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LA QUADRATURA DEL CERCLE, DUES REALITATS CONTRAPOSADES 

 
Tot i que no resulta imprescindible, per entendre millor aquest escrit recomano la lectura 
prèvia de 24_seguit_de_42_zeros_dividit_entre_7639437268410976116906420641880689377654063. 

 
Si fem un cop d’ull a l’entrada de la Wikipèdia 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Quadratura_del_cercle 
 
Veiem que posa això: 
 

La quadratura del cercle és un problema geomètric proposat per matemàtics de la Grècia 
clàssica. És el repte de fer la construcció amb regle i compàs d'un quadrat amb la mateixa àrea 
que un cercle donat utilitzant únicament un nombre finit de passos. 
 
El 1882 es va demostrar que el problema era irresoluble, com a conseqüència del teorema de 
Lindemann-Weierstrass que demostra que pi (π) és un nombre transcendent, en lloc de ser un 
nombre algebraic. És a dir, pi (π) no és l'arrel de cap polinomi amb coeficients racionals. 
Algunes dècades abans del 1882 es va demostrar que si π és un nombre transcendent, llavors la 
construcció amb regle i compàs seria impossible. No va ser fins a aquest any que es va 
demostrar que π és transcendent. Per tant, no es poden fer construccions geomètriques exactes 
de la quadratura del cercle. D'altra banda, és possible dibuixar una bona aproximació en un 
nombre finit de passos, com a conseqüència del fet que existeixen nombres racionals tan a prop 
de π com vulguem. 
 
El final d’aquesta cita ja és un preludi del que vull acabar plantejant, però anem a pams. 
 
En un principi  π=longitud_circumferència/diàmetre_circumferència  però com explica aquesta 
entrada de la Wikipèdia això no es compleix mai al 100% 
 
Llavors, és lògic afirmar que “el problema és irresoluble”, ja que en un sentit estricte, 
π=longitud_circumferència/diàmetre_circumferència només quan: 
 

a) longitud_circumferència=(π*X) 
diàmetre_circumferència=X 
 

π=(π*X)/X 
 

b) diàmetre_circumferència=1 
longitud_circumferència=π 
 

π=π/1 
 
Per tant només es compleix en aquells casos en els que prèviament s’ha obtingut el valor 
complet de π, és a dir... MAI! 
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“Així doncs, el que impossibilita la quadratura del cercle és que no hi ha cercle” 

 
Abans de continuar, dir-vos que realitzaré tots els càlculs els amb aquesta calculadora d’alta precisió 
 

http://www.wolframalpha.com 
 
 
Si us heu llegit  24_seguit_de_42_zeros_dividit_entre_7639437268410976116906420641880689377654063 sabreu que la 
matèria està feta de “petits trossos”, que jo anomeno “unitats mínimes de matèria”. Això és 
molt important per demostrar que la quadratura del cercle és possible. 
 
Imaginem-nos doncs que el “cercle donat” ha estat realitzat amb un compàs d’alta precisió que 
permet ser utilitzat de manera totalment exacte, i que utilitzant un regle també d’alta precisió 
s’ha obert el compàs 4cm exactament. Això implica que el radi del “cercle donat” té 4cm. 
 
El diàmetre doncs és (4*2)=8 
 

Això són 8cm de diàmetre. 
 
Partint d’aquesta fórmula 
 

π=longitud_circumferència/diàmetre_circumferència 
 
Sabem que  longitud_circumferència=π*diàmetre_circumferència 
 
Molt bé, aturem-nos un moment si us plau,  ¿oi que la unitat mínima dels regles és el 
mil·límetre? doncs la clau desllorigadora de tot plegat serà la de passar el diàmetre a la unitat 
mínima que ens permeti treballar, per tant de 8cm passem a 80mm 
 
Si us heu llegit  24_seguit_de_42_zeros_dividit_entre_7639437268410976116906420641880689377654063 sabreu que quan 
cal fer càlculs, la manera que tenim d’apropar-nos més al π matemàtic és arrodonint π a l’alça 
allà on les regles d’arrodoniment matemàtic ho permetin, i com explico també un molt bon 
punt per arrodonir π és a la xifra 43 (42 xifres decimals més una, que canvia de “3” a “4”).  
 
Per seguir utilitzaré aquest π però la gràcia de l’assumpte és que si agafeu més xifres decimals 
també funciona, per tant avancem en la bona direcció. 
 
Així doncs tenim 
 

longitud_circumferència=π*diàmetre_circumferència 
 

longitud_circumferència=(3.1415926535897932384626433832795028841971694)*(80) 
 

longitud_circumferència=251.327412287183459077011470662360230735773552mm 
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En aquest cas queda bé i tot, però si haguéssim agafat, posem pel cas, 1000 decimals de π el 
resultat es faria complicat de llegir, i si imaginem π amb tots els seus decimals seria totalment 
impossible de llegir... 
 
Però ara ve la clau de volta de la quadratura del cercle. Recordem que la matèria està formada 
per unitats mínimes, doncs si el regle està format per mil·límetres, i no ens permet anar a 
menys, és lògic pensar que la longitud de la circumferència és o 251 o 252, més que res perquè 
la composició de la matèria no ens permet fer altre cosa (imagineu que enlloc de mil·límetres 
fossin quarks). 
 
En aquest cas les regles d’arrodoniment matemàtic ens diuen que la longitud del cercle és de 
251mm, per tant és la xifra amb la que seguirem treballant. 
 
Per poder seguir amb una exactitud del 100%, repeteixo, del 100%, hem d’assumir que estem 
davant d’un objecte que ens recorda un cercle i que identifiquem com a un cercle, però que la 
impossibilitat d’obtenir π amb tots els seus decimals fa que no sigui del tot un cercle, no 
obstant existeix i en llenguatge col·loquial “té forma rodona”. 
 
Les característiques d’aquesta “forma rodona” són: 
 
longitud: 25,1 cm 
diàmetre: 8cm 
 
Per tant, si volem saber l’àrea d’aquesta “forma rodona” hem de saber de quina manera exacte 
ens recorda a π, i ho podem saber així 
 
π_d’aquesta_forma_rodona=(25.1)/(8) 
π_d’aquesta_forma_rodona=3.1375 

 
Si us hi fixeu, per arrodoniment matemàtic podríem quedar-nos amb 3.14, no ho farem però és 
un detall a destacar. 
 
àrea_cercle=(π)*(radi*radi) 
 
Per tant en aquest cas 
 
π_forma_rodona=3.1375 
 

radi=4 
 
àrea_cercle=(3.1375)*(4*4) 
 

àrea_cercle=(3.1375)*(16) 
 
 

àrea_cercle= 50.2cm quadrats 
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Molt bé, en un quadrat àrea_quadrat=(costat_quadrat)*(costat_quadrat) 
 
costat_quadrat=√50.2 
 

costat_quadrat=7.085195833567340430678969832485433365303875609768132065726946848350493… 
 

I segueix i segueix... però com que el costat del quadrat és l’arrel quadrada d’un número que 
sabem, en aquest cas podem seguir endavant sense massa problemes. 
 
àrea_quadrat=(√50.2)*(√50.2) 
 

àrea_quadrat=50.2cm quadrats 
 
Com que ens coincideixen les àrees, ja hem quadrat el cercle ☺ 
 
 
I els pobres “regle” i “compàs” encara estan intentant “fer quadrar el cercle”.  
 

 
 
En fi, què hi farem XD XD XD 
 
 
Fins aviat! 
Francesc Feliu Gascon 
 
 

Fi de la primera part 
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Començaré la segona part amb una reflexió que segur que alguns de vosaltres us heu fet ja, i és 
que a la definició de quadratura del cercle es parla de construcció del quadrat, i no s’ha pogut 
construir. Certament si l’àrea del quadrat és de 50.2cm quadrats aquest quadrat no és 
construïble perquè √50.2, que és un dels costats del quadrat, no és construïble. No obstant si 
feu un cop d’ull a la Wikipèdia en castellà  
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuadratura_del_c%C3%ADrculo 
 
Parla de “hallar con solo regla y compás un cuadrado que posea un área que sea igual a la de un círculo dado”, 
no pas de construir-lo, per tant en funció de quina definició agafes de “quadratura del cercle” la 
fas viable o no... 
 
De tota manera fixeu-vos que tot i que en el cas anterior àrea_quadrat=50.2cm quadrats, si 
aquesta àrea fos exactament 50.2 vegades més gran sí que construiríem el quadrat. 
 
(50.2)*(50.2)= 2520.04 
 

√2520.04=50.2 
 
Cada costat del quadrat faria 50.2cm 
 
Així doncs... 
 
“Si hem pogut “quadrar el cercle” encara que no construir-ne el quadrat resultant, hauríem 

de poder “cerclelitzar” el quadrat sense poder-ne construir el cercle resultant”. 

 
Comprovem-ho! 
 
 
Agafarem com a àrea del quadrat 2520.04cm quadrats, així veurem el que passa exactament en 
aquest cas. 
 
àrea_quadrat=2520.04cm quadrats 
 

costat_quadrat=50.2cm 
 
Si agafem la fórmula de l’àrea del cercle, tenim que àrea_cercle=π*(radi*radi) 
 
àrea_cercle=π*(radi*radi) 
(radi*radi)=àrea_cercle/π 
 
(radi*radi)= (2520.04)/(3.1415926535897932384626433832795028841971694) 
 

(radi*radi)=802.153645578599843902035678098542185802639371144003360570964... 
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radi=√((2520.04)/(3.1415926535897932384626433832795028841971694)) 
 

radi=28.32231709409736560479358846835078380937134158949894663775175733848605... 
 
 
Per saber el diàmetre del cercle el que farem és multiplicar el radi per dos 
 
diàmetre=(√((2520.04)/(3.1415926535897932384626433832795028841971694)))*2 
 

diàmetre=56.64463418819473120958717693670156761874268317899789327550351... 
 
 
I ara calcularem la longitud de la circumferència 
 
longitud_circumferecia=(π)*(diàmetre) 
 
 

longitud_circumferència= 
 

(3.1415926535897932384626433832795028841971694)*( (√((2520.04)/(3.1415926535897932384626433832795028841971694)))*2) 
 
 

longitud_circumferència=177.9543666309138091407360153274509763528739654123861... 
 
 
Llavors, com que sabem que àrea_cercle=π*(radi*radi) 
 

àrea_cercle= 
 

(3.1415926535897932384626433832795028841971694) 
* 
(√((2520.04)/(3.1415926535897932384626433832795028841971694)))*( √((2520.04)/(3.1415926535897932384626433832795028841971694)))) 
 
 

àrea_cercle=2520.04 cm quadrats 
 
 
En aquest cas podríem dir que només amb un regle i una bona calculadora hem trobat un cercle 
amb la mateixa àrea que un quadrat donat, per tant “la cerclelització del quadrat” també és 
possible. 
 
 
Ara el que ens caldria saber és si podem o no construir aquest cercle, i veurem que ens hi 
acostem força però que no és construïble. 
 
diàmetre=(√((2520.04)/(3.1415926535897932384626433832795028841971694)))*2 
 

diàmetre=56.64463418819473120958717693670156761874268317899789327550351... 
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Com que el resultat està en cm l’hauríem de passar a mil·límetres per poder començar, el que 
passa és que com que hem de deixar el diàmetre sense decimals i l’àrea del quadrat tot i estar 
en cm (quadrats) té 2 xifres decimals, pel diàmetre haurem d’agafar dues xifres decimals enlloc 
de només una per fer l’arrodoniment. 
 
diàmetre_circumferència=5664 
 
 
I seguim amb els càlculs 
 

longitud_circumferència=(diàmetre_circumferència)*(π) 
 

longitud_circumferència=(5664)*(3.1415926535897932384626433832795028841971694) 
 

longitud_circumferencia=17793.9807899325889026524121228951043360927674816 
 
 
Com que la longitud també ha de quedar sense decimals, en aquest cas ens queda 
 

longitud_circumferencia=17794 
 
 
I per tant, el número π per a aquesta circumferència concreta és 
 

π_per_aquesta_circumferència=17794/5664 
 

π_per_aquesta_circumferència=3.1415960451977401129943502824858757062146892655… 
 
 
Ara ens cal saber el radi d’aquesta circumferència 
 

radi=5664/2 
radi=2832 
 

radi=28.32 cm 
 
àrea_circumferència=(17794/5664)*(28.32*28.32) 
 

àrea_circumferència=2519.6304cm quadrats 
 
En canvi, l’àrea del quadrat és de 2520.04cm quadrats 
 
 
Per tant podem confirmar que tot i que abans hem pogut obtenir el cercle, aquest no és 
construïble. 
 
 
 

Fi de la segona part 
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La tercera (i espero que última) part la dedicaré a quadrar “el cercle més petit que hi ha”. 
 
Si heu llegit 24_seguit_de_42_zeros_dividit_entre_7639437268410976116906420641880689377654063 

sabreu que el cercle més petit que hi ha és aquell que calculat en unitats mínimes de matèria té 
una longitud de 360000000000000000000000000000000000000000 i un diàmetre de 
114591559026164641753596309628210340664811 (penseu en quarks :-P) 
 
Bé doncs, tot i que d’aquest cercle ja en coneixem la longitud, vull que veieu que si fem aquesta 
multiplicació 
 

(3.1415926535897932384626433832795028841971694)*(114591559026164641753596309628210340664811) 
 

Encara que el resultat sigui aquest 
 

360000000000000000000000000000000000000000.1730692861092173819202816586077576003859834  

 
Com que les unitats de la longitud i el diàmetre estan en unitats mínimes de matèria, ens hem 
de quedar amb les xifres anteriors a la coma aplicant l’arrodoniment matemàtic corresponent, 
en aquest cas amb 360000000000000000000000000000000000000000 únicament 
 
El radi d’aquest cercle és  114591559026164641753596309628210340664811/2 
 
Així doncs, l’àrea d’aquest cercle és la següent 
 

(360000000000000000000000000000000000000000/114591559026164641753596309628210340664811) 
* 
((114591559026164641753596309628210340664811/2)*(114591559026164641753596309628210340664811/2)) 

 
Per tant, l’àrea del cercle és el resultat que hi ha aquí sota en unitats mínimes de matèria 

quadrades 
 

10313240312354817757823667866538930659832990000000000000000000000000000000000000000 

 
Si volguéssim quadrar el cercle, cada costat del quadrat seria 
 

√10313240312354817757823667866538930659832990000000000000000000000000000000000000000 
 

101554125038596131650654301280939065451929.137680091842696695557368766295675684603... 
 

I per tant, l’àrea del quadrat seria 
 

√10313240312354817757823667866538930659832990000000000000000000000000000000000000000 

* 
√10313240312354817757823667866538930659832990000000000000000000000000000000000000000 

 
És a dir, 10313240312354817757823667866538930659832990000000000000000000000000000000000000000 

unitats mínimes de matèria quadrades, coincidint amb l’àrea del cercle 
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Conclusions finals 
 

· La quadratura del cercle és possible sempre que consideris el “cercle donat” com a cercle i no 
pas com el que realment és. 
 

· La quadratura del cercle és possible (fins i tot amb regle i compàs) si no has de construir el 
quadrat que ha de tenir la mateixa àrea que el cercle. No obstant aquesta àrea multiplicada per 
ella mateixa (àrea*àrea) si que permet construir un quadrat (de dimensions molt superiors). 
 

· El procés invers (que jo he anomenat “la cerclelització del quadrat”) també és possible si 
consideres el “cercle resultant” com a cercle i no l’has de construir. 
 
 
Com que els pobres “regle” i “compàs” no s’han llegit l’escrit, encara estan intentant “fer quadrar el cercle” o “cerclelitzar el quadrat”. 
 

 
 

 
 
 

Fins aviat! 
Francesc Feliu Gascon 


