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The didactic methodology in Josep Saragossà’s algebra (1627-1679)

Summary: This paper reflects on the didactic nature and teaching of mathematical knowledge 

behind the algebra work of the Jesuit Josep Saragossà. In his Arithmetica Universal one finds 

helpful original tools for the reader’s comprehension as well as a very concise teaching method-

ology. Additionally, the study of this book helps to reveal the influence of Viète’s algebra on its 

writing and practical implementation. We analyse the distinctive features of Saragossà’s style and 

of his methodology of study along with other teaching elements in this work.
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Introducció

L’objectiu que es persegueix en aquesta publicació és la presentació dels diferents 

elements didàctics i metodològics d’ensenyament particular que s’han trobat en 

l’obra Arithmetica universal, del jesuïta Josep Saragossà (1627-1679). En totes les 

obres d’aquest autor es descriu un caràcter didàctic i focalitzat en la transmissió 

del coneixement de les matemàtiques. En concret, en la seva Arithmetica es troben 

elements originals que tenen la finalitat d’ajudar el lector en la comprensió de la 

seva pròpia obra, com els índexs que apareixen al final del llibre o la taula de ca-

ràcters que serveix com a diccionari de consulta. L’ordre de lectura i la pràctica 

dels exemples són clau en la metodologia d’estudi d’aquesta Arithmetica. La relle-

vància més significativa de l’obra rau en la clara influència de l’àlgebra de Viète en 

la redacció i el tractament de la resolució d’equacions. Així doncs, es considera 

fonamental el paper de Saragossà com a difusor de l’àlgebra vietiana a l’Espanya 

del segle xvii (Eroles, 2019).
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Josep Saragossà i l’Arithmetica universal

L’Espanya del segle xvii es trobava immersa en una crisi política, econòmica i social que no va ajudar 

al desenvolupament ni a la difusió del coneixement ni de la ciència matemàtica. Mentrestant, el pro-

cés d’algebraització, entès com l’articulació entre àlgebra i geometria, creixia per la resta d’Europa i 

es reforçava amb la innovació del mètode analític, nascut de les mans de François Viète (1540-1603) 

i la seva In artem analyticem isagoge del 1591, per treballar amb l’àlgebra (Eroles, 2019).

Josep Saragossà, nascut el 1627 a la ciutat d’Alcalà de Xivert, Castelló, va ser un jesuïta entregat  

a la seva vocació religiosa, però apassionat de la ciència de les matemàtiques. Va dedicar la seva vida a  

l’ensenyança i la transmissió del coneixement donant classes de retòrica, filosofia i teologia per  

diferents ciutats d’Espanya. L’afició per les matemàtiques i l’astronomia el van fer créixer com a cien-

tífic, també gràcies a la seva vinculació a la comunitat de jesuïtes i reforçat amb la participació en 

tertúlies de ciències que va organitzar durant la seva estada a València i que van donar inici a la reno-

vació cien tífica de la ciutat a finals del segle xvii (Navarro, 1996). Finalment es va traslladar a Madrid 

per ocupar una càtedra de matemàtiques als Reials Estudis del Col·legi Imperial, dirigit per jesuïtes, 

i per ajudar el rei Carles II en la seva educació científica. Saragossà va morir el 1679 a Madrid, un mes 

abans de complir els cinquanta-dos anys (Recasens, 2010).

El 1669 Saragossà publicà a València la seva obra Arithmetica universal que comprehende el arte 

menor y maior, álgebra vulgar y especiosa (vegeu fig. 1). Al llarg del llibre s’intueixen diferents lloances  

a l’àlgebra com una branca en ella mateixa, fonamentada en l’«arte menor» o aritmètica i l’«arte maior».  

L’obra està estructurada en quatre llibres: Libro I. De la arithmetica, Libro II. De las raizes, Libro III.  

Figura 1. Portada de l’Arithmetica de Saragossà.  
Font: Zaragoza, 1669: portada.
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De la algebra i Libro IV. De los enigmas. A aquesta estructura se li uneix una dedicatòria, una censura  

i la introducció inicial i un curiós índex de continguts i capítols al final amb una taula de caràcters amb 

la intenció de funcionar com a diccionari de consulta. En l’Arithmetica de Saragossà predomina l’ús 

d’una nova simbologia i un nou tractament de les equacions amb una metodologia analítica adaptada 

de l’anàlisi vietiana per identificar la incògnita buscada. Viète està present en citacions textuals durant 

la presentació de l’àlgebra de Saragossà i també en la vessant pràctica de la resolució de problemes. Tot 

i així, l’objectiu que persegueix l’autor amb la presentació i aplicació del mètode analític vietià és des-

envolupar un mètode propi i original (Eroles, Massa-Esteve i Blanco, 2019).

En els apartats següents ens centrarem en el caràcter didàctic dels diferents elements que aparei-

xen al llarg de l’obra Arithmetica de Saragossà i que ajuden a l’objectiu de la difusió i transmissió del 

coneixement. Així mateix, es presenten fragments en què es deixa constància de la metodologia 

emprada per l’autor i el desig cap al lector.

Vessant didàctica i metodologia

Saragossà fa notar al llarg de la seva Arithmetica, i sobretot en la seva introducció, on es descriu deta-

lladament la metodologia d’estudi, la seva vocació per l’ensenyament de les matemàtiques. En les 

seves paraules menciona aquest objectiu didàctic i el seu desig i encoratjament cap al lector perquè 

pugui comprendre i desenvolupar les tècniques de resolució que es proposen al llarg de l’obra. En 

l’apartat següent s’analitzen alguns dels fragments del llibre en què es fa evident aquesta finalitat.

Un altre tret rellevant que dona consistència a la didàctica de l’obra és el caràcter universal en 

l’exposició del contingut. A través del llenguatge simbòlic, és a dir, la simbologia de les lletres per 

substituir tant caràcters coneguts com incògnites, l’autor intenta mostrar la universalitat dels proce-

diments per treballar tant amb l’«arte maior» com amb la seva extensió a l’àlgebra vietiana. La nova 

manera de treballar la resolució d’equacions persegueix la generalització del mètode, així com la 

substitució dels valors i de les incògnites per símbols per facilitar al lector el desenvolupament dels 

problemes (Eroles, Massa-Esteve i Blanco, 2019).

És en la introducció de l’Arithmetica on Saragossà presenta la metodologia d’estudi al llarg de 

diferents apartats: «La materia de este libro», «El estilo y el methodo», «Los caracteres propios del 

algebra», «La explicacion de caracteres y terminos» i, finalment, «El methodo de estudiar». En 

aquest últim, l’autor descriu l’ordre recomanat de lectura i aprenentatge per al lector, remarca els 

capítols significatius que cal treballar amb més deteniment i posa èmfasi en la pràctica de la resolució 

d’exemples i problemes senzills, abans d’aprofundir en la complexitat d’altres enigmes.

A més, l’Arithmetica es complementa, com ja hem dit en la descripció de la seva estructura, amb 

elements de suport al lector, com és el cas de la taula de caràcters que apareix al final del llibre, en la 

qual es detalla la notació emprada en la resolució de problemes. També l’índex de continguts és un 

element original en les obres del segle xvii a Espanya. Aquest índex ajuda a identificar i localitzar els 

conceptes de forma ràpida dintre el llibre. En parlarem més a continuació. Aquests elements addicio-

nals afavoreixen l’evidència de l’objectiu didàctic de l’obra.

Evidències didàctiques

Hem reservat aquesta última secció per analitzar detalladament fragments de l’Arithmetica en què 

trobem citacions i elements relacionats amb la divulgació del coneixement i la vessant didàctica que 

emmarca l’obra. Els apartats de la introducció mencionats anteriorment en són el primer exemple.
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En «La materia de este libro» l’autor introdueix les dues vessants de l’Arithmetica: l’aritmètica i 

l’àlgebra. Es presenten com «arte menor» i «arte maior» o, respectivament, les dues aritmètiques. A 

més, Saragossà separa l’àlgebra de l’«arte maior» per vincular-la a l’àlgebra especiosa introduïda a 

Europa per Viète. La tracta, doncs, com una disciplina de gran abast i que requereix una comprensió 

ben establerta. L’autor deixa dit que no desitja seguir estrictament les definicions fixades per autors 

anteriors i la seva manera de desenvolupar aquests dos «artes», sinó que pretén construir nous prin-

cipis propis (vegeu fig. 2).

Per tal de facilitar la comprensió al lector, Saragossà tria el castellà com a llengua d’escriptura. 

D’aquesta manera s’evidencia la seva intenció d’afavorir la difusió del coneixement matemàtic a l’Es-

panya del segle xvii, que en aquell moment no estava enriquit d’autors castellans. A la vegada valora 

l’estil i el mètode en la redacció: brevetat i claredat, sense limitar la matèria, característiques clara-

ment didàctiques (vegeu fig. 3).

Saragossà considera del tot necessari i essencial l’ús de la simbologia per poder treballar amb 

l’àlgebra. Ell creu en la universalitat del llenguatge per poder transmetre el coneixement. Així, segons 

ell, el fet que cada autor del segle xvi espanyol utilitzi diferents notacions i, en molts casos, no s’in-

cloguin els «caràcters» en aquestes simbologies és causa de confusió per al lector. A més, afirma que 

ell mateix va haver de dissenyar i construir els caràcters tipogràfics de l’àlgebra inexistents en les 

publicacions espanyoles del moment (vegeu fig. 4).

Figura 2. «La materia de este libro».
Font: Zaragoza, 1669: «introducción».

Figura 3. «El estilo y el methodo».
Font: Zaragoza, 1669: «introducción».
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Un dels aspectes originals de la notació de l’Arithmetica es troba en la taula resum que s’adjunta 

al final de l’obra i que l’autor cita en l’apartat «La explicacion de caracteres y terminos» de la intro-

ducció afirmant que «es el unico remedio contra el Olvido» (vegeu fig. 5).

La taula mostra els símbols presentats al llarg de tots els llibres per ajudar el lector i tenir un 

«diccionari» de referència (vegeu fig. 6). Destaquem el fet d’utilitzar la mateixa lletra per definir tant 

la incògnita com la quantitat coneguda (Eroles, 2019). 

Figura 5. «La explicacion de caracteres y terminos».
Font: Zaragoza, 1669: «introducción».

Figura 4. «Los caracteres propios del algebra».
Font: Zaragoza, 1669: «introducción».

Figura 6. Taula de caràcters emprats en la nova notació. 
Font: Zaragoza, 1669: 452.
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Com ja havíem introduït anteriorment, Saragossà dedica un apartat de la seva introducció a la 

metodologia d’estudi, fet que remarca la importància d’aquesta per a l’autor. Descriu l’ordre de lec-

tura de l’Arithmetica guiant el lector per cadascun dels llibres i destacant els capítols més rellevants i 

imprescindibles per poder avançar. Recomana entendre i realitzar primer els exemples del marc teò-

ric i seguir amb altres problemes senzills i similars als ja realitzats. D’aquesta manera, el lector podrà 

arribar després a treballar els enigmes més complexos que s’exposen en l’últim llibre, Libro IV. De los 

enigmas, de l’Arithmetica (vegeu fig.7).

Finalment, presentem alguns elements de suport a la lectura que apareixen al final de l’Arithme-

tica: l’índex de capítols i la taula de continguts. Ambdós serveixen de guia al lector per identificar 

fàcilment la matèria dins els llibres gràcies a l’afegit de la paginació (vegeu fig. 8).

Figura 7. «El methodo de estudiar».
Font: Zaragoza, 1669: «introducción».

Figura 8. «Tabla de los capitulos» i «Indice del libro».
Font: Zaragoza, 1669: 449-455.
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Reflexions finals

En l’anàlisi de l’Arithmetica universal (1669) de Saragossà hem detectat evidències que fan palès que 

aquesta obra adapta idees i fonaments de l’obra In artem analyticem isagoge (1591) de Viète. Tot el 

procediment analític que descriu i aplica Saragossà en els seus problemes reflecteix la visió de Viète 

i la seva àlgebra especiosa. L’Arithmetica resulta original en relació amb la classificació de les matemà-

tiques i, en particular, de l’aritmètica, que és universal. Saragossà tracta en primer lloc l’«arte menor» 

i a continuació l’«arte maior» (diferent de l’art major del segle xvi), i reserva el terme àlgebra per re-

ferir-se a l’art analític de Viète. 

Darrere d’aquesta proposta d’organització de l’aritmètica, la intenció didàctica de Saragossà té un 

paper crucial. Al llarg d’aquest article hem presentat diversos exemples que il·lustren el seu desig de 

transmissió del coneixement: l’índex, la taula de continguts i la taula explicativa dels caràcters, que 

es presenten al final de l’obra. Així mateix, la introducció de l’Arithmetica està escrita perseguint 

aquest objectiu didàctic que emmarca l’obra. L’autor utilitza diferents apartats de la introducció per 

orientar i guiar el lector durant l’estudi del seu llibre i, amb instruccions clares, per transmetre una 

metodologia d’estudi molt concreta: treballar en un ordre establert, practicar amb exemples senzills 

i evolucionar cap a problemes més complexos. 

Pel que fa al significat de l’obra no podem oblidar que ell és jesuïta. La seva tasca docent al Col-

legi Imperial i altres centres jesuïtes ens fan preguntar si amb aquesta obra Saragossà pot haver con-

tribuït a la difusió de l’art analítica de Viète a Espanya. És per tot plegat que resulta innegable que el 

seu intent de desenvolupar una metodologia pròpia en l’àlgebra mereix ser reconegut com un refe-

rent de les matemàtiques espanyoles del segle xvii, i una contribució original a la història de l’àlgebra 

espanyola.
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