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1. Introducció 

Des de temps ancestrals, l’ésser humà ha contemplat encuriosit el seu entorn. 

L’envolta un espai meravellós, ple de bellesa i harmonia. Els arbres s’alcen 

ferms sobre la gespa humida i les flors s’obren esplendoroses amb l’arribada 

de la primavera, tot presentant una geometria impecable al seu interior. La 

natura és un sistema complex –complexíssim- on cada peça esdevé essencial 

per assegurar la més absoluta consonància. L’ésser humà –ínfima part 

d’aquesta construcció- sempre s’ha interessat pels seus secrets, que 

s’amagaven antigament rere la inabastable idea de perfecció, com si es 

trobessin bloquejats sota un cadenat inexorable. Al llarg de molts segles, la 

nostra espècie ha acumulat coneixement en valuoses enciclopèdies i, a dia 

d’avui, la geometria és capaç de descriure amb prou encert les formes abans 

indesxifrables d’aquesta construcció complexa i perfecta que és la natura. 

Curiosament, l’aparent complexitat de la natura es redueix a senzills models. 

L’objecte d’aquest treball serà conèixer dues perspectives distintes, sovint 

considerades oposades, però que, sota el nostre punt de vista, es 

complementen d’allò més a l’hora de descriure la natura. En primer lloc, 

treballarem amb conceptes clàssics, propis de la geometria euclidiana. Aquest 

bloc comptarà amb el nombre d’or com a principal protagonista, ja que actuarà 

de nexe entre la proporció àuria i la famosa successió de Fibonacci. En el 

darrer capítol del bloc, ens posarem mans a l’obra i tractarem de certificar 

relacions divines entre diferents elements corporals, com a part purament 

experimental del treball. 

En segon lloc, presentarem el concepte fractal d’autosemblança, idoni per 

descriure l’estructura de bona part dels elements de la natura. Els fractals, al 

nostre entendre, completen el cicle endegat per la geometria euclidiana en la 

laboriosa tasca de modelar el nostre entorn. De fet, vegetals com el romanesco 

seran focalitzats sota les dues òptiques, el que ens permetrà percebre’ls amb 

més profunditat, ja que les dues geometries, lluny de contradir-se, s’orienten 

cap al mateix objectiu: descriure amb la màxima precisió possible les formes de 

la natura. Per comprendre el caràcter recursiu de la natura, ens proposem crear 

un sistema-L que generi un arbust. 
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Figura 3. A l’esquerra, vista interna de l’ADN; a la 
dreta, dos pentàgons superposats, que formen un 
icosàgon. FONT: www.goldennumber.net. 

2. Presència a la naturalesa 

Si ens preguntéssim per les formes naturals que amaguen la proporció àuria al 

seu interior, tal vegada mai acabaríem la llista. Tot seguit, oferirem una petita 

selecció d’elements d’àmbits concrets que contenen la secció d’or 1.  

2.1. Nivell atòmic 

Els exemples més microscòpics es donen a 

nivell atòmic. Els sucres formen pentoses, que, 

com el propi nom indica, es disposen segons 

la forma d’un pentàgon, un objecte geomètric 

que segueix la proporció divina. D’altra banda, 

s’han descobert uns cristalls l’estructura dels 

quals també reflecteix la proporció. La 

disposició d’aquests cristalls en facilita un 

empaquetament estable a l’espai.  

L’ADN –àcid que conté informació genètica  i 

es troba a totes les cèl·lules del cos humà- 

també guarda aquestes proporcions. Una 

molècula d’ADN mesura 34 x 21 àngstroms 

(un àngstrom és una unitat de longitud que 

equival a 10-10 m): ambdues dimensions són 

nombres de Fibonacci 2 i, per tant, asseguren 

una relació molt propera al nombre d’or. 

A més, el centre d’una porció d’ADN reflecteix 

filaments superposats en forma d’icosàgon o, 

el que és el mateix, dos pentàgons, forma 

geomètrica que, com ja s’ha esmentat, conté 

la proporció àuria. 

                                                
1 L’annex 1 explica a nivell teòric la proporció àuria i la seva presència en cossos geomètrics. 
2 El corpus teòric d’aquesta successió figura a l’annex 2. 

Figura 1.  L’adenina, pentagonal, 
conté la proporció àuria. FONT: 
http://www2.udec.cl/~lilherna/imagen
es2/adenina_ADN.gif. 

Figura 2. Molècula d’ADN. FONT: 
http://www.sacredgeometry.com.au/i
mages/contentimages/goldenratio/dn
a.jpg. 
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2.2. Sistema Solar 

En primer lloc, s’han descobert relacions àuries 

entre els astres. Si situéssim la Lluna just sobre 

la superfície de la Terra, obtindríem el triangle de 

Kepler. Amb un radi de la Terra igual a la unitat, 

la distància del seu centre al centre de la Lluna 

equivaldria a Φ , mentre que la superfície 

terrestre i el centre de la Lluna estarien separats 

per . Un altre cas sorprenent on es troba el 

nombre d’or és en el temps emprat pels planetes 

en orbitar al voltant del Sol. En llenguatge físic, 

aquesta durada s’anomena període. Establim la 

Terra com a valor de referència -1 o 0, tant se 

val- i observem les relacions de  donades entre 

els períodes dels planetes. 

Planetes 

Mercuri Venus Terra Júpiter Saturn 

Potència de Phi -3 -1 0 5 7 

Resultats decimals 0,24 0,62 1 11,1 29,0 

Període actual 0,24 0,62 1 11,9 29,5 

En segon lloc, s’ha observat que la Terra està separada del Sol per  cops la 

distància Venus-Sol. D’altra banda, si prenem com a referència la distància de 

Mercuri al Sol i fem la mitjana de la distància (proporcional a la de Mercuri) a la 

que es troben la resta de planetes, el resultat esdevé 1,618. En tercer lloc, per 

culminar el retrat cosmològic, afegirem que Saturn i els seus anells presenten 

la proporció divina en repetides ocasions. Ho veiem tot seguit: 

 

Figura 5. El planeta Saturn. FONT: www.goldennumber.net. 

Figura 4. Triangle de Kepler que 
es formaria si encadenéssim la 
Lluna i la Terra. FONT: 
www.goldennumber.net.  
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2.3. Vegetals 

El món vegetal també mostra 

predilecció per la proporció àuria. 

En primer lloc, el nombre de pètals 

de la majoria de flors forma part de 

la successió de Fibonacci: 3, 5, 8, 

13, 21, 34, 55, 89, etc. Encara 

més, l’aparició de brots i branques 

d’algunes espècies (com podria ser 

la Ptarmica Achillea) també 

segueix aquesta successió. La 

genialitat de Fibonacci, lluny de 

reduir-se als pètals i les branques, 

també fa acte de presència en el nombre d’espirals amb què s’ordenen 

diversos vegetals. A continuació, presentem diversos exemples: 

   
   

34 8 13 
   

   

55 13 21 
   

Gira-sol Conífera Romanesco 

Figura 7. Imatges extretes del lloc web del Dr. Knott, exprofessor de la Universitat de Surrey. 
En línia a: http://www.maths.surrey.ac.uk/hosted-sites/R.Knott/Fibonacci/fibnat.html. 

Figura 6.  La Ptarmica Achillea parteix d’una tija (1) 
bifurcada en dos camins (2), que engendren tres 
branques (3), ramificades en cinc branquillons (5) 
que, subdividits en vuit branquetes (8), 
desemboquen en tretze flors (13). Com s’observa, 
la successió de Fibonacci emergeix 
extraordinàriament. FONT (imatge): Dr. Ron Kott. 
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És sorprenent que el nombre d’espirals amb què compten diversos vegetals es 

mantingui tan fidel als primers valors de la successió de Fibonacci. Una sèrie 

numèrica creada per l’ésser humà abunda en un àmbit fora del seu àmbit de 

construcció, la natura. Aquest esdeveniment suggereix interessants reflexions 

de caire metafísic. Com una sèrie tan senzilla pot fonamentar part de la natura? 

Amb quina intuïció l’ésser humà vincula una sèrie a la complexitat d’un gira-sol, 

d’una molècula d’ADN o d’una conífera? 

La geometria exerceix un paper cabdal com a model en la descripció de la 

natura. Procura acostar-nos-hi tant com sigui possible, però cal tenir present 

que és la geometria qui s’adapta a la natura i no pas a la inversa. Així doncs, la 

presència de la sèrie de Fibonacci a la natura no ha de ser una llei universal. 

Com a prova, mostrem dos casos en què no s’acompleix:  

7 espirals 13 espirals 
Figura 8. El 7 i el 13 no figuren a la successió de Fibonacci. 
FONT: vegeu figura 7. 

Pel que fa a la distribució de les fulles al voltant de la tija existeixen diverses 

possibilitats, però primer entendrem el concepte de “divergència” que exposa 

Bernat Espigulé al seu Treball de Recerca “Observant el laberint geomètric de 

la Natura”. Agafem la fulla d’una tija i comptem el nombre de fulles 

consecutives existents abans de trobar una fulla amb la mateixa orientació que 

la inicial. Aquest nombre, anomenat n, acostuma a pertànyer a la sèrie de 

Fibonacci. Al mateix temps, comptem les voltes realitzades sobre el tronc, que 

etiquetarem com a m.. La divergència és la fracció m/n. Si representem amb Fn 

el terme que ocupa el lloc n en la successió de Fibonacci (considerem, per 

exemple: F1 = 1, F2 = 1, F3 = 2, F4 = 3, F5 = 5, F6 = 8, F7 = 13), la divergència ve 

donada habitualment per una fracció del tipus Fn/Fn+2. 
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Figura 9.  Om (1/2), pollancre (2/5), salze (3/8) i ametller (8/13) 
respectivament. ESPIGULÉ, B. Observant el laberint geomètric de la 
Natura. [en línia]: http://es.scribd.com/doc/30436103/Observant-el-
laberint-geometric-de-la-natura. 

Tots els nombres obtinguts {1, 2, 3, 5, 8, 13} formen part 

de la successió de Fibonacci. Això constata la 

inexplicable relació entre aquesta sèrie i l’estructura de 

múltiples formes naturals. Resulta igualment curiosa la 

distribució dels pètals de la margarida de la figura 10. Es 

tracta d’una flor de 21 pètals. És curiós que en siguin 21 

i no pas 20 o 22, per exemple. La insistència dels 

nombres de Fibonacci d’aparèixer representats a la 

natura és, a banda d’extraordinària, ben misteriosa. La 

inclinació per aquesta sèrie sembla evident, però ¿com 

es justifica? Enigmes de la natura... 

Tot el que hem treballat encaixa correctament amb el documental emès per 

TVE 2, on s’esmentava la possibilitat que una volta contingui 2 o 3 fulles, dues 

voltes allotgin 5 fulles i tres voltes, 8 fulles, i així successivament: 

 
Figura 11. Quatre fotogrames d’un documental emès per TVE2. 

FONT: http://www.youtube.com/watch?v=j9e0auhmxnc&feature=related. 

Figura 10. Margarida 
blanca fotografiada al 
Parc Natural de l’Albera. 
FONT: Vegeu figura 9. 
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L’arquitecte urbanista Calvimontes proporciona al seu web un gran nombre de 

fulles on podem trobar el nombre d’or. A continuació, n’oferim una petita 

mostra: 

   
   

Robinia pseudiacacia Quercus robur Melia azedarach 

   

Cercis siliquastrum Aesculus 
hippocastanum 

Ginkgo biloba 

Figura 12. Fulles amb les dimensions vinculades a . FONT: CALVIMONTES, R. Hojas. [en 
línia]: http://urbtecto.zzl.org/HOJAS.html. 

2.4. Animals 

Diferents espècies del regne animal manifesten una notable presència de la 

proporció àuria i, per extensió, del nombre d’or. En presentem una selecció: 
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Figura 13. Diversos animals i les relacions àuriques entre les parts del seu cos. 
FONT: MEISNER, G. [en línia]: www.goldennumber.net. 

A continuació, canviem de perspectiva però no d’àmbit. Sorprenentment, la 

temperatura dels mamífers i de les aus manté una relació amb el nombre d’or. 

Representem un segment i el graduem de forma que els 0º C i els 100º C en 

siguin els extrems. Si busquem la relació de  al segment trobarem dos punts 

que marquen la frontera entre els dos segments resultants: l’un als 38,2ºC i 

l’altre als 61,8ºC. El primer punt és molt proper a la temperatura de molts 

animals (els humans 

rondem els 37º C; la 

majoria de mamífers, els 

38ºC i els ocells, els 40º 

C). L’altre punt coincideix 

amb la temperatura 

d’esterilització dels 

animals. Tot té un sentit... 

Figura 14. Un segment és dividit en dos segments la relació 
entre els quals és . Existeixen dos punts fronterers entre 
aquests, perquè tant podem deixar el segment llarg a 
l’esquerra com a la dreta. FONT: www.goldennumber.net. 
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3.  Fi al cos humà: comprovació experimental 

Hem contemplat diverses formes naturals vinculades al nombre d’or. Tot i la 

seva història mil·lenària, aquest nombre màgic va sorgir de la creació humana, 

pel que resulta interessant i paradoxal preguntar-se si el propi ésser humà –un 

element natural més, al cap i a la fi- l’allotja al seu interior. 

La resposta és taxativament afirmativa. El 

cos humà presenta la proporció àuria en 

diferents ocasions. Si bé també es 

produeix a nivell facial, en aquesta secció 

ens limitarem al nivell anatòmic, magnífic 

reflex d’una producció natural plena de 

disseny i estructura. 

Si dividim la nostra alçada entre la 

distància que separa la planta dels peus i 

el melic, obtindrem un valor a la vora de 

l’1,6 (molt proper a fi). Ho particularitzem 

al cas d’en Sergi: la seva alçada és 

d’1,72m i el seu melic es troba a 1,04m del 

terra. El quocient s’acosta notablement al 

valor de fi, ja que ronda l’1,65. Si ara 

dividim aquesta mateixa alçada del melic entre l’alçada a què es troben els 

genolls, es repetirà el mateix valor. De fet, totes les relacions establertes a la 

figura 14 donen lloc a un valor molt semblant al nombre d’or. Com ja hem 

esmentat anteriorment, mai podem esperar exactitud absoluta, ja que la funció 

de la geometria és aproximar amb la màxima fiabilitat possible els elements 

observats a la natura, però una descripció perfecta esdevé utòpica donada la 

complexitat del nostre entorn. 

Per comprovar si les proporcions divines s’acompleixen al cos humà, vam 

demanar a quatre voluntaris de l’institut d’entre 16 i 17 anys que posessin com 

a models. Preteníem analitzar les fotografies preses amb PhiMatrix i comprovar 

si seguien la proporció àuria. 

Figura 15 . La proporció divina observada 
en diverses parts del cos humà. FONT: 
http://www.educacion.es/exterior/sk/es/pu
blicaciones-y-materiales/numero-de-oro-
ud.pdf>, El número de oro es irracional, 
de Margarita Rodríguez. 
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3.1. Hipòtesi 

Suposem que amb la utilització de PhiMatrix és possible constatar 

experimentalment la proporció àuria en diverses relacions establertes entre 

elements corporals, sense necessitat d’efectuar mesures directes i, per tant, 

facilitant el temps emprat en la comprovació.  

3.2. Objectius 

Pretenem constatar i certificar les següents proporcions utilitzant PhiMatrix: 

1. L’alçada total és  vegades l’alçada fins al melic. 

2. L’alçada fins al melic és  vegades la distància del melic a la part inferior 

del genoll. 

3. La longitud del braç és  vegades la distància entre les puntes dels dits i el 

colze. 

4. La longitud de l’avantbraç és  vegades la distància entre el colze i el 

canell. 

5. La longitud de la mà és  vegades la distància entre el canell i el naixement 

del dit del cor. 

6. La distància del cap al melic és  vegades la distància del cap a les 

espatlles. 

7. La distància del melic al cap és  vegades la distància del melic a les 

espatlles. 

8. Les espatlles mesuren  vegades la cintura. 

3.3. Metodologia 

1. Fotografiar els quatre voluntaris, primer en un pla general i després 

particularitzant en els elements corporals proposats a la investigació. 

2. Carregar les fotografies realitzades al programa Phimatrix, que permet 

representar proporcions àuries. En el cas del nostre plantejament, tan sols 

ens interessa representar aquesta proporció en una sola dimensió, és a dir, 

en el sentit longitudinal dels elements considerats en cada objectiu. Tot i 

així, encabirem les fotografies en rectangles per tal que es puguin veure les 

proporcions al llarg de tota la imatge, però no s’han de confondre amb 

rectangles auris. L’única ocasió on es requereixi aquest objecte serà per 

satisfer el vuitè objectiu. 
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3.4. Resultats 

Les imatges processades s’adapten gairebé a la 

perfecció a les plantilles àuries a què han estat 

sotmeses 3. Si bé en alguns casos puntuals no 

acaben de concordar amb les proporcions 

divines, l’estudi revela una tendència notable per 

part de les dimensions de diferents elements 

corporals a relacionar-se per mitjà de valors molt 

propers a .  

3.5. Conclusions 

Els cossos analitzats presenten la proporció àuria en totes les relacions 

estudiades, encara que, en ocasions, aquesta no es presenti amb prou nitidesa 

i desprengui una certa inexactitud, fenomen natural si tenim en compte que la 

funció de les matemàtiques és aproximar el coneixement de la natura, no pas 

descriure-la amb una precisió indiscutible, que s’entén com un objectiu utòpic. 

A més, en el cas particular d’aquesta investigació, hem de tenir en compte que, 

malgrat emprar un trípode, les perspectives de les fotografies poden ocasionar 

un cert error en els resultats. D’altra banda, el tractament d’adolescents en fase 

de creixement com a mostra dóna un marge de consolidació de les proporcions 

divines al seu cos. Tot i això, les proporcions es compleixen amb escasses 

variacions. Així doncs, l’experimentació certifica els vuit objectius plantejats a 

l’inici. 

La hipòtesi queda automàticament validada, ja que la proporció àuria es 

distingeix en un mínim de vuit relacions entre elements corporals. L’ús del 

programa PhiMatrix ens ha permès eludir la tasca un xic feixuga de mesurar 

una per una les dimensions de cada part del cos analitzada i, emprant les 

plantilles àuries de què disposa el programa, hem pogut comprovar les 

proporcions divines amb força rapidesa. En aquest sentit, ha ajudat que les 

plantilles no siguin predeterminades, sinó que l’usuari pugui ajustar-les a les 

dimensions que necessita en cada ocasió preservant la relació de . 

                                                
3 L’annex 3 mostra les fotografies d’un voluntari encabides en rectangles que segueixen 
relacions àuries, el que prova l’afirmació realitzada en aquesta primera frase dels resultats. A 
l’annex 10, d’altra banda, s’explica a grans trets el funcionament del programa PhiMatrix, a la 
vegada que s’emfatitza en l’ús que li hem donat en aquest treball. 

Figura 16. El braç de l’autor 
Sergi Albert superposat amb el 
programa Phimatrix. 
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4. Naturalesa fractal 

La metròpoli és una construcció humana on cases, gratacels, ponts, carreteres 

i d’altres invencions urbanes s’edifiquen amb perfecció quasi mil·limètrica. És 

pura geometria euclidiana: línies rectes, quadrats, cercles i d’altres 

protagonitzen qualsevol element urbà. Com hem vist al bloc anterior, elements 

particulars d’aquesta geometria clàssica –la proporció àuria i el nombre d’or, 

principalment- són útils per a la descripció de la natura. Ara bé, aquella 

geometria que reflecteix autènticament l’estructura de la natura és la fractal 4. 

Fixem-nos en un arbre. El tronc 

es divideix en branques, 

compostes per branques més 

petites que, realitzades diverses 

subdivisions, deriven en 

branquillons –última etapa de 

ramificació d’un brancatge-, dels 

que sorgeixen fulles. Les fulles 

contenen nervacions (disposició 

dels nervis d’una fulla), que 

també consten de diverses 

ramificacions. 

Analitzant aquest procés de contínua subdivisió s’aprecia un comportament 

d’autosemblança en l’estructura d’un arbre. Aquesta propietat es reforça amb 

l’observació de l’arbre de la figura 17: el seu aspecte és ben semblant al d’una 

sola branca. El mateix passa si ens centrem en un branquilló. Els fractals són el 

pont perfecte entre natura i geometria, perquè permeten descriure’n models. 

Ara bé, tampoc podem caure en l’engany de titllar la naturalesa de fractal. Si 

entenem que un fractal gaudeix d’autosemblança infinita –producte d’una 

abstracció matemàtica utòpica a la realitat-, hem d’acceptar que no existeixen 

fractals a la natura. De la mateixa manera, la Terra no és una esfera –s’ovala 

pels pols-, motiu pel qual parlar del radi terrestre també seria un absurd. 

                                                
4 El bloc II dels annexos conté diversos capítols que expliquen la noció de fractal a partir d’un 
sistema inductiu, que parteix de l’observació de dos conjunts matemàtics, el conjunt de Cantor i 
el triangle de Sierpinski. 

Figura 1 7. L’arbre és considerat un fractal natural. 
La semblança entre la seva estructura i la d’una sola 
branca suggereix un patró de construcció de la 
natura basat en el principi d’autosemblança. FONT: 
http://www.ciceana.org.mx/recursos/ceiba.jpg. 
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La ciència, però, avança a base d’aproximacions, models que s’ajusten tan bé 

com és possible a la realitat. I els fractals s’aproximen amb excepcional precisió 

a diversos elements naturals. Per tant, és perfectament lícit formular que la 

naturalesa és fractal si mantenim present que és la ciència qui s’adapta a la 

natura i no pas a la inversa. No podem esperar de la natura infinits nivells 

d’iteració, així com tampoc podem pretendre que la Terra segueixi la perfecció 

geomètrica d’una esfera. Podem celebrar, en canvi, la perspicàcia i l’astúcia 

humana, que ens han acostat a la concepció del nostre entorn. La natura, que 

en temps remots es presentava indesxifrable, és cada cop més propera. 

A continuació, contemplem l’autosemblança quasi 

perfecta d’una falguera. Si fem una ullada a una 

de les ramificacions principals, percebrem que és 

calcada a cadascuna de les ramificacions 

sorgides a banda i banda. A la vegada, cada 

ramificació encara consta de còpies degudament 

contretes i orientades. Qualsevol d’aquestes 

subdivisions evoca la figura sencera amb 

sorprenent precisió. Com ja hem explicat, però, la 

natura estableix un límit: no trobarem falgueres 

infinitament diminutes a l’interior d’una 

ramificació. 

La coliflor comuna també segueix una estructura basada 

en l’autosemblança, encara que l’impacte estètic que 

produeix no és res comparat amb la perfecció del bròquil 

romanesco. La imatge és reveladora: la similitud es 

presenta en diverses escales diferents amb una precisió 

gairebé irreal. En podem veure un exemple a la figura 19. 

Els llamps d’una tempesta il·luminen el cel amb irregularitats. Aquestes 

irregularitats espantaven els científics que pretenien estudiar el fenomen, fins 

que un dia Mandelbrot va reparar en què els graus d’irregularitat corresponents 

a diferents escales d’un llamp presentaven similituds. Així, la porció del llamp 

s’assembla al fenomen sencer. Els llamps també presenten autosemblança. 

Figura 19. Bròquil 
romanesco. 

Figura 1 8. La falguera encarna  
fantàsticament el concepte 
d’autosemblança. FONT: El 
portal de las flores. Helecho 
hojas de cuero. [en línia] En 
<http://www.infoflor.es/?p=115>. 
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En aquest capítol, només hem presentat una petita 

selecció dels fractals que trobem a la natura, però 

la llista és interminable: la distribució de les 

galàxies, les costes, les muntanyes, els deltes dels 

rius, els paons, els perfils rocosos, dels boscos i de 

les fronteres, els flocs de neu... 

Al cos humà, d’altra banda, també s’hi troben 

formes fractals. El cervell és un fractal. No deixa de 

ser curiós que, havent estat capaç de deduir les 

regles que regeixen l’Univers, hagi trigat tants anys 

a descobrir aquelles que regeixen la seva pròpia 

estructura. Existeixen molts altres exemples de 

fractals en el cos humà: la ramificació de vasos 

sanguinis i nervis, els sistemes de tubs pulmonars i 

bronquis, l’aparell circulatori, el sistema digestiu... Hem de pensar, per 

exemple, que la superfície dels pulmons és superior a la d’una pista de tennis i, 

no obstant, l’espai que ocupa a la caixa toràcica cabria en una pilota de tennis. 

Aquest fenomen només es pot explicar per l’existència d’una estructura fractal 

que, mitjançant un procés iteratiu, aprofiti al màxim l’espai, com fan algunes 

corbes fractals tan complexes que són capaces d’omplir el pla.  

En definitiva, els fractals ens permeten conjecturar sobre la complexitat del 

món. Abans de la seva aparició, la geometria de la natura semblava impossible 

de descriure. Tret d’alguns casos particulars, es considerava inabastable per a 

l’ésser humà. Ara, els fractals ens obren les portes a la contemplació de la 

natura des d’una nova perspectiva. La seva aparent complexitat es redueix a 

unes pautes d’allò més senzilles, basades en el principi d’autosemblança. Els 

fractals, per tant, revelen certa simplicitat en l’estructura de la natura en 

comparació amb les embrollades formes en què es presenta. Qui sap si 

comportaments de la natura que a dia d’avui semblen inexplicables també 

responen a mecanismes d’aquesta senzillesa. Els fractals plantegen una 

tremenda revolució de perspectives i un poderós acostament a la nostra 

màxima aspiració: una profunda i completa concepció de la natura. 

Figura 20. El plomall dels 
paons és d’estructura fractal. 

Figura 2 1. El cervell humà 
també presenta estructura 
fractal. 
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4.1. Representació d’un arbust amb un sistema-L 

A continuació, modelarem l’estructura d’un 

arbust mitjançant un sistema-L 5 amb la 

finalitat de donar resposta a l’interès humà de 

descriure la natura. Per fer-ho, prendrem 

com a exemple un arbre esfullat, ja que 

permet concebre l’estructura interna pròpia 

dels arbustos amb més claredat. Si partíssim 

de l’observació d’un arbust, ens costaria molt 

distingir l’esquelet del vegetal, ja que 

s’acostumen a presentar completament 

recoberts. Així doncs, partirem d’un arbre 

com a model, amb el convenciment que els 

resultats evocaran un arbust.  

Un arbre compta amb un tronc principal perpendicular al pla on s’alça. 

Evidentment, aquesta consideració parteix de simplificar la realitat a la màxima 

senzillesa possible. Si mesuréssim l’angle, potser no seria ben bé de 90º, però, 

com s’hi acosta, el considerem així per facilitar la descripció com a sistema-L.  

El tronc de l’arbre o arbust, com a eix vertebrador de tota l’estructura, és 

l’axioma. Podríem definir-lo amb un senzill ‘+ F’, on + impliqués una rotació de 

90º en sentit antihorari i F signifiqués traçar un segment. Ara bé, a l’hora de 

definir les constants (+ i −), hem de tenir en compte les ramificacions que es 

produiran en posteriors etapes iteratives. L’anàlisi de la figura 22 revela angles 

de 45º entre el tronc central i els primers nivells de brancatge, així com 

posteriors subdivisions en branques que queden orientades, aproximadament, 

entre les branques mare i el tronc, el que significa un angle de l’entorn dels 

22,5º, motiu pel qual definirem les constants com a rotacions d’aquest valor. El 

fet que sigui divisor tant de 90º com de 45º facilita les coses. Per ordenar girs 

de 45º, per exemple, només caldrà repetir la constant (+ + pel gir antihorari i − 

− per l’horari). Així doncs, no definirem l’axioma com a ‘+ F’,  on  = 90º, sinó 

com a ‘+ + + + F’, establint una constant relacionada amb un gir de 22,5º.  

                                                
5 La descripció general del concepte i les eines bàsiques d’un sistema-L es troben a l’annex 8. 

Figura 2 2. Arbre qualsevol. FONT: 
http://northvortex.wordpress.com/2010
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Tot seguit, busquem la primera iteració. L’arbre 

pateix una bifurcació a l’altura de la meitat del 

tronc. L’hem aïllada a la figura 23. El tronc 

comença amb la mateixa orientació de 90º i, a 

l’hora de bifurcar-se, les dues branques nascudes 

pateixen una rotació. 

Seguint l’esperit d’aproximació, fonament de 

qualsevol intent de modelar la natura, 

considerarem dita rotació de 45º. Per tal de donar 

més dinamisme a l’arbust, subdividirem 

cadascuna de les branques en tres trams. La 

branca de la dreta constarà d’un primer tram que 

parteixi de la inclinació de 45º, un segon que 

s’acosti a la verticalitat, recuperant 22,5º dels 45º 

comandats al punt de bifurcació, i un tercer 

paral·lel al tronc central, que s’obtindrà mitjançant 

la instrucció de girar 22,5º més. Representada 

aquesta branca, retornarem al punt de bifurcació 

per traçar la ramificació esquerra. Per aportar 

més realisme a les figures obtingudes, aquesta 

branca no serà simètrica a la seva homòloga, 

sinó que la dibuixarem amb una lleugera rotació. 

Així, l’orientació cap a l’esquerra no serà de 45º 

com ho era a la branca dreta cap a la dreta, sinó 

de 22,5º. A partir d’aquí, repetirem la mateixa 

acció que a la dreta operant amb les constants 

oposades. Aquesta variació en l’angle inicial fara 

que sigui el segon subsegment de la branca el 

que quedi paral·lel al tronc, mentre que el tercer 

apareixerà inclinat 22,5º cap a la dreta. D’aquesta 

manera, l’arbre semblarà més real, res més 

proper al nostre objectiu: modelar amb màxima 

proximitat la naturalesa. 
Figura 2 4. Primera iteració de la 
construcció de l’arbust fractal. 

Figura 2 3. Estructura principal de 
l’arbre de la figura 22. 
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Emprant llenguatge propi dels sistemes-L, la regla s’expressaria de la següent 

manera: 

F  FF − [− F + F + F] + [+ F − F − F]   

És a dir, el segment inicial F quedaria substituït de la forma següent: 

� Es tracen dos segments F amb l’angle de l’axioma (90º). Aquesta instrucció 

respon senzillament a una mera qüestió d’escales. Si només tracéssim un 

segment F, l’arbust quedaria massa escanyolit per la base inferior. 

� Es practica un gir de 22,5º en sentit horari i s’emmagatzema la posició i 

orientació de la tortuga, que recuperarem a l’hora de representar la branca 

esquerra. Iniciem la representació de la branca dreta: es repeteix el gir de 

22,5º en sentit horari, es traça un segment F, es retrocedeixen 22,5º, es 

representa un segment F, es torna a girar 22,5º en sentit antihorari, de 

manera que l’orientació coincideix amb la del tronc, i es dibuixa el darrer 

tram de la branca dreta mitjançant la instrucció F. 

� Retornem a la posició i orientació guardades a la memòria del programa 

utilitzat –Fractint, en el nostre cas. Ens trobem al punt de bifurcació amb 

una inclinació de 22,5º cap a la dreta respecte de l’eix vertical. A 

continuació, repetirem el mateix procés emprat a la branca dreta per donar 

forma a l’esquerra. La inclinació inicial, inexistent en la construcció de la 

branca dreta, atorgarà més realisme a la figura obtinguda, ja que la branca 

esquerra apareixerà desviada cap a la dreta, com si bufés vent de llevant 

(aquest efecte s’accentuarà a mesura que creixin les iteracions). Així doncs, 

repetint un procés simètric a l’emprat a la branca dreta, girem un angle de 

22,5º cap a l’esquerra, el que significarà posicionar-nos en l’eix vertical, i 

emmagatzem la posició i l’orientació de la tortuga. Girem 22,5º més cap a 

l’esquerra, representem F, desfem la darrera rotació girant 22,5º cap a la 

dreta, representem F, que apareixerà paral·lela al tronc, i, per últim, tornem 

a rotar l’angle 22,5º cap a la dreta. Com a darrera acció, hem de retornar al 

punt i orientació guardats: el punt on es bifurca el tronc central, amb la 

mateixa orientació que aquest. Aquesta darrera instrucció permetrà que, en 

la propera iteració, emergeixi una part de l’arbust des d’aquell punt. 
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Així, cadascun dels segments formats esdevindrà un arbust com el de la 

primera iteració, amb la rotació corresponent. Hem representat la segona 

iteració com un conjunt de còpies de la primera per tal que el lector pugui 

distingir a quina branca o segment F pertany cadascun dels subarbustos. 

 
Figura 25. Muntatge per a la segona iteració de l’arbust fractal, on cada segment F queda 
substituït per figures calcades a les de la primera iteració. El reemplaçament de les dues F 
inicials sorgides a la primera iteració en verd i blau permet distingir on es representen. 
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A continuació, presentem l’axioma i les primeres iteracions del sistema-L. El 

moment àlgid del procés s’atansa entre la quarta i la cinquena iteració, quan la 

figura presenta la seva màxima versemblança. En iteracions inferiors, l’estat de 

l’arbust encara no és prou complex, mentre que, en iteracions més avançades 

–posteriors a la cinquena-, l’arbust s’emplena massa i no sembla natural. 

 

 
Figura 26. Axioma i primeres cinc iteracions del sistema-L definit al llarg de l’apartat. 

L’arbust obtingut simula amb brillant eficàcia l’estructura d’una forma natural. La 

capacitat de descriure la natura converteix els fractals en un element essencial 

per al progrés del coneixement humà. 
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5. Conclusions 

El treball posa de manifest l’enginy humà a l’hora de descriure el seu entorn. 

Més enllà dels aspectes matemàtics, que tot seguit comentarem, la confecció 

d’aquest document ens ha fet plantejar-nos profundes qüestions metafísiques, 

que depassen els límits de la natura palpable. La creació matemàtica sovint 

neix deslligada de la voluntat de descriure la natura. Com és possible que 

invencions purament matemàtiques –com la successió de Fibonacci- serveixin 

per explicar la distribució de fulles, espirals o pètals de plantes i flors? Un 

fenomen semblant passà amb els fractals, engendrats amb la finalitat de 

destapar les mancances d’una geometria que ningú havia posat en dubte 

durant gairebé dos mil·lennis. Un bon dia, potser fruit de la casualitat, algú va 

adonar-se que la natura seguia l’organització establerta per un concepte a priori 

exclusivament abstracte, l’autosemblança. Què amaguen les matemàtiques, 

que permeten descriure la natura a partir de creacions teòriques? 

D’una banda, ens ha meravellat el concepte de proporció divina i la relació que 

manté, per mitjà del curiós nombre d’or, amb la successió de Fibonacci. 

L’observació que la disposició de fulles, espirals i pètals en una planta o una 

flor respon a valors propis de la sèrie de Fibonacci és especialment reveladora, 

ja que constata la utilitat de conceptes particulars de la geometria tradicional 

per descriure fenòmens naturals concrets. Pel que fa a la investigació, ha 

validat rotundament la nostra hipòtesi i, encara més, ha satisfet un per un tots 

els objectius plantejats. Les dimensions dels elements corporals es relacionen 

entre elles amb quocients que ronden el valor . Seria utòpic esperar una 

relació que calqués exactament el nombre d’or. Si acceptem que la ciència 

avança a base d’aproximacions, l’èxit de la investigació és indiscutible. 

D’altra banda, els fractals són el complement ideal a la geometria euclidiana, 

perquè la reforcen i, fins i tot, superen el seu àmbit d’actuació. Com escrigué 

Mandelbrot, el pare dels fractals, “les muntanyes no són cons i el relleu dels 

arbres no és suau”. En ocasions, la geometria clàssica és incapaç d’afrontar 

tots els elements de la natura. En diversos casos, necessitem recórrer al 

concepte d’autosemblança plantejat pels fractals. Així doncs, la millor opció és 

combinar geometria euclidiana i fractal en la descripció de la natura, ja que 

analitzen els elements sota dues perspectives distintes que contribueixen a 

concebre’ls amb més plenitud. L’enriquiment dels punts de vista, sens dubte, 

millora les percepcions de l’ésser humà, a la vegada que embelleix el nostre 

particular calidoscopi de la natura. 
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