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Encara hi ha misteris amb els pentàgons?
A Martin Gardner, in memoriam

Claudi Alsina
claudio.alsina@upc.edu

Aquesta és la bonica història de les rajoles pentagonals, en la qual intervenen diversos matemàtics,
un gran divulgador i una mestressa de casa.

Ben aviat triangles equilàters, quadrats i hexàgons regulars vanmostrar la singularitat d’ésser els únics
polígons regulars que determinaven mosaics periòdics en el pla. Sorprenentment, els pentàgons re-
gulars (amb totes les seves proporcions àuries i el seumagnífic acoblament espacial tancant el dode-
càedre regular) no podien enrajolar el pla. Com sempre passa en matemàtiques, aquestes situacions
obren multitud de preguntes.

Va ser immediat adonar-se que tot triangle podia enrajolar el pla i, per tant, que tot quadrilàter també
servia de rajola. I els hexàgons? El 1918, K. Reinhardt va aconseguir descriure les tres classes d’hexà-
gons convexos que enrajolen (Gardner, 1988).

S’ha pogut demostrar (Kerschner, 1969; Niven, 1978) que cap polígon convex amb set o més costats
pot enrajolar.

I els pentàgons convexos? Exclosos els regulars del panorama, aviat van començar a aparèixer alguns
pentàgons no regulars que eren bones rajoles, per exemple, pentàgons provinents de dividir un he-
xàgon regular en dues o tres peces pentagonals (Klarner, 1981). Concretament, K. Reinhardt en va
descriure cinc tipus el 1918 i R. B. Kerselmer, tres més... cinquanta anys després, el 1968.

El 1975, R. James va descobrir un novè tipus i vet aquí que unamestressa de casa americana, Marjorie
Rice, fascinada pel problema va anar-ne descobrint quatre més, entre 1976 i 1977. El 1985, R. Stein va
descobrir el catorzè tipus... i en els darrers vint-i-cinc anys, no se n’han trobat més. Així doncs, tenim
un repertori de catorze tipus de rajoles pentagonals però no s’ha pogut demostrar si en falten... un
interessant problema obert que tancaria, com acabem de veure, el problema dels enrajolaments per
polígons convexos.

Darrere d’aquest relat, hi van jugar un paper clau els articles de Martin Gardner que parlaven del
problema, explicant-ne les novetats i incentivant la seva recerca. Marjorie Rice amb la seva implicació
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(a partir de la lectura de Gardner), fent dibuixos amb un retolador a les rajoles blanques de la seva
cuina fins a aconseguir afegir quatre joies a la col·lecció, resulta també una escena memorable.

Així doncs, de la història (inacabada) de les rajoles pentagonals en podemextreure una conseqüència
positiva: hi ha problemes rics que poden incentivar l’esperit de recerca, en què molta gent hi pot
treballar, tot descobrint de pas el plaer de fer-ho. Les nostres classes hi són convidades.
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