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67.- El tablero de ajedrez 
 

 
 
Breu descripció del material 
Per aquesta activitat només ens cal un taulell d’escacs i grans de blat (o mill, o arròs, …) i una                    
mica de traça de rondallaire. 
 
Continguts que es poden tractar 
A l’ESO podem treballar potències, nombres grans i nombres petits (notació científica), sistema de              
numeració (sobretot el binari), la funció exponencial i proporcionalitat directa. 
 
A batxillerat podem utilitzar aquest recurs per treballar les progressions geomètriques i la suma de               
n termes d’una progressió geomètrica. 
 
Si volem cercar connexions amb altres àmbits, és fàcil trobar-ne amb l’àmbit lingüístic (l’origen de               
la història), amb el científic (amb la producció de blat mundial i amb la notació científica) o amb el                   
tecnològic (amb el sistema de numeració binari). 
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Proposta d’aplicació didàctica 
L’activitat ha de partir del referent literari: el rei i el savi. “Refiere una antigua leyenda persa (siglo                  
IX) que el inventor del juego de ajedrez, en la India, pidió por su invento, a invitación del rey, el                    
siguiente premio: Un grano de trigo por la primera casilla del tablero, dos por la segunda, cuatro                 
por la tercera, ocho por la cuarta, etc. Consintió el rey en otorgarle ese premio y para su entrega                   
mandó por un saco de trigo. Mas pronto advirtió que éste no bastaba, como tampoco habría                
bastado todo el trigo de su reino.“. Si el docent es vol esplaiar més en la narrativa de la llegenda                    
pot agafar de referent [1]. 
 
Quants grans seran? Serà molta o poca quantitat? Amb què ho podrem comparar? … Aquestes,               
d’entre d’altres, són preguntes que haurien de sortir a la nostra aula. De fet, és una magnífica                 
ocasió per treballar amb magnituds grans. 
 
Les estratègies de resolució a la primera de les preguntes abans esmentades poden ser molt               
diferents (i les podem adaptar a l’edat del curs on som). D’entrada, podem estudiar el nombre de                 
grans de blat que aniran a parar a cada casella: 
 

Casilla N° Granos  Casilla N° Granos 

1 1  13 4096 

2 2  14 8192 

3 4  15 16384 

4 8  16 32768 

5 16  17 65536 

6 32  18 131072 

7 64  19 262144 

8 128  20 524288 

9 256  21 1048576 

10 512  22 2097152 

11 1024  … … 

12 2048  … … 

 
Ja, en aquest punt podem veure la velocitat de creixement de la quantitat de grans de blat en                  
cadascuna de les caselles: 
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Acte seguit, podem preguntar-nos els totals si el taulell només tingués les primeres caselles: 
 

Casilla N° Suma de Granos  Casilla N° Suma de Granos 

1 1  13 8191 

2 3  14 16383 

3 7  15 32767 

4 15  16 65535 

5 31  17 131071 

6 63  18 262143 

7 127  19 524287 

8 255  20 1048575 

9 511  21 2097151 

10 1023  22 ... 

11 2047  … … 

12 4095  … … 

 
 
Molt segurament en aquest punt, gran part dels alumnes de la classe observaran diferents patrons               
(darrera xifra de cada casella, relacions entre les dues taules, creixement de la quantitat de xifres                
del nombre…). Depenent de la maduresa de l’alumnat els podrem atacar amb major o menor rigor                
matemàtic. 
 
“En efecto, la suma de los 64 términos de la serie [...] es igual a 18 446 744 073 709551 615.”.                     
Molt possiblement, si emprem la calculadora per efectuar el càlcul del nombre de grans de blat, el                 
resultat obtingut no tindrà la mateixa notació que ens mostra el doctor Estalella. És en aquest punt                 
on apareix la notació científica i, comprendre el resultat obtingut, és imprescindible per tal de poder                
avançar.  
 
Un cop interpretada correctament la quantitat obtinguda, caldrà reflexionar amb l’alumnat si la             
magnitud és molt gran o no. Caldrà cercar comparacions amb produccions o capacitats de              
recipients. Per exemple: 

- El doctor Estalella ens escriu el següent text:  
“Y como un kilogramo de trigo está formado aproximadamente por 21 000 granos,             
tendremos en aquel número de granos un peso que escapa a la imaginación. 
Convertida toda España en fértil campo, necesitaríanse para producir tal cantidad las            
cosechas de 25 000 años; y esparciendo todo aquel grano por la superficie de la tierra, la                 
cubriría enteramente formando una capa de más de 5 metros de espesor.” 

- Per una altra banda, podem trobar l’estudi realitzat pels alumnes de l’escola de Lladurs              
amb el premiat treball presentat al concurs videomat que porta per títol: Caben 18 trilions               
de granets de blat al camió del Marc? [2]. 

- Un altre exemple d’estudi i comparació el podem trobar en l’article Cifras del cuento del               
ajedrez y el arroz (trigo) del bloc d’en Christian Balderas Martínez. [3]. 
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Per aquell lector que vulgui anar més enllà… 
 

Referents literaris: 
Aquesta llegenda la podeu trobar en el magnífic llibre de Malba Tahan, El hombre que               
calculaba. Una bona ocasió per treballar de la mà de l’àmbit lingüístic [4]. D’altra banda, si                
volem aprofundir amb altres narracions on apareix el creixement exponencial: el doctor            
Estalella i Graells en proposa una altra en el problema següent al que estem tractant.  
 

 
 

Un problema similar? 
En l’edició del 2014 del concurs +MATES organitzat per les entitats APaMMs i Ademgi, ens               
apareixia el problema Quants avantpassats tenim? [5]. Aquest problema, portat just           
després del problema del taulell d’escacs, fa donar un tomb més a l’alumne. Tot i que                
d’entrada el problema sembli equivalent al proposat anteriorment… potser estem comptat a            
la gent més d’una vegada! 
 
La suma d’una progressió geomètrica 
Podem portar aquesta llegenda a batxillerat per tal d’introduir la suma d’una progressió             
geomètrica. De fet, després de resoldre el problema doblant els grans de blat. Ens podem               
plantejar el mateix problema triplicant, quadriplicant, … el nombre de grans de blat. Cercar              
la generalització serà el següent pas. Segurament, el docent arribarà a la generalització             
emprant un mètode similar al que es proposa a La leyenda del tablero de ajedrez y los                 
granos de trigo del bloc Matemáticas cercanas. Però… podem atacar la generalització            
una manera una mica diferent? 
 
 
Pensem amb base 2 (en binari). Suposem un taulell de 8 caselles (per començar, ja n’hi                
haurà prou). El nombre de grans de blat serien...  
 

·2 ·2 ·2 ·2 ·2 ·2 ·2 ·21 7 + 1 6 + 1 5 + 1 4 + 1 3 + 1 2 + 1 1 + 1 0 = (11111111)2 = (100000000)2 − (1)2  
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I si volem generalitzar el problema dels escacs amb altres factors, només hem de              
pensar-ho en la base corresponent. Per exemple, suposem que quintupliquem el nombre            
de grans en un taulell de 8 caselles. El nombre de grans seria de blat serien...  
 

.·5 ·5 ·5 ·5 ·5 ·5 ·5 ·51 7 + 1 6 + 1 5 + 1 4 + 1 3 + 1 2 + 1 1 + 1 0 = (11111111)5   
 
Per calcular-ne el seu valor, farem el següent .        58 − 1 = (100000000)5 − (1)5 = (44444444)5  
Per tant,  
 

 
 
D’una forma anàloga podem arribar a la fórmula general: 
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