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Honorable Senyora Consellera d’Ensenyament; Senyor Vice-Rector de la Universitat Autònoma de

Barcelona; benvolgut president de l’Institut d’Estudis Catalans; benvolgut secretari del Departament

de Matemàtiques de la UAB (benvolgut Albert); benvolguda directora general d’Educació

Secundària Obligatòria i Batxillerat; benvolguda directora general d’Educació Infantil i Primària;

benvolguts alumnes i famílies, benvolguts professors, benvolguts totes i tots,

M’agrada pensar que el dia de les proves Cangur i el dia d’avui, en el lliurament de premis, són, per

a la comunitat matemàtica catalana, dies de festa major. Estem feliços i contents que un nombre tan

gran de nenes i nens (ep! i de joves adolescents) vulguin participar en una activitat en què les

matemàtiques (i, per extensió, la ciència i el coneixement) són el centre de les seves vides. Els qui

sou avui aquí, segurament heu viscut tot plegat amb una intensitat especial, per les vostres aptituds i

interessos (i nosaltres en gaudim!), però l’èxit del Cangur està íntimament lligat a tots els nens,

nenes i professors que hi heu participat, i a fer arribar les matemàtiques a totes les llars de

Catalunya a través vostre. Com deia l’any passat, quan celebràrem el vintè aniversari de les proves

Cangur al Paranimf de la Universitat de Barcelona:

No cal que tots els nostres joves esdevinguin matemàtics; necessitem assistents socials, biòlegs,

manobres, economistes, tècnics de grau mitjà, escriptors, cambrers, enginyers, metges, policies,

mestres, filòsofs, etc., però l’èxit del Cangur i les activitats de foment de les matemàtiques i de

la ciència es determinarà per si aconseguim que cadascun d’ells, en la mesura dels seus

interessos i de les seves aptituds, tingui una visió positiva i útil de les matemàtiques i la ciència

a la seva vida. Aquest canvi en la societat és el nostre gran repte.

Fixeu-vos quina ha estat l’evolució de les proves Cangur. Després de quasi bé dues dècades de

consolidació, hem impulsat, recentment, una revolució. Per fer honor a la veritat, «jo» no he fet pas

res! Han estat els membres de la Comissió Cangur, els professors dels centres d’arreu del país, el

suport del Departament d’Ensenyament (consellera Ruiz, benvinguda a l’acte de lliurament de

premis de les proves Cangur. Com li vàrem dir l’any passat a la consellera Rigau, agraïm el vostre

suport institucional i esperem poder col·laborar més i millor en el futur! L’ensenyament de les

matemàtiques té reptes que cal afrontar conjuntament), també la fundació CELLEX, que ens dóna



suport financer quan escau, i sobretot, sobretot, les nenes i nens de primària, secundaria i batxillerat

que hi participeu. Gràcies a tothom en nom de la Societat Catalana de Matemàtiques.

Us he parlat de revolució. I, doncs, quina ha estat aquesta revolució? L’any passat vàrem sumar al

projecte Cangur cinquè i sisè de primària (etapa molt important on tenim molta feina a fer,

consellera, hem de cuidar de manera exquisida la formació dels mestres que surten de les facultats

perquè gaudeixin de les matemàtiques i les facin gaudir a les nenes i nens de primària a les aules),

i aquest any hi hem sumat primer i segon d’ESO! I això vol dir que hem passat dels trenta mil

alumnes del 2014 als noranta mil alumnes del 2016; hem triplicat, doncs, la participació, o en altres

paraules, una revolució!! La meva impressió és que no hem fet sostre i que tots els implicats, i els

que s’implicaran en el futur, no podem deixar passar l’oportunitat que tenim davant nostre d’anar

més lluny. I no us penseu que és només una qüestió numèrica; també és cert que cada cop ho fem

millor i estem donant una dimensió al Cangur que el consolida com una de les grans activitats de

l’ensenyament no universitari. 

Però deixeu-me fer-vos, especialment a vosaltres nenes, nens i joves que sou aquí, una reflexió un

mica més de fons. Potser us pregunteu «Per què és bo que la societat s’ompli de matemàtiques, de

ciència o de coneixement? Perquè estem tan contents de l'alta participació i de tenir-vos aquí en el

lliurament dels premis del Cangur?». La raó fonamental no és (o almenys no és només) de caràcter

individual sinó col·lectiu; l’objectiu final és que una societat més formada en coneixement serà una

societat millor, més culta i més integradora. En particular, les matemàtiques poden tenir un paper

especial en aquest anhel integrador atès el caràcter universal del seu llenguatge: els números, les

operacions i la combinatòria, la geometria i les simetries, l’àlgebra i les equacions són fets

universals que permeten construir ponts entre les diferents cultures del mon. I vosaltres, que sou

excel·lents en matemàtiques i en coneixement, tindreu una responsabilitat central a construir

aquesta societat del futur. 

Per visualitzar millor aquesta idea us presento uns convidats especials...

Feia poc més d’un mes que havia començat el nou curs i la Núria anava cada dia des de Vistabella,

el seu poble de residència, fins a l’institut, a Valls. Malgrat l’esforç d’anar i venir, ella era feliç

vivint en un poble petit on coneixia a tothom, o això es pensava. I el canvi que significava passar de

l’escola a l’institut, a Valls, l’omplia d’il·lusions. 



Des de feia un parell de setmanes, però, la Núria s’estranyava del noiet de pell morena i ulls més

aviat tristos que s’asseia cada tarda a la plaça del poble. Algun dia l’havia vist jugant un partit de

futbol improvisat amb en Miquel i en Nalisson, dos joves del poble, però normalment passava

l’estona assegut amb un llibre gruixut que de tant en tant fullejava, sense parlar gaire amb ningú. 

Un vespre, mentre sopava amb el pare i el seu germà Joan (la mare tenia guàrdia a l’Hospital Joan

XXIII de Tarragona i el germà gran, en Xavier, dormia a Barcelona, on estudiava el grau

d’enginyer), va deixar caure la seva curiositat per la identitat del jove de la plaça. Son pare, mestre a

l’escola dels Pallaresos, el poble veí, li va fer un parell de preguntes sobre el noi i va concloure

immediatament que havia de ser en Nael, fill d’una família que tot just havia arribat a Catalunya.

Casualment, en Nael anava a la seva classe de sisè a l’escola dels Pallaresos. Malgrat les dificultats

de l’idioma —va dir el pare—, en Nael semblava un noi molt espavilat. 

«Així, dius que seu a la plaça del poble i llegeix?» —es va interessar el pare. 

«Sí i no» —li va dir ella— «l’he vist les darreres setmanes allà assegut i porta un llibre, però llegir-

lo, no sé pas si el llegeix.» 

«I, doncs, per què no hi vas i li dius alguna cosa?» —va tornar-s’hi el pare.

«Ai, pare! I què vols que li digui? És de sisè!» —va contestar la Núria, fent-se l’ofesa des de

l’atalaia del primer d’ESO. Sobtadament es va obrir la porta i va aparèixer la mare amb cara

cansada. «Hola mama!!» —va dir en Joan. I la conversa es va acabar.

Un parell de dies més tard, la Núria era a casa fent deures mig endormiscada quan va rebre un

whatsap de la seva amiga Nirina. «Plaça, ok?» —hi deia. «Ok» —va respondre ella. Mentre baixava

l’escala de casa li va venir a la memòria la conversa amb son pare («I, doncs, per què no hi vas i li

dius alguna cosa?»). Quan va passar pel costat de la motxilla, sense ni tan sols mirar, va treure el

primer paper que hi va trobar —«Potser millor porto algun paper i si cal faré veure que també vull

llegir», va pensar. Va donar una ullada al paper, i va veure que era la prova del Cangur de l’any

anterior. La seva professora de mates, la Maria, els l’havia donat per a practicar a casa.  

Quan va ser a la plaça, la Nirina no hi era; però en Nael sí. Allà, assegut, amb el llibre. Va fer com

si no el veiés, va treure el mòbil de la butxaca i va veure un whatsap de la Nirina: «La meva mare

diu que he de fer els deures. No vinc!!», i unes icones marrons en forma de tifa... No va saber per



què es va posar a caminar fins on era en Nael, va seure a l’altra punta del petit banc i va treure el

paper de la prova Cangur com si volgués llegir-lo. Les mans li tremolaven dels nervis. 

Sense girar la cara, va moure els ulls i va reconèixer el llibre d’en Nael: un diccionari català i una

llengua que devia ser àrab. Va notar que en Nael mirava el seu full, i somreia. Immediatament va

obrir el diccionari i poc després, amb un accent força difícil d’entendre, va dir: «Agrada molt

màtiques». «Perdona?» —li va dir la Núria, girant-se cap a ell. I ell va repetir més a poc a poc:

«Agrada molt ma-te-mà-ti-ques».  

La Núria es va quedar d’una peça. Mentre ella no podia reaccionar, en Nael va tornar al diccionari i

va dir: «Mirar!». Ella va passar-li el full. En Nael va clavar la mirada en el problema 2. L’enunciat

era molt curt i calia encertar la casella central d’uns mots encreuats dibuixats en el paper amb les

xifres 2, 3, 4, 5 i 9. Va fullejar el diccionari un parell de cops més, i poc després va assenyalar amb

el dit la resposta a). La Núria no sabia molt bé què dir i va agafar el full que en Nael li va tornar. Va

donar una ullada ràpida al problema i va concloure que, efectivament, la resposta correcta era la a). 

Indecisa, va somriure i va fer la intenció d’aixecar-se. En Nael, amb la mà, li va fer entendre que

esperés un moment. Va tornar a buscar en el seu llibre i va dir «Dé-ma altre». La Núria, mig dient

que sí amb el cap, es va aixecar i va tornar cap a casa. Aquella nit va dormir poc pensant en el que li

havia passat. 

Aquesta trobada, possible gràcies a la universalitat del llenguatge matemàtic, va ser l’inici d’una

relació molt especial entre la Núria i en Nael. Quedaven dia sí dia també a la plaça i resolien

problemes del Cangur. En un parell de mesos, en Nael parlava al català amb accent divertit però

amb certa fluïdesa. El diccionari va ser innecessari, i les matemàtiques, els partits de futbol i els jocs

a la plaça van passar a ser el centre de la nova vida d’en Nael. Ell, malgrat defugir-ne, explicava a la

Núria algunes coses de la seva vida abans de ser a Vistabella, i de les platges que havia deixat

enrere, i això també va ser per a la Núria una experiència que la va marcar tota la vida.

A totes les nenes i nens que heu participat en les proves Cangur 2016: en el vostre petit país, tan

petit que des d’un campanar es pot veure el campanar veí, tot està per fer i tot és possible. Molta

sort! 

I moltes gràcies a tots el que heu fet possible el Cangur.



25 de maig de 2016

Xavier Jarque 

President 

Societat Catalana de Matemàtiques


