
INTRODUCCIÓ

Com que no sóc ni neuròleg ni psiquiatre, sinó matemàtic, el text
que ve a continuació exigeix algunes explicacions i justificacions.
És un intent d’entendre el sistema nerviós des del punt de vista
d’un matemàtic, una afirmació, però, que cal matisar en dos
aspectes essencials.

En primer lloc, dir que intento «entendre» és una exageració,
perquè del que es tracta és tan sols de formular una sèrie d’hi-
pòtesis sistematitzades sobre com caldria intentar entendre el sis-
tema nerviós. És a dir, que intento esbinar quines vies d’atac —amb
l’ajut de la matemàtica— semblen a priori més prometedores en
aquest sentit, des de la boirosa distància des d’on les albiro, i qui-
nes ho semblen menys, i a més, oferiré la justificació racional d’a-
questes hipòtesis.

En segon lloc, quan parlo del «punt de vista d’un matemàtic»,
tal com voldria que s’entengués en aquest context, pretenc subrat-
llar alguns aspectes poc habituals: en comptes d’insistir en les tèc-
niques generals de la matemàtica, recorreré sobretot al seu com-
ponent lògic i estadístic. Més encara, hauríem de considerar la
lògica i l’estadística com les principals, encara que no les úniques,
eines de la «teoria de la informació». Un altre dels eixos de la teo-
ria de la informació serà el gruix de l’experiència acumulada en
els processos de planificació, avaluació i codificació d’autòmats
logicomatemàtics complexos, els més habituals dels quals, encara
que no els únics, són, és clar els grans ordinadors electrònics.

Ja em permetran que els digui, de passada, que seria molt
satisfactori poder parlar d’una «teoria» d’aquesta mena d’autò-
mats. Per desgràcia, el que tenim ara com ara —i és el que faré
servir— no es pot descriure d’altra manera que com el «gruix de
l’experiència acumulada» amb una organització imperfecta i gai-
rebé sense formalitzar.

Per acabar, el meu objectiu principal és destacar un aspecte
molt diferent de la qüestió. Sospito que l’estudi matemàtic més



aprofundit del sistema nerviós —«matemàtic» en el sentit que he
indicat més amunt— afectarà la nostra comprensió dels aspectes
de la matemàtica que fem servir en el mateix estudi. De fet, és
possible que alteri la nostra manera de veure la matemàtica i la
lògica en si. Més endavant miraré d’explicar els motius en què
em baso per creure-ho.
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I. L’ORDINADOR

Començaré examinant alguns dels principis en què es basa la sis-
temàtica i la pràctica dels ordinadors.

Els ordinadors actuals poden encabir-se en dues categories
genèriques, «analògics» i «digitals», en funció de la manera en què
estan representats els nombres en la màquina que els fa servir.

1. EL PROCEDIMENT ANALÒGIC

En la màquina analògica, cada nombre està representat per la
quantitat física corresponent, el valor de la qual, mesurat en
una unitat predeterminada, és igual al nombre en qüestió.
Aquesta quantitat pot ser l’angle de rotació d’un disc concret,
la intensitat d’un corrent o el valor d’un voltatge (relatiu), etcè-
tera. Perquè la màquina computi, és a dir, operi amb aquests
nombres segons una pauta preestablerta, cal que li proporcio-
nem els òrgans (o components) que puguin realitzar amb
aquestes quantitats representatives les operacions matemàti-
ques bàsiques.

Les operacions bàsiques convencionals

Aquestes operacions bàsiques se sol entendre que són les quatre
operacions aritmètiques: la suma (l’operació x + y), la resta 
(x – y), la multiplicació (xy) i la divisió (x/y)

És evident que no resulta difícil sumar o restar dos corrents
(ajuntant-los en direccions paral·leles o antiparal·leles). La multi-
plicació (de dos corrents) és més difícil, però hi ha diversos com-
ponents electrònics que permeten realitzar aquesta operació. I
passa el mateix amb la divisió (d’un corrent per un altre). (Tant
per a la multiplicació com per a la divisió —però no per a la



suma i la resta— és clar que és rellevant la unitat en què es me-
sura el corrent.)

Operacions bàsiques poc habituals

Un tret força notable d’algunes màquines analògiques, que hauré
de comentar extensament més endavant, és el següent: de vega-
des la màquina està construïda sobre operacions «bàsiques» que
no són les quatre operacion aritmètiques que acabem d’esmen-
tar. Per exemple, el clàssic «analitzador diferencial», que expressa
els nombres mitjançant els angles en què giren uns discs deter-
minats, funciona així: en comptes de sumar, x + y, o restar, x –
y, el que fa són operacions del tipus (x ± y) / 2 perquè les pro-
dueix un mecanisme fàcil de trobar i senzill, l’«eix diferencial» (el
mateix mecanisme que es fa servir a l’eix posterior dels automò-
bils). En comptes de fer multiplicacions xy, s’utilitza un mètode
molt diferent: en l’analitzador diferencial, totes les quantitats apa-
reixen com a funcions del temps, i l’analitzador diferencial fa ser-
vir un òrgan anomenat integrador, que, per a les quantitats x(t),
y(t), calcula la integral de Stieltjes z(t) ≡ ∫t x(t) dy(t).

Aquest esquema és important en tres sentits:
Primer: les tres operacions anteriors, adequadament combi-

nades, reprodueixen tres de les quatre operacions aritmètiques
bàsiques habituals, és a saber, la suma, la resta i la multiplicació.

Segon: en combinació amb alguns trucs de realimentació,
també generen la quarta operació, la divisió. Aquí no analitzaré
el principi de la realimentació, si no és per dir que, si bé té l’a-
parença d’un instrument per resoldre relacions implícites, en rea-
litat és un esquema abreujat d’iteració i aproximació successiva
d’una especial elegància.

Tercer, i aquesta és la justificació bàsica de l’analitzador dife-
rencial: les seves operacions bàsiques, (x ± y) / 2 i integració són,
per a moltes classes de problemes, més econòmiques que les
operacions aritmètiques (x + y, x – y, xy, x / y). Més en concret,
qualsevol ordinador que hagi de resoldre problemes matemàtics
complexos cal «programar-lo» perquè ho faci, i això vol dir que
la complexa operació de resoldre el problema s’ha de substituir
amb una combinació de les operacions bàsiques de la màquina.
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Això sol comportar una cosa encara més subtil: aproximar-se a
aquesta operació —en la mesura desitjada (prescrita)— amb
combinacions d’aquesta mena. Ara bé, per a una classe de pro-
blemes un conjunt d’operacions bàsiques pot resultar més efi-
cient, és a dir, pot permetre l’ús de combinacions més simples i
menys extenses que un altre conjunt. Així, per exemple, per a sis-
temes d’equacions diferencials ordinàries —per a les quals es va
idear l’analitzador diferencial—, les operacions bàsiques abans
esmentades d’aquesta màquina són més eficients que les opera-
cions aritmètiques bàsiques també esmentades (x + y, x – y, xy,
x / y).

A continuació, m’ocuparé de les màquines de tipus digital.

2. EL PROCEDIMENT DIGITAL

En les màquines digitals, cada nombre es representa de la matei-
xa manera que en l’escriptura o la impressió convencionals, o
sigui, com una seqüència de dígits decimals, cadascun dels quals,
al seu torn, està representat per un sistema de «marcadors».

Els marcadors i les seves combinacions i agrupacions

Un marcador que pugui aparèixer de deu maneres diferents és
suficient per representar un dígit decimal. Un marcador binari, o
sigui, que només pugui aparèixer de dues formes diferents,
s’haurà d’utilitzar agrupant-lo amb d’altres per aconseguir un
dígit decimal. (Un grup de tres marcadors binaris permet formar
8 combinacions, un nombre insuficient, mentre que un grup de
quatre marcadors binaris ens permet obtenir 16 combinacions,
una quantitat més que suficient. Per tant, cal fer servir grups d’un
mínim de quatre marcadors per cada dígit decimal, encara que hi
pugui haver raons per fer servir grups més nombrosos, com veu-
rem més endavant.) Un exemple de marcador de deu valors seria
un impuls elèctric que aparegués en una de deu línies preassig-
nades, mentre que un marcador binari seria un impuls elèctric en
una línia preassignada, de manera que la seva presència o absèn-
cia en definís la informació (el «valor» del marcador). Un altre
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marcador binari possible seria un impuls elèctric que pot tenir
una polaritat positiva o negativa, i, és clar, hi ha molts altres pos-
sibles marcadors igualment vàlids.

Voldria comentar una altra cosa sobre els marcadors: el mar-
cador amb deu valors diferents que acabo d’esmentar és evident
que no és sinó el resultat d’agrupar deu marcadors binaris, és a
dir, que és altament redundant en el sentit que explicàvem
abans. El grup mínim, que està format per quatre marcadors
binaris, també quedaria enquadrat en el mateix esquema. Aga-
fem, per exemple, un sistema de quatre línies preassignades tals
que hi puguin aparèixer impulsos elèctrics simultanis en qualse-
vol combinació. Se’n podrien formar 16, de combinacions, 10
qualssevol de les quals es podria establir que corresponguessin
als dígits decimals.

Fixeu-vos que aquests marcadors, que solen ser impulsos
elèctrics (o també voltatges o corrents elèctrics amb la durada
necessària perquè siguin vàlids com a indicadors), s’han de con-
trolar amb circuits de porta.

Classes de màquines digitals 
i els seus components bàsics

En les diferents etapes de desenvolupament fins avui, s’han fet
servir successivament relés electromecànics, vàlvules, diodes,
nuclis ferromagnètics i transistors —alguns d’ells en combinació
amb els altres, i alguns preferentment en els òrgans de memòria
de la màquina (cf. infra) mentre que altres es feien servir prefe-
rentment fora de la memòria (en els òrgans «actius»), la qual cosa
ha donat origen a les corresponents varietats de màquines digi-
tals.

Esquemes en sèrie i en paral·lel

Cada nombre es representa en la màquina mitjançant una
seqüència de marcadors de deu valors diferents (o grups de mar-
cadors), que poden estar organitzats de manera que apareguin
simultàniament en diferents òrgans de la màquina —en
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paral·lel— o de manera successiva en un mateix òrgan de la
màquina —en sèrie. Si la màquina està feta per processar, per
exemple, nombres decimals de dotze xifres, amb sis dígits «a l’es-
querra» de la coma i sis «a la dreta», llavors caldrà dotar-la de
dotze marcadors (o grups de marcadors) en cada canal d’infor-
mació de la màquina que hagi de processar aquests nombres.
(Aquest esquema es pot fer més flexible —i s’hi fa— de moltes
maneres i en moltes mesures. Així, per exemple, en gairebé totes
les màquines, la posició de la coma és ajustable. Però de moment
no m’estendré més en aquestes qüestions.)

Les operacions bàsiques convencionals

Les operacions de les màquines digitals s’han basat sempre en
les quatre de l’aritmètica. Pel que fa als procediments, prou cone-
guts, que s’hi fan servir, convé dir el següent:

Primer, pel que fa a la suma: contràriament als processos
físics que donen lloc a aquesta operació en les màquines analò-
giques (cf. supra), en aquest cas l’operació se cenyeix a regles
molt estrictes de caràcter lògic, sobre com formar sumes digi-
tals, quan es genera ròssec i com repetir i combinar aquestes
operacions. El caràcter lògic de la smua digital resulta encara
més evident quan es fa servir el sistema binari en comptes del
decimal. De fet, la taula de la suma binària (0 + 0 = 00, 0 + 1 =
1 + 0 = 01, 1 + 1 = 10) es pot definir així: el dígit suma és 1 si
els dos dígits sumands són diferents, si no, és 0; el dígit de ròs-
sec és 1 si els dos dígits sumands són 1, si no, és 0. A causa de
la possible presència d’un dígit de ròssec, es fa necessària una
taula de suma binària per a tres elements (0 + 0 + 0 = 00, 0 +
0 + 1 = 0 + 1 + 0 = 1 + 0 + 0 = 01, 0 + 1 + 1 = 1 + 0 + 1 = 
1 + 1 + 0 = 10, 1 + 1 + 1 = 11), que es definiria així: el dígit
suma és 1 si el nombre d’1 entre els dígits sumands (inclòs el
ròssec) és senar (1 o 3), si no, és 0; el dígit de ròssec és 1 si els
1 entre els dígits sumands (inclòs el ròssec) són majoria (2 o 3),
si no, és 0.

En segon lloc, pel que fa a la resta: l’estructura lògica és molt
semblant a la de la suma. Fins i tot es pot reduir a una suma —i
sovint es fa— amb una simple «complementació» del subtrahend.
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En tercer lloc, pel que fa a la multiplicació: el seu caràcter
fonamentalment lògic és encara més evident —i la seva estruc-
tura està més desenvolupada— que en el cas de la suma. Amb
cada dígit del multiplicador es  formen els productes (del multi-
plicand), que solen estar precalculats per a tots els dígits deci-
mals possibles mitjançant diversos tipus d’addició, i després es fa
la suma total, amb els desplaçaments que s’escaiguin. De nou, en
el sistema binari es fa encara més palès i transparent el seu
caràcter lògic. Com que els únics dígits possibles són 0 i 1, s’o-
met el producte digital quan el multiplicand és 0 i té el valor del
mateix multiplicand quan és 1.

Tot això s’aplica al producte de factors positius. Quan tots dos
factors poden tenir tant signe positiu com signe negatiu, les qua-
tre situacions possibles estan regulades per regles lògiques addi-
cionals.

Quart, pel que fa a la divisió: la seva estructura lògica és com-
parable a la de la multiplicació, llevat que en aquest cas hi inter-
venen diversos procediments de subtracció iteratius de prova i
error, amb regles lògiques específiques (per a la formació dels
dígits del quocient) en les diverses situacions alternatives que es
poden produir i que cal tractar amb un esquema en sèrie repetitiu.

En resum, totes aquestes operacions són radicalment dife-
rents dels processos físics que es fan servir en les màquines ana-
lògiques. Són totes models d’accions alternatives, organitzades
en seqüències molt repetitives i es regeixen per regles lògiques
estrictes. Sobretot en els casos de la multiplicació i la divisió,
aquestes regles tenen un caràcter lògic força complex. (Aquesta
circumstància pot quedar dissimulada pel fet que hi estem ave-
sats des de fa temps i d’una manera gairebé instintiva, però si ens
veiem obligats a fer el desenvolupament complet d’aquestes
regles, el seu grau de complexitat es fa palès.)

3. EL CONTROL LÒGIC

Més enllà de la capacitat d’executar les operacions bàsiques de
manera independent, l’ordinador també ha de poder realitzar-les
d’acord amb la seqüència —o, millor dit, amb l’ordre lògic— en
què generen la solució del problema matemàtic que és l’objectiu
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últim dels càlculs. En les màquines analògiques tradicionals —com
ara l’«analitzador diferencial»—, aquesta «seqüenciació» de les
operacions es du a terme de la manera següent. A priori, la
màquina ha de tenir prou òrgans per poder efectuar totes les
operacions bàsiques que es necessitin per al càlcul desitjat —o
sigui, prou eixos diferencials i integradors per a les dues opera-
cions bàsiques, (x ± y) / 2 i ∫t x(t) dy(t), respectivament (cf.
supra). Aquests òrgans —o sigui, els seus discs d’entrada i sorti-
da (o, millor dit, els eixos dels discs)— han d’estar interconnec-
tats (amb rodes dentades en els primers models i amb sincromà-
quines o selsyns en els models més recents) de manera que
constitueixin una rèplica dels càlculs desitjats. Val a dir que
aquest esquema de connexions s’ha de poder establir a voluntat,
i, de fet, és el dispositiu d’acord amb el qual s’indica a la màqui-
na el problema que s’ha de resoldre. Aquest dispositiu s’establia
per procediments mecànics en les màquines primitives (amb
rodes dentades, cf. supra), mentre que en les màquines actuals
(amb connexions electròniques, cf. supra) es fa amb commuta-
dors. De tota manera, en tots els casos es tracta d’una disposició
fixa mentre es resol el problema.

Control amb commutadors

En algunes de les màquines analògiques més recents s’ha reco-
rregut a un nou mecanisme: connexions elèctriques commuta-
des, que de fet estan controlades per relés electromagnètics, grà-
cies als quals les connexions es poden canviar per mitjà
d’estímuls elèctrics dels imants que obren o tanquen els relés.
Aquests estímuls elèctrics es poden controlar al seu torn amb
cintes de paper perforades, que es poden engegar i aturar (i tor-
nar a engegar i aturar) amb senyals elèctrics derivats del càlcul
en els moments adequats.

Control amb cintes lògiques

En parlar de moments adequats vull dir que determinats òrgans
numèrics de la màquina han arribat a unes condicions preesta-
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blertes determinades, per exemple, que el signe d’un nombre
s’hagi convertit en negatiu, o que un nombre hagi quedat supe-
rat per un altre nombre, etcètera. Val a dir que si es defineixen
els nombres amb voltatges o corrents elèctrics, els seus signes es
poden enregistrar amb rectificadors disposats d’una determinada
manera: en el cas d’un disc giratori, el signe indica si ha passat
de la posició de zero en moure’s cap a la dreta o cap a l’esque-
rra; un nombre queda superat per un altre quan el signe de la
seva diferència esdevé negatiu, etcètera. Per tant, una cinta de
control «lògica» —o, millor encara, un «estat de càlcul combinat
amb una cinta»— se superposa al control bàsic de «connexions
fixes».

Les màquines digitals van començar d’improvís amb uns sis-
temes de control diferents. Però abans de parlar-ne, voldria fer
alguns comentaris generals sobre les màquines digitals i la seva
relació amb les analògiques.

El principi d’un sol òrgan per a cada operació bàsica

D’entrada, convé destacar que en tots les màquines digitals hi ha
un sol òrgan per a cada operació bàsica, en contrast amb la majo-
ria de màquines analògiques, que han de tenir prou òrgans per
a cada operació bàsica, en funció de les necessitats del problema
que es plantegi (cf. supra). Ara bé, cal tenir en compte que això
és un fet històric més que no pas una necessitat intrínseca, ja
que, en principi, es podrien construir màquines analògiques
(amb connexions elèctriques, cf. supra) amb un sol òrgan per a
cada operació bàsica i amb un control lògic de tipus digital com
qualsevol dels que descriuré més avall. (En realitat, el lector pot
comprovar pel seu compte sense grans dificultats que el meca-
nisme de control més recent de les màquines analògiques que he
descrit en l’apartat anterior representa una transició cap a aquest
modus operandi.)

També s’ha de tenir en compte que algunes màquines digitals
es desvien més o menys del principi d’«un sol òrgan per a cada
operació bàsica», tot i que aquestes desviacions es poden retor-
nar a l’ortodòxia amb reinterpretacions prou senzilles. En alguns
casos, es tracta només de comptar amb una màquina doble [o
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múltiple] amb els mitjans d’intercomunicació adequats. No entra-
ré aquí en aquestes consideracions.

La necessitat consegüent 
d’un òrgan de memòria especial

El principi d’«un sol òrgan per a cada operació bàsica», en canvi,
fa necessari disposar d’un gran nombre d’òrgans que es puguin
utilitzar per a l’emmagatzematge passiu dels nombres resultants
dels diversos càlculs parcials i intermedis. És a dir, que cadascun
d’aquests òrgans ha de ser capaç d’«emmagatzemar» un nombre,
eliminant qualsevol nombre que hagués pogut emmagatzemar
abans i acceptant el que rep d’un altre òrgan al qual està con-
nectat en un moment donat, i després l’ha de poder crepetir»
quan li ho «demanin», emetent el nombre a un altre òrgan a què
estigui connectat en un (altre) moment donat. Aquesta mena
d’òrgan s’anomena «registre de memòria», el total d’aquests òr-
gans s’anomena «memòria» i el nombre de registres de la memò-
ria en constitueix la «capacitat».

Ara ja puc parlar de les principals modalitats de control de les
màquines digitals, i la millor manera de fer-ho és descrivint-ne
dos tipus bàsics i esmentant alguns principis elementals per
combinar-les.

Control mitjançant punts de seqüència de control

El primer mètode bàsic de control, molt utilitzat, es pot descriu-
re (simplificant-lo i idealitzant-lo una mica) de la manera se-
güent:

La màquina conté una sèrie d’òrgans de control lògic anome-
nats «punts de seqüència de control», amb la funció que ara des-
criurem. (El nombre de punts de seqüència de control pot ser
molt considerable: en algunes de les màquines més recents arri-
ba als centenars.)

En la seva modalitat d’ús més simple, cada punt de seqüència
de control està connectat a un dels òrgans de les operacions
bàsiques que acciona, així com als registres de memòria que pro-
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porcionaran les entrades numèriques de l’operació i al que rebrà
les seves sortides. Després d’un lapse determinat (suficient per
dur a terme l’operació) o després de rebre un senyal donat (quan
l’operació tingui una durada variable, amb un temps màxim
indefinit o excessivament llarg; per dur a terme aquest procedi-
ment és clar que cal una connexió suplementària amb l’òrgan de
les operacions bàsiques en qüestió), el punt de seqüència de
control acciona el següent punt de seqüència de control, el seu
«successor», que, al seu torn, actua de manera semblant en fun-
ció de les seves connexions i així successivament. Si no fem res
més, així obtenim un model per efectuar càlculs incondicionats i
sense repetició.

Obtindrem models més complexos si connectem alguns punts
de seqüència de control, que anomenem «punts de ramificació»,
a dos «successors», i si aquests punts poden tenir dos estats dife-
rents, A i B, de manera que A faci que el procés continuï a tra-
vés del primer successor, mentre que B el faci continuar pel
segon. El punt de seqüència de control sol trobar-se en l’estat A,
però està connectat a dos registres de memòria en què determi-
nades circumstàncies faran que passi de A a B o de B a A; per
exemple, l’aparició d’un signe negatiu en el primer registre farà
que l’estat del punt de seqüència de control passi de A a B, men-
tre que l’aparició d’un signe negatiu en el segon registre el farà
passar de B a A. (Nota: a més d’emmagatzemar els dígits d’un
nombre, cf. supra, el registre de memòria sol emmagatzemar el
seu signe [+ o –], per a la qual cosa n’hi ha prou amb un marca-
dor binari.) A partir d’aquí, se’ns obren tota mena de possibili-
tats: els dos «successors» poden representar dues branques dis-
juntes del càlcul, en funció dels criteris numèrics que se’ls hagin
assignat (control «de A a B», mentre que «de B a A» es fa servir
per restaurar les condicions originals per a nous càlculs). És pos-
sible que les dues branques alternatives convergeixin més enda-
vant en un successor. També hi ha la possibilitat que una de les
dues branques, per exemple, la que està controlada per A, ens
faci tornar al punt de ramificació. En aquest cas, ens trobem amb
un procediment repetitiu, iterat fins arribar a un criteri numèric
determinat (el que dóna l’ordre de A a B, cf. supra). Es tracta, és
clar, del procés iteratiu bàsic, però tots aquests mecanismes es
poden combinar, superposar, etcètera.
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