus s’obtenen tenint en compte que els binomis poden estar formats per la suma 

d’una arrel i un nombre racional o bé de dues arrels i en el primer cas, diferenciant que el 
terme més gran sigui l’arrel o el nombre racional. Amb aquesta classificació obtindríem tres 
tipus de  línies binomials. Per a cadascun dels casos se n’obté un altre en funció de si la pro-
porció entre el quadrat del terme més gran i la diferència entre els quadrats dels dos  termes, 
es pot escriure o no com una proporció entre dos nombres quadrats.

27  La construcció de les línies binomials es fa en les proposicions del llibre X dels Elements, que 
van de la 48 a la 53.

28  Es tracta de les proposicions del llibre X que van de la 54 a la 59.
29  A la proposició 33 del llibre X dels Elements, es defineix recta medial i a la proposició 37, 

primera bimedial.
30  SIGLER, 2002: 489-490.



64

F à t i m a  R o m e r o  V a l l h o n e s t a  volum xi  2 0 1 0

               

a com estan classificades al llibre X dels Elements, però les explicacions estan 
fetes amb termes aritmètics a diferència dels Elements, on estan fetes amb ter-
mes geomètrics, i a més a més, en el Liber Abaci es donen exemples numèrics 
de cadascuna d’elles31. Un cop classificades les binomials,  Fibonacci diu de 
quin tipus són les seves arrels. En el cas de la primera binomial diu que la 
seva arrel és alguna de les sis binomials ja que si es multiplica qualsevol bino-
mial per ella mateixa, el resultat és una primera binomial32. Continua expli-
cant com són les arrels de les altres binomials i també dels apòtomes utilitzant 
terminologia del llibre X dels Elements.  Més endavant explica com es fan les 
arrels de les línies binomials en general i posa exemples concrets per les arrels 
de la primera, segona i quarta binomial i els apòtomes corresponents. Diu que 
per trobar l’arrel d’una binomial, el que s’ha de fer és separar el terme major 
en dues parts tals que multiplicant l’una per l’altra s’obtingui el quadrat del 
terme més petit. La suma de les arrels de cadascuna d’aquestes parts serà 
l’arrel buscada33. A continuació explica com s’ha de fer per a obtenir aquestes 
dues parts i el procediment que descriu és equivalent a l’algorisme de la reso-
lució de l’equació de segon grau que s’obtindria al buscar dues quantitats, la 
suma i el producte de les quals són conegudes. El primer exemple que posa 
Fibonacci per a il·lustrar el procediment és el càlcul de l’arrel d’una primera 

31  SIGLER, 2002: 495-496.
32  SIGLER, 2002: 495.
33  SIGLER, 2002: 518.
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binomial, el terme més gran de la qual és 23 i el més petit 448 34. El que 
buscarà són, dos nombres que sumats facin 23 (terme més gran del binomi) i 
multiplicats facin 112 (quarta part del quadrat del terme més petit) i obté que 

l’arrel quadrada de 44823 + , és 74 +  .
Continua el capítol amb la definició d’arrel cúbica, l’explicació de 

l’algorisme per a calcular-la i les operacions amb arrels cúbiques. No fa però,  
cap referència a les arrels cúbiques de les binomials com, en canvi, havia fet 
en els cas de les arrels quadrades.

3.3.-El binomis i les seves arrels en la (Summa de Arithmetica, 
Geometria, Proportioni et Proportionalità) de Luca Pacioli.

La Summa de Pacioli està dividida en cinc parts principals.  Els binomis i 
residus els estudia en el tercer tractat de la vuitena distinció de la primera part 
principal. Fa referències al llibre X dels Elements, i, a diferència de Fibonacci 
en cita moltes proposicions concretes. Classifica els binomis com Euclides i 
Fibonacci. Així com en el Liber Abaci es diu simplement de quin tipus són les 
arrels de cada binomi, en la Summa es posen exemples numèrics. Quan Pacioli 
ha d’explicar, per exemple, que l’arrel del primer binomi és un altre binomi, 
el que fa és elevar al quadrat un binomi de cada tipus, mostrar que sempre 
s’obté un binomi primer i arriba a la conclusió que cada binomi és arrel d’un 

34  Fibonacci no utilitza el símbol de l’arrel (que no apareix imprès fins el segle XVI), ni cap altre 

símbol per indicar 448 , diu simplement “l’arrel de 448”
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binomi primer35. Més endavant36, explicarà també detalladament com calcu-
lar les arrels dels binomis concrets, seguint les petxades de Fibonacci.

Pel que fa a les expressions binomials, cal destacar en aquesta obra la gran 
quantitat d’operacions que s’hi mostren tant amb binomis com en residus, 
totes elles il·lustrades amb exemples. No hi ha però, en aquest capítol referèn-
cies a les arrels cúbiques dels binomis.

3.4.-Els binomis i les seves arrels a les àlgebres d’Aurel, Pérez de Moya 
i Roca.

Tant Aurel com Pérez de Moya i Roca, fan la classificació en sis tipus de 
les línies binomials.

Aurel tracta els binomis i les seves operacions en el capítol X de la seva 
àlgebra. Primer defineix els sis tipus de binomis37 fent referència a la proposi-
ció 42 del llibre X dels Elements38 i després posa exemples de cadascun d’ells i 
explica com es sumen, resten, multipliquen i divideixen tant els binomis com 
els residus. El capítol XI el dedica Aurel a les arrels quadrades dels binomis39 
i segueix força el llenguatge dels Elements:

“La rayz quadrada del primero binomino (como lo demuestra Euclides 
en la 48ª del 10º; diziendo, si fuere hecha vna superficie de vna linea racio-
nal, y de vn binomino primer, el lado, que es la rayz de su quadrado sera 
siempre binomino) es una linea c puesta de dos lineas que solamente en 
potencia son racionales, como lo ensenya el mesmo Euclides en la 30ª del 
10º, quando dize, si dos lineas que solo en potencia fueren racionales, y ser 
ajuntada la una co la otra a la larga toda aquella linea assi compuesta sera 
irracional, llamada binomino, de manera que siempre la √ de binomino 
primero sera vno de los seys binominos”. (AUREL, 1552: 62v).

35 PACIOLI, 1494: 121v-121r.
36 PACIOLI, 1494: 125r.
37 Aurel parla de “binominos”
38 AUREL, 1552:  55v.
39 En aquest cas Aurel fa referència a les proposicions 48, 49, 50, 51, 52 i 53 del desè llibre dels 

Elements (AUREL, 1552: 62r-65r). Del text d’Aurel no es pot deduir amb quina versió dels 
Elements treballa. De tota manera, el contingut d’aquestes darreres proposicions es correspon 
amb el de les proposicions 54, 55, 56, 57, 58 i 59 de la versió de M. Luisa Puertas (EUCLIDES, 
1991).
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Aquí Aurel ha fet referència a la demostració geomètrica dels Elements per 
justificar que l’arrel d’un binomi primer és un binomi. Més endavant40, dirà 
que per trobar l’arrel quadrada d’un binomi s’ha de dividir el terme més gran 
en dues parts tals que multiplicades facin la quarta part del quadrat de la menor 

quantitat i anirà calculant les arrels de binomis de cadascun dels sis tipus  (AUREL, 

1552: 63v). També ho fan Pérez de Moya (PÉREZ DE MOYA, 1562: 530) i Roca 

(ROCA, 1564: 248r) però no ho justifiquen a diferència de Núñez qui, a més a més, 

posa clarament més èmfasi que els altres autors en convèncer el lector. Així com 

veurem que Núñez dóna molta importància a la proposició (II, 5)  els altres autors fan 

referència només al llibre X dels Elements. Pérez de Moya cita la proposició (II,4) 

dels Elements però no per justificar la regla per extreure l’arrel dels binomis sinó per 

comprovar en un cas concret, que multiplicant l’arrel d’un binomi per ella mateixa, 

dóna efectivament, el binomi (PÉREZ DE MOYA, 1562: 532). 

3.5.-Els binomis i les seves arrels a l’àlgebra  de Núñez.

                    

A diferència de Fibonacci i Pacioli que tracten les arrels dels binomis des-
prés de tractar les operacions amb arrels, Núñez ho fa en el darrer capítol de 
la tercera subdivisió de la segona part principal després de 14 capítols dedi-
cats a les proporcions. 

La primera vegada que Núñez parla de binomis a la seva àlgebra ho fa 
en el capítol tercer de la segona subdivisió de la segona part principal, quan 
explica com s’han de multiplicar les arrels i no en dóna cap definició, en parla 
com si ja fossin expressions conegudes. 

40 AUREL, 1552: 63r.
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“Pero para multiplicar un binomio por el su residuo, no ay necessidad 
de tanta obra, porque las dos multiplicaciones que se hacen en + ninguna 
cosa montan, porque una deshaze la otra...” (NÚÑEZ, 1567: 50r).

No queda clar aquí si Núñez entén per binomi les expressions que 
Euclides, Fibonacci i Pacioli classifiquen en sis tipus, però més endavant 
veurem que el concepte de “binomi” de Núñez és més ampli.

Per trobar les arrels dels binomis, diu Núñez que el que més s’utilitza és 
la regla setena del capítol 14 de les proporcions que es basa en la proposició 
(II, 5) dels Elements d’Euclides.

“Entre todas estas reglas es la septima de mas frequente vso, y por ella 
facilmente los Arithmeticso halla la raiz quadrada de qualquier binomio. 
Porque no es mas necessario, que partir la quantidad mayor, o nombre 
mayor del binomio en tales dos partes, q  la vna multiplicada por la otra, 
haga la quarta parte del quadrado de la menor quantidad, o menor nombre 
del mismo binomio”. (NÚÑEZ, 1567: 112v).

I a la regla setena de les proporcions, diu l’autor:

“...Esta regla se demostrara por la. 5. proposicion del .2. libro de 
Euclides...” (NÚÑEZ, 1567: 110v).

Aquesta proposició mostra com s’ha de dividir un segment en dues parts 
de manera que el seu producte sigui una quantitat donada. És la tècnica que 
permetrà trobar l’arrel d’un binomi.

Núñez posa l’exemple de dividir el número 10 en dues parts, entre les 
quals el 4 sigui mitja proporcional. Això, diu, no és altra cosa que partir 10 
en dues parts tals que, l’una multiplicada per l’altra faci 16. La manera de 
procedir és la següent: es multiplica la meitat del 10 per ella mateixa, i del 25 
que resulta en traurem el 16. Farem l’arrel quadrada del resultat, que dóna 3 i 
sumarem i restarem aquest 3 a la meitat, obtenint d’aquesta manera, les dues 
parts buscades.

L’autor ja sap, doncs, com s’ha de fer per dividir un nombre en dues parts 
el producte de les quals sigui conegut. Ho aplica al cas dels binomis i diu que 
per obtenir l’arrel, el que s’ha de fer és dividir el terme més gran del binomi 
en dues parts tals que multiplicant l’una per l’altra doni com a resultat la 
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quarta part del quadrat del terme menor, tal com també hem vist que ho fan 
Fibonacci i Pacioli.  Segons Núñez, els aritmètics fonamenten aquesta regla 
en el llibre X dels Elements d’Euclides  però ell diu que raonarà d’una manera 
més fàcil que consisteix a estudiar com s’engendra el quadrat d’un binomi41 .

Il·lustrem el raonament de Núñez utilitzant notació actual. Considerem 

un binomi de la forma ba + . S’ha de trobar una expressió, el quadrat 
de la qual sigui aquest binomi. Si es pensa en una expressió d’aquest tipus 

semblant a la donada, és a dir, de la forma dc + , el seu quadrat donarà 
lloc a tres termes, dos dels quals (c2 i d) no contenen arrels i la seva suma 

haurà de ser a . El doble producte dels altres dos ha de donar b , és a dir, 

bdc =24 . Si es fa, doncs, la quarta part del quadrat de b  s’obté el 
producte de dues quantitats que, sumades fan a  . 

Donat, doncs, un binomi de la forma ba + , per trobar-ne l’arrel n’hi 
haurà prou amb trobar dos nombres que sumats donin a i que multiplicats 
donin la quarta part de b.

El primer exemple que posa Núñez consisteix en trobar l’arrel del binomi 

608 + . Pren la quantitat més gran, 8, i diu que l’ha de dividir en dues 
parts de tal manera que el seu producte sigui 15, que és la quarta part del 

quadrat de la menor quantitat que és 60 , i que una d’aquestes parts serà 

5 i l’altra 3. Diu aleshores que el binomi 35 +  és arrel quadrada del 

binomi 608 + tal i com es pot comprovar multiplicant 35 +  per ell 
mateix. Aquí Núñez no detalla com ha obtingut el 5 i el 3 a partir del 8 i del 

15 (quarta part del quadrat de 60 ) però ja ha ho havia deixat clar abans 
amb l’exemple de la divisió del número 10 en dues parts.

Calcula les arrels de dos binomis més: 606 +  pel qual obté la 

suma d’arrels que actualment expressaríem 615615 −++ i de 

4060 + obtenint l’expressió que ara escriuríem: 515515 −++

L’expressió 615615 −++ no és un binomi en el sentit que 
l’utilitzaven els autors anteriors, és a dir, com a suma de dos termes un dels 

41 NÚÑEZ, 1567: 113v-114r.
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quals és una arrel quadrada i l’altre, és també una arrel quadrada  o un nom-
bre racional. Núñez parla de “binomi d’arrels universals”:

“...y sera por tanto la raiz quadrada de  este binomio de raizes 
vniversales, el qual es cuyo valor 
sera tanto como ...” (NÚÑEZ, 1567: 113r).

Tant  Fibonacci com Pacioli han estudiat quina forma tenen les arrels qua-
drades dels binomis i remarquen que l’únic binomi que té arrel expressable 
en forma de binomi en el sentit anterior, és el binomi primer. Segons la clas-
sificació en sis tipus dels binomis que utilitzen els autors anteriors, l’expressió 

606 + és un binomi cinquè i, per tant, no té arrel expressable en forma de 
binomi en el sentit d’Euclides   

El que pretén Núñez és expressar l’arrel d’un binomi en forma de binomi. 
Per tant, el fet que Núñez quedi satisfet expressant 615615 −++  

com l’arrel de 606 + vol dir que el que ell anomena binomi no és el mateix 
que el que entenen per binomi els altres autors. Sembla doncs, que per Núñez 
un binomi  és una suma de dos termes, almenys un dels qual conté alguna 
arrel, que és una idea de binomi que s’acosta més a la que es fa servir actual-
ment i que no té en compte els matisos que es consideraven als  Elements42 .

En tots els exemples que posa d’arrels de binomis diu Núñez que es poden 
comprovar multiplicant els resultats per ells mateixos i ho explicita en el cas 
de l’arrel de 606 + :

“Y que el dicho binomio de raizes vniversales, sea raiz quadrada del 
dicho binomio  se ve multiplicando en si mismo, porque la prime-
ra raiz vniuersal  multiplicada en si, hace , y la segunda mul-
tiplicada en si, haze , que valen tanto como dos raizes de 15, 

42  Com ja he dit a la nota 25, podríem dir que les línies binomials, tal com les entenen Euclides, 
Fibonacci i Pacioli, són la suma o diferència d’un nombre racional i una arrel o bé de dues 
arrels. Tenint en compte la classificació de les línies binomials a la qual faig referència en 
aquesta nota, només la que s’anomena primera binomial (formada per un terme racional i 
un d’irracional de manera que el racional és més gran i tal que la proporció entre el quadrat 
del terme racional i la diferència entre els quadrats dels dos termes es pot expressar com la 
proporció entre dos nombres quadrats) té arrel expressable en forma de binomi. En canvi, 
per Núñez, el binomis serien sumes de dos termes que no es poden efectuar i en les quals, al 
menys un dels dos termes conté alguna arrel. 
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las quales juntas son la R. 60.  Multiplicando despues 
, por , haremos raiz vniversal de   la qual raiz 
vniuersal es 3 y porque esta  8 se ha de hazer dos vezes, val-
dran luego entrambas 6, y toda la multiplicacion junta valdra  ”. 
(NÚÑEZ, 1567: 113r).

Núñez conclou que tots els binomis tenen arrel perquè sempre es pot par-
tir el terme més gran en dos termes tals que l’un multiplicat per l’altre faci la 
quarta part del quadrat del més petit. Justifica que es pugui treure la quarta 
part del quadrat del terme més petit del quadrat de la meitat del terme més 
gran amb un raonament retòric43 que traduirem al llenguatge actual per tal 
que sigui menys feixuc:
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a
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bba 44

 A part d’aquesta justificació, més endavant diu que està garantit que 
es pugui efectuar la resta per la proposició (II, 9) dels Elements45.

 
3.6.- Les arrels cúbiques dels binomis a l’àlgebra  de Núñez.

Comença l’autor aquest apartat dient que així com tots els binomis són 
quadrats,  no tots els binomis són cubs. 

Com ha fet també en el cas de l’arrel quadrada, Núñez observa amb un 
exemple com es forma el cub d’un binomi per tal de trobar la manera d’anar 
enrere, com si no es conegués el resultat. 

L’exemple que posa és el del cub del binomi 32 + . Calcula pri-

mer el seu quadrat: 3434 ++  i després el torna a multiplicar per ell 

mateix, obtenint: 1227343868 +++++  . Posa de manifest a con-

43 “Y la razo desto es, que la mitad de la quatidad mayor siendo en si multiplicada, haze un 
quadrado mayor q la quarta parte del quadrado de la menor, por quanto esa quarta parte del 
quadrado de la menor, es el quadrado de la mitad desa misma quantidad menor o nombre 
menor, y poderse ha por tato sacar la quarta parte del quadrado de la menor del quadrado de 
la mitad de la quatidad mayor o nombre mayor del binomio, y podremos seguir en la dicha 
particion la dicha septima Regla”.(NÚÑEZ, 1567: 113v).

44 S’ha de tenir en compte que “a” i “b” són enters positius.
45 NÚÑEZ, 1567: 114r.
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tinuació la part del producte que no té arrels: 8+6+12=26 i la que en conté: 

675315383427 ==++ i, per tant el cub del binomi 32 +  

és 67526 +  Observa que en la primera part, el 6 és la meitat de 12 i, per 
tant, el terç de la suma de 6 i 12. Observa també que 6 és el quadrat del terme 

menor ( )3  multiplicat per 2 que és el major, i que 12 és el quadrat del menor 

pel doble del major. En la segona part remarca que 27 és el cub de l’arrel i 
que el segon terme, com passava amb la primer part, és la meitat del tercer i, 
per tant, el terç de la suma de tots dos.

Ara parteix de 67526 + i suposa que no se sap si és o no un cub. Diu 
que podem començar examinant qualsevol dels dos termes però que ho farà 
amb el 26 perquè és més fàcil. Aquest nombre hauria d’estar compost per un 
cub i un altre nombre que té tercera part sense fracció. I això es troba en les 
dues parts 8 i 18 de 26 perquè 8 és cub i 18 té tercera part entera que és 6 i a 
més a més és la meitat del que queda que és 12. Considerem ara el 8 i prenem-
ne l’arrel cúbica, 2, que serà el nombre més gran de l’arrel cúbica del binomi 

67526 +  . I si el binomi és cub, estarà produït pel quadrat del menor mul-
tiplicat pel major. Per tant, dividint 6 pel major, obtenim 3 que és el quadrat 

del menor i el binomi ha de ser 32 + . Aquesta, diu, seria l’arrel en el cas 
que el binomi donat en tingués i això es pot saber de dues maneres: o bé fent 

la prova, és a dir, fent el cub de 32 +  i comprovant que dóna 67526 +  

o bé repetir el procés fet pel 26 amb 275  i comprovar que s’obté el mateix 
resultat. Ho fa d’aquesta segona manera i observa que el resultat concorda 
amb el que li havia donat començant pel 26. Afegeix que aquest procediment 
és molt laboriós i diu que és millor trobar la possible arrel46 i després elevar-
la al cub47 .

Com ja hem apuntat en el cas de les arrels quadrades, el que pretén Núñez 
és trobar l’arrel d’un binomi en forma de binomi:

46 Núñez per referir-se a la possible arrel utilitza la bonica expressió “opinada y no sabida” 
(NÚÑEZ, 1567: 11v).

47 Núñez ho expressa: “multiplicaremos en si cúbicamente esa raiz”  (NÚÑEZ, 1567: 117r).
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“Y sabed, que quando nos proponen algun binomio o reciso48 para bus-
car su raiz cuba, lo q pretendemos es saber si tienen raiz cuba en forma de 
binomio ...” (NÚÑEZ, 1567: 118v).

“…porque como dicho avemos, no llamamos binomios cubos sino 
a q llos cuyo principio es otro binomio, del qual trae su nascimiento...” 
(NÚÑEZ, 1567: 118v).

Núñez posa diferents exemples alguns dels quals tenen arrel que es pot 
expressar en forma de binomi i d’altres no. També en posa que contenen frac-
cions, d’entre els quals n’hi ha, segons l’autor, que tenen especial dificultat. 
També es poden trobar complicacions, afegeix, en els binomis que no conte-
nen fraccions en el cas que del terme que no conté l’arrel se’n pugui extreure 
més d’un cub49 . 

Per acabar de justificar el procediment, demostra que l’arrel d’un nombre 
enter o fraccionari, multiplicada pel producte d’aquesta arrel per un nombre 
també enter o fraccionari, sempre serà un nombre, el qual s’obtindrà multi-
plicant pel nombre el quadrat de l’arrel. Aquí, una vegada més, Núñez no 
atorga als irracionals categoria de nombres. Aquest procediment l’ha utilitzat, 
per exemple, al multiplicar 3  per 34  quan ha efectuat el cub del binomi 

32 + . La demostració que fa és geomètrica i  utilitza el rectangle de la 
figura anterior.  Considera que bc és l’arrel a partir de la qual construeix el 
quadrat bcde. La línia ab que juntament amb bc forma la recta ac, ha de ser un 
múltiple enter o fraccionari de bc, de tal manera que sigui més gran que bc . 

48 Així és com Núñez es refereix als residus, tal i com s’hi refereix també Fibonacci  i Pacioli, tot 
i que aquest darrer utilitza a vegades “residu”.

49 Posa com exemple el binomi 504008945 + , la part entera del qual, manifesta l’autor que està 
composta de dos cubs: 729 que és cub de 9,  i 216 que és cub de 6 i qualsevol d’ells es pot 
partir en tres nombres iguals i enters...
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Aleshores afirma que el rectangle abef és un nombre. Per demostrar-ho diu 
que aquest rectangle conté el quadrat bcde tantes vegades com ab conté el 
costat quadrat bc ja que al tenir la mateixa altura les dues figures, guardaran 
la mateixa proporció que les seves bases. I com que ab és múltiple enter o 
fraccionari de bc, aleshores, el rectangle abef també és múltiple enter o fraccio-
nari del quadrat bcde. Com que el quadrat bcde és un nombre, també ho serà 
el rectangle abef que és el que es volia demostrar50 .

Al final de l’obra, Núñez torna a posar exemples d’arrels cúbiques de 
binomis quan comenta la resolució de l’equació de tercer grau de Tartaglia51 .

4.- Remarques finals.

És força clara la intenció didàctica de l’autor i la seva preocupació perquè 
les demostracions siguin clares. Són freqüents les queixes de Núñez sobre la 
manera de fer d’altres autors. Algunes d’aquestes queixes les intercala en el 
text i d’altres les expressa al final de la seva obra en una carta que adreça als 
lectors (NÚÑEZ, 1567: 323v) i en la qual posa de manifest que coneix a fons 
l’obra de Tartaglia. Un dels comentaris que fa, referits a aquest autor és el 
següent:

“En el caso 36 se muestra este Nicolao Tartalla muy ignorante, siendo 
el pero muy exercitado en Arithmetica y Geometria, y no tiene escusa (...)” 
(NÚÑEZ, 1567: 330r).

Aquí Núñez critica la resolució que fa Tartaglia d’un problema sobre 
triangles, però en altres casos el que critica és la poca claredat de les explica-
cions. 

En aquesta mateixa carta, Núñez manifesta que ell segueix un ordre i que 
els casos més complicats els posa al final i que tant en els fàcils com en els més 
complicats fa les explicacions necessàries, el que confirma la seva intenció 
didàctica. Remarca també que demostra totes les regles que utilitza i que no 

50 Marco Aurel tracta les arrels cúbiques dels binomis en el capítol XII de la seva àlgebra 
(AUREL, 1552: 67v) i el procediment que fa servir també té a veure amb la formació del cub 
d’un binomi.  Pérez de Moya, en l’article cinquè del novè capítol  (PÉREZ DE MOYA, 1562: 
534)  també tracta les arrels cúbiques dels binomis i segueix força el que ha dit Marco Aurel.  
Antic Roca explica com es fa l’arrel  d’un binomi (ROCA, 1564: 249r) basant-se principalment 
en el que ha expressat Aurel, tot i que també fa referència a Pérez de Moya. 

51 NÚÑEZ, 1567: 340v.
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fa referència a més autors que a Euclides. Aquest darrer comentari mostra el 
fet que Núñez vol arribar a un públic el més ampli possible, ja que dóna per 
suposat que els Elements són una obra de referència molt important, i, per 
tant, més coneguda que altres obres. 

Al final del capítol on explica els tipus d’arrels Núñez deixa clar que escriu 
per un públic no expert:

“...Pero lo que en esta parte avemos dicho nos parecio mas racional, 
y mas conforme a lo q  comunmente se consibe. Y quesimos quitar este 
escrupulo porque no es nuestra intencion escrevir paralos doctos, los qua-
les de nuestra escriptura no ternan necessidad”.  (Núñez, 1567: 46r).

Quan explica el producte d’arrels compostes diu que posarà molts exem-
ples per tal que el procediment es pugui entendre més bé52. En aquest sentit 
Núñez és coherent amb el que demana als altres autors. En exemples com la 
resolució que hem vist del problema 71 del cinquè capítol de la tercera part 
principal n’hauria tingut prou amb resoldre el problema d’una manera i mos-
trar el resultat però, en canvi, Núñez analitza el problema des de diferents 
punts de vista i no amaga al lector els dubtes que té.

Així com els altres autors espanyols que hem citat donen les regles en 
forma retòrica i després les verifiquen amb exemples numèrics, ell es preocu-
pa de donar-ne les demostracions, ja siguin aritmètiques o geomètriques.

Com pels altres autors de l’època, els Elements d’Euclides són una referèn-
cia important però així com els altres autors quan estudien les expressions 
binomials i les seves arrels es basen en el llibre X dels Elements, Núñez cita el 
llibre X però de seguida diu que ell es basarà en la teoria de les proporcions 
i és per aquest motiu que el capítol on estudia les arrels dels binomis forma 
una unitat amb els capítols dedicats a les proporcions. És l’únic autor de tots 
els citats que defuig la sofisticada classificació que es fa dels binomis en el 
llibre X dels Elements i en aquest sentit podríem dir que és un autor força 
original.

L’estudi dels binomis al que ens hem referit i que més endavant deixarà 
de formar part de les àlgebres, no només és important per la utilitat que tin-
drà en la manipulació de les solucions de les equacions de segon grau, sinó 
que representa un pas endavant pel que fa al raonament algebraic ja que de 

52  NÚÑEZ, 1567: 48v.
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la mateixa manera que es fan operacions amb arrels, després es fan amb els 
binomis tractant-los com a entitats diferenciades, és a dir, com a nous objectes 
algebraics, fet que Núñez,  té especial cura en assenyalar al remarcar  que vol 
obtenir les arrels dels binomis en forma de binomis.
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