
TERCERA CARTA

París, 8 de novembre de 1654
primera hora del matí 

Senyor Pierre de Fermat 
Orleans

Benvolgut senyor:

La nit passada vaig tenir un somni estrany del qual em vaig
despertar suat i amb el cor alterat. Per apartar el meu pensament
d’aquest somni vaig decidir de respondre la vostra tercera pre-
gunta, que fa: En quines condicions és vàlida la llei de multipli-
cació de probabilitats? Havíeu objectat que quan es treuen dues
cartes d’una baralla la validesa de la llei de multiplicació depèn
de si la carta treta en la primera extracció es retorna al joc abans
d’efectuar la segona extracció, de si es remena bé la baralla, o de
si no es retorna a la baralla la carta treta en la primera extracció.

Suposem que el joc de cartes, que consta de 16 cartes, conté
l’as, el rei, la dama i el valet de cada trumfo (piques, cors, trèvols
i diamants). Aleshores la probabilitat de treure un rei en la pri-
mera extracció és d’1/4. La probabilitat de treure un rei en la
segona extracció és també d’1/4 i, a més —com veurem més
endavant— no depèn de si hem retornat la carta al joc de cartes
abans de fer la segona extracció, o de si no ho hem fet. Si no
reemplacem la carta extreta en la primera jugada, la probabilitat
de treure un rei les dues vegades no és pas igual a 1/4 · 1/4 =
1/16, ans és igual a 1/20, ja que dos reis seguits poden sortir de
4 · 3 = 12 maneres diferents i el nombre de possibilitats és 16 ·
15 = 240. Semblaria, doncs, que això contradiu la regla de la mul-
tiplicació que vaig esmentar a la carta del 28 d’octubre. Però la
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contradicció només és aparent. Així que, quan analitzem aquest
exemple de més a prop, veiem que la llei de multiplicació també
és vàlida en aquest cas.

Si traiem un rei i no el restituïm a la baralla abans de fer
la segona extracció, resulta que solament hi haurà 15 cartes a la
baralla i només 3 seran reis. Així doncs, la probabilitat de treure
un altre rei en la segona extracció és de 3/15 = 1/5. Tanmateix,
atès que 1/4 · 1/5 = 1/20, resulta que la llei de multiplicació
també és vàlida en aquest cas. En el supòsit que, en la primera
extracció, no obtinguem un rei sinó una altra carta i que no la
retornem a la baralla, aleshores la probabilitat de treure un rei
la segona vegada és igual a 4/15. Per tant, d’acord amb la llei de
multiplicació 3/4 · 4/15 = 1/5, la probabilitat ens diu que no sor-
tirà cap rei la primera vegada, però sí que en sortirà un la sego-
na vegada. Aleshores la probabilitat de treure un rei a la segona
jugada, atès que el resultat de la primera jugada pot ésser un rei
o pot no ésser-ho, és igual a 1/20 + 1/5 = 1/4 —per tant, la matei-
xa que si la carta treta la primera vegada s’hagués retornat a la
baralla abans d’efectuar la segona extracció. Però, quest raona-
ment solament val si no mirem quina ha estat la carta que ha sor-
tit en la primera extracció. Ara bé, si la mirem i veiem que és un
rei, aleshores la probabilitat de treure un rei en la segona extrac-
ció solament serà d’1/5 (i per tant menor que 1/4), mentre que,
en el cas que la carta extreta en la primera extracció no hagi estat
un rei, aleshores aquesta probabilitat és igual a 4/15.

Ens hem de demanar, doncs, com és possible que la probabi-
litat depengui de l’observació del resultat de la primera extrac-
ció. És evident que la baralla no sap si hem mirat la carta de la
primera extracció o no ho hem fet! En d’altres paraules, com és
possible que el meu coneixement influeixi en la probabilitat de
la segona extracció que depèn, com així és, solament de la com-
posició de la baralla de cartes? Això és així, però quan em fixo
en la primera carta que he extret, m’adono que una de les 16 car-
tes no es troba entre les 15, i el fet que la carta no hi sigui afec-
ta la probabilitat en qüestió, ja que aquesta probabilitat depèn
dels reis que hi pugui haver entre les 15 cartes, que poden ésser
o bé 4 o bé tres. Bàsicament, resulta una mica enganyós dir que
estic «inspeccionant» la carta extreta, ja que m’adono que el fet
que la carta extreta en la primera jugada sigui un rei o no ho
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sigui, no té cap mena d’importància; l’única cosa important és el
mateix fet. Si ens interessa únicament la carta que surti en la
segona jugada, aleshores per tal de calcular la probabilitat d’a-
conseguir un rei, en aquesta segona jugada, hem de considerar
les dues possibilitats de la primera jugada; és a dir, que ha sortit
un rei o una altra carta, i aleshores hem de considerar el pes
mitjà de les probabilitats condicionals 1/5 i 4/15, on els pesos
són els dos resultats possibles de la primera extracció, és a dir,
1/3 i 3/4. Aleshores s’obté, en efecte, 1/4 · 1/5 + 3/4 · 4/15 = 1/20
+ 1/5 = 1/4.

Aquest exemple palesa quanta precaució no cal, fins i tot
quan es tracta d’un problema vertaderament simple, ja que gai-
rebé en cada pas que fem s’amaga una possible trampa. Més
endavant m’agradaria escriure-us més àmpliament sobre aquesta
qüestió, però ara torno a considerar la llei de multiplicació. De
manera general, aquesta regla es pot exposar correctament així:
La probabilitat que s’esdevinguin dos esdeveniments A i B és
igual al producte de la probabilitat de l’esdeveniment A i de la
probabilitat de l’esdeveniment B, on aquesta probabilitat s’ha
computat sota la condició que l’esdeveniment A sigui un fet
acomplert. Aquest segon valor l’anomenarem la probabilitat con-
dicional de l’esdeveniment B respecte de la condició A.

Pot semblar que acabo d’introduir un nou concepte, el de pro-
babilitat condicional. Tanmateix, aquest concepte no difereix
bàsicament en res del de la probabilitat simple. La probabilitat
d’un esdeveniment depèn de les condicions respecte de les quals
s’observa la seva ocurrència o no-ocurrència. Així, per exemple,
quan afirmo que la probabilitat de treure un 6 amb un dau és
igual a 1/6, suposo, a més, implícitament que el dau és regular.
Quan dic que la probabilitat que d’una baralla surti un rei és
igual a 1/4, estic suposant que el joc de cartes consta de 16 car-
tes, inclou quatre reis, s’ha barrejat adequadament, i que el qui
extreu la carta solament veu el dors de la carta. En general, si les
condicions canvien, també canvia la probabilitat. Així doncs, en
conjunt, tota probabilitat és una probabilitat condicionada; quan
les condicions són ben conegudes i no canvien, no cal esmentar-
les. Però, quan les condicions canvien, les hem de tenir en comp-
te. De fet, l’expressió probabilitat condicional és un pleonasme,
com ho és l’expressió «un home mortal», ja que sabem perfecta-
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ment que tot home és mortal. Però a fi d’evitar malentesos és
sempre convenient parlar de probabilitat condicional quan les
condicions són canviants.

És possible que succeeixi que la probabilitat de l’esdeveni-
ment B condicionada al fet que s’hagi donat l’esdeveniment A
sigui igual a la probabilitat de l’esdeveniment B sense aquesta
condició. En aquest cas, és lícit dir que els esdeveniments A i B
són independents, ja que la probabilitat de l’esdeveniment B no
depèn de l’ocurrència o no-ocurrència de l’esdeveniment A ni
tampoc no depèn de si considerem l’ocurrència de l’esdeveni-
ment A o de si no la considerem. Quan els esdeveniments A i B
són independents, la llei de multiplicació es pot formular sense
fer esment del concepte de probabilitat condicional; en aquests
casos, simplement podem establir que la probabilitat de l’ocur-
rència simultània d’A i de B és igual al producte de les proba-
bilitats de les ocurrències d’A i B, considerats esdeveniments
individuals. Aquest cas es dóna, per exemple, quan els esdeve-
niments A i B fan referència a les tirades fetes amb dos daus
diferents. Els esdeveniments A i B són clarament independents
ja que cap dels daus no influeix en l’altre. Però, si els daus esti-
guessin connectats per una corda, posem per cas, aleshores
aquests dos esdeveniments no serien independents. Ara bé, la
independència de dos esdeveniments no implica necessàriament
que hom no pugui imaginar de quina manera l’ocurrència d’un
esdeveniment pot influir en l’altre. Imaginem el cas següent: A
designa l’esdeveniment que una carta extreta de la baralla és
una pica i B designa que és un rei. En aquest cas, tots dos esde-
veniments fan referència a la mateixa extracció i són indepen-
dents, ja que entre les 16 cartes hi ha quatre reis, mentre que
entre les quatre cartes de piques només n’hi ha una que sigui
un rei, i entre les altres 12 cartes solament hi ha tres reis. Per
tant, la probabilitat de l’esdeveniment B és igual a 1/4, i ho és
tant si s’esdevé la condició A com si no s’esdevé. La probabilitat
és, doncs, la mateixa encara que no tinguem en compte per a
res l’esdeveniment A.
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Vesprada del 8 de novembre 

Ara, en rellegir allò que he escrit a primera hora del matí,
m’adono que la meva resposta planteja noves qüestions. Em
plantejo què vol dir que una baralla ha estat ben barrejada. Si ho
demanés, per exemple, a un jugador experimentat —com ara el
cavaller de Méré— segurament la seva resposta seria que això
significa que algú ha barrejat la baralla una bona estona sense
intenció de fer trampes, és a dir, que s’ha sotmès en tot moment
a les prescripcions rellevants que permeten de fer els moviments
de barreja adequats, creant d’aquesta manera la possibilitat d’ob-
tenir una disposició aleatòria de les cartes. Malgrat tot, em dema-
no si partint tan sols de l’estat en què es troben disposades les
cartes (sense que se sàpiga com han estat barrejades) puc deduir
que efectivament han estat barrejades de manera adequada. La
pregunta no és pas innocent. I em demano si el cavaller de Méré
seria capaç de respondre-hi. A partir d’allò que ell ha dit sobre
què cal per demostrar que una barreja ha estat ben feta, li podria
demanar quin grau de probabilitat hi ha que la reina de cors o
qualsevol altra carta es trobi al capdamunt, una vegada la bara-
lla hagi estat barrejada. Òbviament em podria respondre que, si
la barreja ha estat ben feta, cadascuna de les 16 cartes té la matei-
xa probabilitat de trobar-se al capdamunt de la baralla, és a dir,
té una probabilitat d’1/16. Aleshores, si la reina de cors es troba
al capdamunt, li podria demanar quin grau de probabilitat hi ha
que l’as de piques, per exemple, sigui la carta següent. Aquesta
probabilitat és, naturalment, 1/15 —i aquesta seria la resposta. Si
continuàvem aquest raonament ens veuríem obligats a acceptar
que, si la barreja de la baralla ha estat ben feta, cadascuna de les
disposicions possibles té la mateixa probabilitat.

Però, si això és així, com podem saber, basant-nos en la dis-
posició de les cartes, que la barreja ha estat ben feta? Prenguem
qualsevol distribució de les cartes, cap no és ni més probable ni
menys probable que les altres. Però si, partint de la disposició en
què han quedat les cartes, no podem saber si les hem barrejades
bé o no les hem barrejades bé, quin sentit té parlar de barrejar
bé les cartes? Probablement, el cavaller de Méré respondria que,
si barregem la baralla una sola vegada, la disposició de les car-
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tes no ens permet de saber si la barreja és tramposa o no ho és.
Ara bé, si hom aconsegueix més fàcilment una mà que no pas una
altra i més sovint que no caldria esperar, aleshores tindríem
una prova fefaent que la barreja és tramposa.

Aleshores demanaria novament al cavaller de Méré si creu
que, admesa l’honestedat de qui barreja les cartes, totes les pos-
sibles distribucions apareixeran el mateix nombre de vegades. Si
el cavaller, refiadament em responia que sí, aleshores hauria cai-
gut en la meva trampa, perquè el nombre de disposicions possi-
bles de les 16 cartes és igual al producte dels 16 primers nom-
bres enters, i això és un nombre tan enorme que si algú es passés
el dia i la nit, sense descans, remenant el joc de cartes i dediqués
com a màxim un minut a cada barreja, hauria de passar-se 39
milions d’anys barrejant cartes per estar segur que cada distri-
bució s’havia presentat almenys una vegada. No és possible,
doncs, de saber si una barreja ha estat ben feta. M’imagino una
màquina simple que barregés cartes: les cartes cauen per un pla
inclinat dins una capsa; aleshores un mecanisme de rellotgeria
aixeca la caixa i les aboca damunt del pla inclinat on tornarien a
caure cap avall, i així una vegada i una altra. Amb aquesta màqui-
na podríem fer potser unes deu barreges per minut, però tot i
així necessitaríem encara uns 4 milions d’anys abans que s’ha-
guessin produït totes les distribucions possibles. Per tant, quan
intento calcular el nombre de disposicions possibles que hi pot
haver amb 52 cartes, tinc basques.

De moment deixem de banda la qüestió delicada de si podem
demostrar que una barreja ha estat ben feta, i suposeu que tenim
una màquina fiable (o un jugador experimentat i fiable) capaç de
generar totes les disposicions possibles amb la mateixa probabi-
litat. Admetem que la màquina (o el jugador) barreja les 16 car-
tes i que obté una de les més de 20 milions de disposicions pos-
sibles. Imagineu-vos, si us plau, què significa això: presenta a la
nostra mirada un esdeveniment que té una probabilitat que és
més petita que 0,00000000000005! Abans de reflexionar-hi, esta-
va convençut que era impossible que un esdeveniment amb una
probabilitat tan baixa s’arribés a produir mai. Tanmateix, com
demostra l’exemple de la barreja de cartes, hom ha d’anar molt
en compte a l’hora de fer afirmacions d’aquesta mena. Perquè
quin sentit té sostenir que l’ocurrència dels esdeveniments amb
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una probabilitat molt petita pot ésser considerada pràcticament
impossible? I igualment, que potser podem dir que l’ocurrència
d’esdeveniments amb probabilitat pròxima a 1, és pràcticament
segura? Crec que la qüestió no és tan difícil com em semblava a
l’inici perquè quan em surt una disposició determinada i l’anoto
i, prossegueixo barrejant les cartes, és pràcticament impossible
que obtingui un altra vegada la mateixa distribució, si bé això no
vol pas dir que sigui menys probable que el resultat que real-
ment s’esdevé en barrejar les cartes.

Quan vaig començar a reflexionar sobre la probabilitat, tot em
semblava simple i clar. És ara que m’adono de com n’és de com-
plicat! Cada cop que em sembla que he atrapat la veritat, se m’es-
muny de les mans. Hi ha abismes amagats a cada pas del camí.
Potser el somni que m’ha neguitejat tota la nit reflectia aquesta
mena d’ansietat. He somiat que em trobava en una gruta i, en la
foscor, mirava de sortir-ne. Mirava de moure’m cap una llum
tènue. Però el camí estava bloquejat per una gran roca. Finalment,
aconseguia de vorejar-la i veia una obertura que em duia evi-
dentment fora de la cova. Pujava i feia un pas cap a la sortida. De
sobte, tenia la sensació que m’agafaven per l’esquena i m’estira-
ven cap avall. Evidentment, amb l’esquena he ensopegat amb el
cantell d’una roca —vaig pensar. Com que era conscient que, a la
cova, no hi havia ningú més, vaig mirar d’apropar-me una altra
vegada a la sortida, però amb molt més de compte. Llavors m’en-
filava agafant-me a la paret i buscava el camí amb els peus. Imme-
diatament, em vaig fer enrere: als meus peus s’obria un abisme
fosc! Si res o ningú no m’hagués aguantat, m’hauria precipitat
inevitablement en l’abisme. No em vaig adonar de seguida del
perill de què m’havia alliberat. Però, alarmat, vaig llançar una
pedra a l’abisme per calcular-ne la profunditat. Comptava fer ser-
vir el temps que trigava a sentir el soroll de la pedra en arribar al
fons de l’abisme. Vaig comptar fins a cinc i no vaig sentir res,
i vaig començar a adonar-me que passava un tràngol. Tremolant,
vaig comptar fins a deu, fins a vint, però encara no sentia res! Vaig
continuar comptant, em petaven les dents —i em vaig despertar.

Com podeu suposar, després d’aquesta experiència, no m’he
pogut adormir i, a l’alba, he començat a escriure-us a fi d’allibe-
rar-me del record del somni. Ara em veig amb cor de reflexionar
amb calma sobre el somni, però no sé què vol dir. No sé si tan
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sols ha estat el meu combat amb el concepte misteriós de proba-
bilitat, que constantment s’esmuny de les meves mans, allò que,
com descriu Lucreci, se m’ha aparegut en el somni: «Els afanys als
quals cadascú, gairebé amarrat, s’aferra o els afers als quals ens
hem aplicat força en el passat, són els motius mateixos que sovint
ens sembla trobar en els nostres somnis.»17 O potser el somni té
un altre significat? Quina mena de perills m’aguaiten i quines
mans desconegudes m’han salvat de morir? D’on provenen els
nostres somnis? En tenen cap, de significat? El meu sentit comú
em diu que, durant el son, la ment, en repòs, barreja les imatges
que té emmagatzemades, com un jugador que barreja el joc de
cartes, i les disposicions d’aquestes imatges poden ésser atzaro-
ses. Per tant, buscar un significat misteriós en aquest ordre seria
en va, com ho són les distribucions de les cartes. Durant segles,
la noció d’atzar estigué embolcallada per imaginacions supersti-
cioses que n’obstaculitzaven la investigació científica. Em sembla
que l’atzar s’ha alliberat dels grillons de l’horror supersticiós.
Però, pel que fa al meu somni, no aconsegueixo d’alliberar-me de
la sensació que encara he d’interpretar moltes coses, però no hi
ha cap argument lògicament vàlid que justifiqui aquesta sensació.

Excuseu-me si novament us he molestat amb la descripció del
meu somni. D’una banda, em sento una xic avergonyit, però d’al-
tra banda, m’alleugereix comunicar-vos tan sincerament l’ansie-
tat que m’ha causat el somni. Espero que vós, que coneixeu tan
bé els meus pensaments, comprendreu el meu estat —ni que
això us faci arrufar el nas. Certament, si explicava a algú altre,
amb qui jo no comparteixi l’afinitat espiritual que tinc amb vós,
l’horror d’això que us he comunicat, m’hi indisposaria per sem-
pre més. Espero que considerareu la meva sinceritat com un
prova del meu afecte. Amb aquesta carta, també podreu adonar-
vos de com us aprecio i de com valoro l’honor que em dispen-
seu amb la vostra amistat.

Vostre

Blaise Pascal
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