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Abstract
This research project examines the mathematical principles behind origami as well

as its geometrical properties with the aim of publicizing the capabilities of origami. It

�rst presents the history of the art of paper folding to have a better understanding of its

origins before delving into its more mathematical aspect where it concludes that origami

geometry is far more powerful than Euclidean geometry. After being acquainted with

the various origami concepts, we apply them to the study of an origami crease pattern

known as Stern Vicky, which results in the construction of 8-pointed stars or more. We

utilize the acquired knowledge to create a 7-pointed origami star, not contemplated in

the original design. To do so, we state a hypothesis, we contemplate it with mathema-

tical concepts and we then verify it with our object of study: paper. Finally, the project

presents technological applications of origami to learn about the usefulness of studying

an art that at �rst may only seem a pastime.

Este proyecto de investigación examina los principios matemáticos detrás del origa-

mi, así como sus propiedades geométricas, con el objetivo de dar a conocer las capacida-

des del origami. Primero presenta la historia del arte del plegado de papel para tener una

mejor comprensión de sus orígenes antes de profundizar en su aspecto más matemático,

donde se concluye que la geometría del origami es mucho más poderosa que la geome-

tría euclidiana. Después de familiarizarnos con los diversos conceptos de origami, los

aplicamos al estudio de un patrón de pliegues de origami conocido como Stern Vicky,

que da como resultado la construcción de estrellas de 8 puntas o más. Utilizamos los

conocimientos adquiridos para crear una estrella de origami de 7 puntas, no contem-

plada en el diseño original. Para ello planteamos una hipótesis, la contemplamos con

conceptos matemáticos y luego la comprobamos con nuestro objeto de estudio: el papel.

Finalmente, el proyecto presenta aplicaciones tecnológicas del origami para conocer la

utilidad de estudiar un arte que en un principio puede parecer solo un pasatiempo.
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Introducció
Aquest treball parla sobre ocellets de paper i telescopis espacials. Podríeu pensar que no

tenen res a veure, però guarden una petita connexió: es vinculen a través de l’origami.

Tot i que comunament conegut com una activitat recreativa, l’origami s’ha convertit

recentment en una eina matemàtica per al progrés tecnològic.

L’origami és un art del plegat que està documentat des de fa més de dos mil anys.

Tanmateix, la major part de dissenys de paper plegat han sigut creats en els últims sei-

xanta anys. Prèviament, cap model requeria més de 20 o 30 passos i la majoria podien ser

plegats amb facilitat en uns pocs minuts, �ns i tot per un novell. Aquest ja no és el cas:

actualment trobem dissenys amb centenars de passos que es triguen hores a plegar. Com

pot ser que un 97% de la innovació hagi aparegut en l’últim 3% del temps de l’existència

de l’art? Això ha sigut possible gràcies, en part, a Akira Yoshizawa: la persona que va

iniciar un moviment al segle XX i es va convertir en l’ambaixador de l’origami. I gràcies

també, principalment, als qui van decidir explorar la vessant matemàtica i geomètrica

d’aquest art.

L’enfocament matemàtic de l’origami va començar al voltant de l’any 1890. Des de

llavors i especialment en les últimes tres dècades, l’art i la ciència han anat de la mà.

Primer se’n van descobrir les propietats geomètriques, després es van aplicar les ma-

temàtiques per crear dissenys i actualment se n’utilitzen les propietats en la innovació

tecnològica.

Després de molt de temps contemplant diverses idees per realitzar el treball de recer-

ca, vaig trobar-me amb una conferència de TED titulada The math and magic of origami.

El tema em va interessar ràpidament i la decisió va ser quasi immediata. Havia descobert

una barreja perfecta dels dos àmbits del coneixement que més m’interessaven: l’art i la

ciència. Un art no només visualment atractiu, sinó també amb aplicacions tecnològiques.

L’objectiu principal d’aquest treball és sintetitzar i donar a conèixer les possibilitats

d’un art com és l’origami. Ens centrarem principalment en les seves propietats geomè-

triques i donarem una base que ens permetrà entendre millor què fa de l’origami una

1
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eina rellevant en el món cientí�c, sense oblidar-nos de la seva vessant artística ni de la

història que l’ha portat a ser el que és actualment.

El treball està dividit en quatre grans apartats. L’apartat 1 exposa els fonaments

de l’origami i explica diferents conceptes que ens permetran entendre millor els apar-

tats que segueixen: de�neix l’origami, n’explica la història i els elements utilitzats per

representar-lo, i en presenta tres tipus diferenciats. Aquest apartat introdueix també el

concepte de base, una forma fonamental des de la qual es poden plegar molts dissenys

diferents. Tot seguit, l’apartat 2 presenta els set axiomes de l’origami i les regles que fan

que una �gura d’origami es plegui de manera plana; un concepte del qual parteixen la

major part dels dissenys. Seguidament, trobem quatre apartats de segon nivell on es pre-

senten problemes matemàtics i geomètrics resolts per l’origami com la construcció de les

seccions còniques, la resolució d’equacions cúbiques, divisions bàsiques i la resolució de

dos dels tres problemes clàssics. L’apartat 3 estudia uns estels de paper anomenats Stern

Vicky i empra els conceptes apresos en els apartats anteriors per dissenyar un estel d’un

nombre de puntes no contemplat per Carmen Sprung, dissenyadora dels estels. Final-

ment, l’apartat 4 presenta diferents aplicacions de l’origami en el disseny industrial i en

el progrés tecnològic i cientí�c i ens ajuda a veure i apreciar realment la utilitat d’aquest

art.

Després de les conclusions trobem les referències utilitzades per escriure i il·lustrar

aquest treball. En primer lloc, tenim una llista numerada amb les �gures i les seves

respectives fonts. En segon lloc, trobem la bibliogra�a. Les referències bibliogrà�ques

estan ordenades alfabèticament i porten un nombre entre claudàtors al davant que les

enllaça amb citacions del cos del treball.

Faig notar que aquest treball ha sigut realitzat amb Overleaf , un editor en línia de

LATEX. Vaig triar aquest processador de text després de trobar-me amb la complexitat de

les equacions que havia d’escriure. Canviar d’un programador textual com és el Google

Docs, basat en una plataforma WYSIWYG (What You See Is What You Get: el que veus

és el que obtens), a un basat en l’elaboració de text a partir de codi i la posterior compi-

lació d’aquest, com és el LATEX, no va ser gens fàcil. Tot i això, va captar el meu interès

ràpidament degut a les possibilitats que ofereix, que no es troben en altres processadors.

2
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A més a més d’escriure equacions matemàtiques, m’ha permès fer una numeració au-

tomàtica de les �gures i citacions, enllaçar i fer referència a les �gures i citacions dins

el text, enllaçar i fer referència al diferents aparts, entre d’altres. Val la pena ressaltar

que amb «enllaçar i fer referència» em refereixo al fet que el número de la referència

canvia si el número d’allò al que es fa referència també canvia i que, en cas de consultar

el document en la versió digital, clicar damunt del número de la referència t’envia direc-

tament a la localització d’allò a què es fa referència. Apro�to per afegir que trobo que la

versió digital d’aquest treball dona lloc a una millor experiència per al lector, degut als

diferents enllaços que faciliten moure’s ja sigui a altres punts del treball o a una pàgina

web externa.

A més a més, la major part de �gures de font pròpia han sigut realitzades amb Ge-

ogebra: una eina que a més de possibilitar la representació d’elements geomètrics i de

expressions algebraiques, entre altres, m’ha permès il·lustrar i estudiar la geometria de

l’origami.

3
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1. Fonaments de l’origami
La primera part d’aquest projecte proporcionarà les bases per entendre l’origami i les

matemàtiques que hi ha al seu darrere. Tractaré la història de l’origami, els diferents tipus

d’origami, el sistema utilitzat per presentar-lo i alguns dels papiro�ectes1 més in�uents.

1.1 Què és l’origami?

L’origami és l’art de plegar paper amb l’objectiu de transformar, mitjançant tècniques de

plegat, un full de paper pla en una �gura més complexa sense realitzar cap mena de tall.

El terme origami 折り紙 prové de dues paraules japoneses (ori, que signi�ca "plegar",

i kami2, que signi�ca "paper") . Tot i el seu origen, aquesta paraula s’utilitza arreu del món

per denotar aquest art. Els castellanoparlants i catalanoparlants solen utilitzar el terme

papiro�exia3 o papiro�èxia, respectivament, per referir-se a l’origami. Els angloparlants

utilitzen paper folding, mentre que els xinesos mandarins utilitzen zhézhı̌ 折纸 i els

alemanys Papierfalten, per exemple.

L’origami es diferencia de la majoria de formes d’escultura perquè la seva matèria

prima (un full de paper) no experimenta essencialment cap canvi físic durant el procés

creatiu. El paper mai es talla ni es tracta químicament; la seva mida, forma o gruix no

són alterats durant el procés; i mai no s’afegeix ni s’elimina res. L’únic que canvia és

la seva posició a l’espai. A l’origami se’l podria anomenar un "art de restriccions", on

l’art consisteix a explorar i ampliar el camp del que és possible dins de les restriccions

inherents que proporciona el paper. Alhora, és un "art d’abstracció" on l’artista ha de fer

una representació de l’objecte d’estudi buscant l’essència del que vol plegar i triant els

aspectes més representatius.

Fixeu-vos en les següents �gures: a la Figura 1 trobem un model d’origami fet amb

un únic plec. Amb una mica d’imaginació, podem veure que és un elefant mirant cap a
1papiro�ecta o origamista s’utilitza per designar les persones que realitzen origami
2kami canvia a gami a causa del rendaku, un fenomen de la morfofonologia japonesa.
3La paraula papiro�exia va ser proposada el 1933 pel papiro�ecta Vicente Solórzano al món hispànic.
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la dreta on el polígon més petit és la trompa. Aquest senzill model il·lustra una de les

característiques més importants de l’origami: la simpli�cació de les coses. L’elefant de

la Figura 2 ja és molt més detallat però guarda la seva simplicitat en el seu origen: un

paper quadrat. Els dissenyadors d’aquests dos models (David Mitchell i Robert J. Lang,

respectivament) van considerar aspectes diferents de l’elefant a l’hora de crear el seu

disseny. Principalment, perquè tenien objectius diferents.

Figura 1: 1-Fold Elephant

(David Mitchell, 2017)

Figura 2: Elephant, Opus 111

(Robert J. Lang, 1990)

1.2 Història de l’origami

Hi ha molt debat sobre la veritable història de l’origami. Ningú sap exactament on ni

quan va aparèixer per primera vegada aquest art. El paper és una de les primeres coses

que es degrada i desapareix i per tant és difícil datar l’existència de �gures plegades de

paper. No obstant, sembla lògic pensar que l’origami va seguir la invenció del paper.

Figura 3: Astana, tomba 306

(A Brief Report on the Excavation of Tombs in the District of Astana , 1960)

És generalment acceptat que Cai Lun 蔡伦 va inventar el paper (o com a mínim

5
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millorar-ne l’elaboració4) cap al segle II dC, a la Xina, durant el període de la dinastia

Han de l’Est5. Tot i així, probablement a causa de les qualitats efímeres del paper, les

obres originals més antigues de paper plegat que s’han trobat són del segle VI dC. El

1959 es va trobar al jaciment arqueològic d’Astana, situat a l’antiga ruta de la seda i

datat al 541 dC, dos papers on apareixen simetries axials i centrals resultants de plegar

i tallar el paper. Els podem veure a la Figura 3. A partir d’aquest moment sembla que

l’evolució del plegat de paper va passar de manera paral·lela a l’orient i a l’occident, sense

haver-hi contacte entre ambdós. [4]

(a) (b) (c)

Figura 4: Hiden Senbazuru Orikata

(Hiden Senbazuru Orikata, 1797)

Al segle VII arriba la fabricació del paper a Corea i Japó. Tot i així, els primers models

documentats són del segle XVIII al Japó. Aquests es troben en una publicació del 1797

anomenada Hiden Senbazuru Orikata (’Com plegar mil grues6’) on es poden observar

diverses �gures de paper plegat com la grua acompanyades de indicacions per fer talls
4Recentment s’ha trobat a Yumen un fragment de paper de �bra de lli datat al 8 aC, cosa que signi�caria

que el paper és anterior a Cai Lun. [4]
5La dinastia Han és una de les grans dinasties de la història xinesa, abastant prop de quatre-cents anys

d’expansió i consolidació que va coincidir amb el període de la república romana i l’imperi d’Occident. El

període normalment es divideix en tres etapes: dinastia Han de l’Oest (206 aC - 9dC), dinastia Xin (9 - 23

dC) i dinastia Han de l’Est (25 - 220 dC).
6La grua (tsuru 鶴 ) és l’animal nacional del Japó i és un símbol de la bona sort. Això és degut al mite

japonès tradicional segons el qual les grues viuen durant mil anys. La grua pot ser també un símbol de

�delitat i lleialtat ja que quan les grues s’aparellen, es converteixen en parella �ns que moren. Al Japó, el

ball que fan dues grues es considera preciós i especial.

6
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amb tisores (Figura 4). No obstant, existeix un poema anterior escrit per Ihara Saikaku7

al voltant del segle XVII. En aquest poema es fa al·lusió a un model d’origami conegut

com Ocho Mecho, que s’utilitza encara al Japó per embolicar ampolles de sake8 a les

cerimònies matrimonials i representa una papallona (Figura 5). D’aquí podem deduir

que l’Ocho Mecho ja era part de la cultura japonesa molt abans del segle XVII. A la

Figura 6 podem veure una impressió xilogrà�ca9 japonesa del 1800 on apareix aquest

disseny. L’origami al Japó va estar reservat a les classes altes i en l’àmbit cerimonial �ns

al �nal de l’era Muromachi (1333-1573).

Figura 5: Ocho Mecho

(Origami Resource Center, 2015)

Figura 6: Moku Hanga. Ocho Mecho

(Utagawa Toyokuni, 1800)

Va ser durant el període Edo quan es va elaborar el que ara es considera la cultura

japonesa tradicional de l’origami, caracteritzada per l’espiritualitat i la recerca de l’essèn-

cia d’allò representat. Noteu també que l’origami del Japó es caracteritzava per utilitzar

talls, pintura i decoració. L’origami funcionava com una forma d’entreteniment per a

les classes mercaderes i les classes populars. No és cap sorpresa que fos durant aquest

període que l’origami recreatiu guanyés popularitat al Japó. El període Edo, que abasta

de l’any 1603 al 1867, fou un període de pau i prosperitat per a l’illa nipona. Es va mi-

llorar la indústria del paper, va baixar-ne el preu i per tant es va fer més assequible per

a les classes populars. Es diu que a �nals del segle XIX s’havien creat més de 70 �gures

incloent la grua, probablement la �gura més coneguda en el món contemporani. Durant
7Ihara Saikaku fou un poeta i novel·lista japonés considerat una de les �gures més brillants de la

literatura japonesa del segle XVII.
8El sake és una beguda alcohòlica que prové de la fermentació de l’arròs.
9La impressió xilogrà�ca japonesa és una tècnica d’impressió que utilitza tinta basada en aigua. Es

coneix pel seu ús artístic però també es va utilitzar àmpliament en la impressió de llibres.

7
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el període posterior a l’Edo, l’origami va anar perdent popularitat al Japó excepte per al

seu ús cerimonial.

A occident, el paper va arribar al voltant del segle VIII a l’Islam a través de Samarkan-

da i d’allí es va anar estenent per Bagdad, Àsia Menor i Europa. Hi predominaven els

plegats de paper utilitaris per la conservació de plantes medicinals, de caixes, motlles...

Plegats que probablement ja es realitzaven abans amb pergamí. El plegat amb l’objectiu

de representar un subjecte és pràcticament inexistent a occident �ns el segle XVII, quan

es comencen a trobar tovallons plegats de maneres ostentoses a les taules aristocràti-

ques. Aquest origen tèxtil pot explicar l’arrelada idea occidental que en la papiro�èxia

no es poden fer talls. [6]

Figura 7: Hocus Pocus Improved

(EMOZ, 1710)

No obstant, la primera documentació de models real-

ment de papiro�èxia, amb la utilització de paper, és del

llibre Hocus Pocus Improved de principis del segle XVIII,

on es mostra un plegat d’acordió (Figura 7). La �gura més

coneguda de la papiro�èxia europea és la pajarita. L’histo-

riador Vicente Palacios atribueix a Espanya l’origen de l’o-

cellet. De fet, la pajarita es pot trobar en diversos quadres

de l’època. A la Figura 8 trobem el quadre Merrymakers

del francés Carolus-Duran on es pot veure la senyora de

l’esquerra subjectant una pajarita. Avui dia, la �gura for-

ma part del logo de l’Associació Espanyola de Papiro�èxia

(Figura 9).

Com hem vist, el Japó i Europa tenien el seu propi origami. Amb l’obertura del Japó

a la resta del món a causa de la restauració Meiji, l’any 1868, les in�uències en ambdós

sentits van ser signi�catives.

L’any 1902, Miguel de Unamuno publicaAmor y pedagogía, una novel·la amb voluntat

de crítica social, on inclou, després de l’epíleg, un apartat amb el nom d’Apuntes para un

tratado de cocotología on parla de la seva a�ció per l’art del plegat de paper, al qual

anomena cocotología. Concretament parla de la pajarita, en francès cocotte.

8
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Figura 8: Merrymakers

(Carolus-Duran, 1870)

Figura 9: Pajarita

(Asociación Española de Papiro�exia, n.d.)

Fins a principis del segle XX al Japó, l’origami no cerimonial era considerat un simple

passatemps infantil. Gràcies als esforços de Isao Honda, hi va haver una reorganització

de la idea d’origami i és ara considerat un art creatiu per a totes les edats. L’any 1930,

l’origamista japonès Koko Uchiyama reivindica l’autoria dels models pels seus creadors.

L’inici de la concepció moderna de l’origami el podem situar l’any 1951, quan Akira

Yoshizawa publica uns models de paper del zodíac oriental a la revista Asahi Graph.

Quatre anys més tard Yoshizawa publica el seu primer llibre, Atarahi Origami Geijutsu,

on defensa la no utilització del tall i presenta una simbologia que permet difondre amb

més facilitat el coneixement sobre l’origami (Vegeu 1.3). Com a resultat, van aparèixer

diverses associacions arreu del món per a la pràctica i divulgació de l’origami10.

A mitjans de la dècada del 1950, Sasaki Sadako, una noia d’11 anys, va emmalaltir

de leucèmia a causa de l’exposició a la radiació de la bomba atòmica de Hiroshima l’any

1945. Sadako es va inspirar en una antiga llegenda del folklore japonès. Aquesta llegenda,

anomenada senbazuru, deia que si després de demanar un desig plegues mil grues, el teu

desig es farà realitat. Amb les forces que li quedaven va anar plegant i plegant grues

de paper �ns arribar a un total de 644 abans de morir. Els seus companys de classe van

decidir acabar el desig de la Sadako i la seva història es va estendre per tot el món. L’any

1958, gairebé 3 anys després de la mort de Sadako, es va construir un monument en honor

seu al centre del Parc Commemoratiu de la Pau d’Hiroshima. El monument és conegut
10Noteu que a partir d’aquest moment, la paraula origami pren el valor semàntic que té actualment:

l’art de plegar paper amb l’objectiu de transformar un full de paper en una �gura més complexa sense fer

ús dels talls. Una de�nició similar a la idea que tenia Unamuno sobre la cocotología.
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com el Monument a la Pau dels Nens. A dia d’avui encara nens d’arreu del món pleguen

grues de paper per col·locar-les sota l’estàtua de Sasako. D’aquesta manera, demanen el

mateix desig que hi ha gravat a la base de l’estàtua: "Aquest és el nostre crit, aquesta és

la nostra pregària, pau al món". Des de llavors, la grua d’origami s’ha convertit en un

símbol de la pau per al Japó. [3]

Figura 10: Tsuru

(Andreas Bauer, 2006)

Figura 11: Monument a la Pau dels Nens

(Taisyo, 2008)

A principis de la dècada dels 90, es distingeix un període de l’origami modern cone-

gut com la Guerra dels Insectes. La Guerra dels Insectes va ser una mena de concurs

entre origamistes per dissenyar artròpodes11 cada vegada més complexos i realistes afe-

gint potes, antenes, ales... Els models s’anaven so�sticant cada any que passava. Els

escarabats es convertien en escarabats voladors, els escarabats voladors passaven a ser

escarabats voladors amb taques, i així successivament. Els models van passar de tenir

uns 40 passos a tenir-ne centenars. Aquesta competició va portar a la perfecció de les

tècniques matemàtiques, geomètriques i informàtiques en el plegat de paper.

Figura 12: Eupatorus Gracilicornis, Opus 476

(Robert J. Lang, 2004)

Figura 13: Flying Eupatorus Gracilicornis, Opus 368

(Robert J. Lang, 2003)
11«Un artròpode és un animal invertebrat que té un exoesquelet, un cos segmentat i apèndixs articulats.

Entre ells trobem: els insectes, els aràcnids, els miriàpodes i els crustacis.» (Biologydictionary.net Editors,

2017)
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A dia d’avui ja no té sentit fer una distinció entre l’origami oriental i l’occidental.

Estem vivint l’època més prolí�ca de l’origami gràcies a la globalització i a l’aplicació de

la ciència. Amb la modernització dels sistemes informàtics del segle XXI, l’origami s’ha

difós pel món virtual i se n’ha multiplicat la popularitat.

Història de l’origami i les matemàtiques

Les primeres referències a l’origami des d’un punt de vista matemàtic es troben en els

sangakus12 (segles XVII-XIX). T. Sundara Row va ser dels primers a considerar l’origa-

mi com a eina geomètrica l’any 189313. L’any 1936 apareix la matemàtica Margherita

Beloch i publica «Sul metode del ripiegamento della carta per la risolutzione dei problemi

geometrici» on, mitjançant un mètode de plegat, resol l’equació cúbica14. El treball de

Beloch va passar desapercebut �ns la dècada dels 80, quan es va redescobrir el potencial

de l’origami . Seguidament, va tenir lloc la Primera Trobada Internacional de la Cièn-

cia i la Tecnologia de l’Origami15. En aquesta trobada, Humiaki Huzita va presentar 6

axiomes bàsics de l’origami16. [15]

Des de llavors el món de l’origami ha crescut de manera exponencial. Ara trobem

models matemàtics lligats a la creació artística juntament amb nombroses aplicacions

pràctiques de l’origami17, que s’ha convertit en un camp d’investigació en actiu.
12ELs sangakus són problemes geomètrics escrits en taules de fusta i penjats als temples xintoistes

japonesos durant l’era Edo. EL xintoisme és una religió basada en venerar els esperits de la naturalesa.

Actualment és la segona religió amb més nombre de �dels al Japó.
13Podeu trobar els seus exercicis aquí: https://archive.org/details/geometricexerci00raogoog/page/n7/

mode/1up?view=theater
14Vegeu 2.4
15Actualment, aquestes trobades s’anomenen OSMO i són conferencies on s’exposen treballs i investi-

gacions vinculant l’origami amb la ciència, tecnologia, matemàtiques i, recentment, educació.
16Vegeu 2.1.
17Vegeu la secció 4.
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1.3 Sistema Yoshizawa-Randlett

Sense un sistema que hagués permès la transmissió i interpretació de diagrames i patrons

de plecs més complicats, la increïble producció dels models d’origami en els darrers anys

hauria estat inimaginable.

El primer llibre conegut on es parla exclusivament d’origami, Hiden Senbazuru Orika-

ta, publicat el 1797 per Akisato Ritō, va introduir el concepte de la diagramació. No

obstant això, els diagrames d’aquest llibre eren confusos i sovint només representaven

el producte �nal del procés de plegat, i deixaven el lector dubtós de com es doblegava.

Llibres posteriors van intentar idear una notació per demostrar com plegar un model

amb precisió, però eren confuses i inconsistents, de manera que no se’n va adoptar cap.

El 1954, Akira Yoshizawa18 va proposar una notació de diagramació a Atarashii Ori-

gami Geijutsu, la seva primera monogra�a. The Art of Origami de Samuel Randlett19,

publicat l’any 1961, descrivia per primera vegada la metodologia Yoshizawa-Randlett, la

qual afegia a la d’Akira Yoshizawa alguns símbols com «girar» i «apropar». Ràpidament

es va convertir en l’estàndard de la comunitat internacional d’origami i encara s’utilitza

mundialment en l’actualitat.

Els diagrames del sistema Yoshizawa-Randlett es poden entendre independentment

de l’idioma en què estigui escrita la publicació. Els símbols i la notació són els següents:

Representació del paper

El paper sol ser representat amb cares de colors diferents per deixar encara més clar els

diferents plecs. Una recta gruixuda indica la vora del paper (Figura 14). L’ús d’una línia

de punts servirà per indicar arestes o plecs ocults. Aquesta representació pot ser molt

valuosa a l’hora de mostrar totes les arestes en una seqüència de plecs d’un model d’alta
18Vegeu 1.3.
19Samuel Randlett és un papiro�ecta nascut als Estats Units l’any 1930 famós per les seves aportacions

al sistema Yoshizawa-Randlett. A més a més, va ser l’editor d’un butlletí sobre l’origami anomenat The

Flapping Bird desde el 1969 �ns el 1976.

12



....
Origami: l’art es troba amb les matemàtiques

complexitat. També es pot utilitzar aquesta línia de punts, anomenada normalment línia

invisible (Figura 15), per indicar posicions futures o passades.

Figura 14: Color del paper

(Grigory Sarnitskiy, 2008)

Figura 15: Línia invisible

(Grigory Sarnitskiy, 2008)

Vista

• Aquesta circumferència amb dues puntes de �etxa indica que el model s’ha de rotar

tal com mostra la �gura. (Figura 16)

Figura 16: Rotació

(Grigory Sarnitskiy, 2008)

Figura 17: Donar la volta

(Grigory Sarnitskiy, 2008)

• Aquest símbol indica que s’ha de donar la volta al model. En aquesta imatge trobem

de nou l’ús de la línia invisible. (Figura 17)

• Aquesta �etxa acompanyada d’una circumferència apropa una part del model per

veure’l amb més detall. (Figura 18)

Figura 18: Apropar

(Grigory Sarnitskiy, 2008)

Figura 19: Allunyar

(Grigory Sarnitskiy, 2008)

• De la mateixa manera aquesta �etxa s’allunya per tornar al model complet. (Figura

19)
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Plecs Bàsics

A l’origami només són possibles dos tipus de plecs: els plecs de vall (Figura 20) i els plecs

de muntanya (Figura 21), la resta són combinacions d’aquests plecs.

Figura 20: Plec de vall

(Fred The Oyster, 2014)

Figura 21: Plec de muntanya

(Fred The Oyster, 2014)

Les �etxes i les rectes són els dos tipus més habituals de símbols d’origami; les �etxes

representen com es doblega o es mou el paper, mentre que les rectes il·lustren molts tipus

de vores:

• Una recta discontínua de ratlles mostra un plec de vall. El paper es doblega davant

seu. Una �etxa amb un cap de color negre, com les dues �etxes de la imatge,

mostren la seva direcció. (Figura 22)

Figura 22: Plec de vall, recta

(Grigory Sarnitskiy, 2008)

Figura 23: Plec de muntanya, recta

(Grigory Sarnitskiy, 2008)

• Una recta discontínua de ratlles i punts mostra un plec de muntanya. El paper es

doblega darrere seu, cosa que normalment es fa donant-li la volta, plegant un plec

de vall i, després, donant-li la volta. Una �etxa amb el cap blanc mostra la seva

direcció. (Figura 23)

• La �etxa especial que es mostra a continuació s’utilitza per il·lustrar un plegament

i desplegament de la vall. Una recta més prima mostra la marca feta pel plec ante-

rior.(Figura 24)
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Figura 24: Plegament i desplegament

(Grigory Sarnitskiy, 2008)

Combinacions de plecs estandarditzades

Les següents són les combinacions habituals que els origamistes utilitzen per crear els

seus models i van des d’un nivell de principiant �ns al d’un d’expert. Diferents símbols

indiquen cadascuna de les operacions que s’han de realitzar.

• Aquesta operació és similar a l’Axioma 220. Mostra un punt que es plega sobre un

altre. (Figura 25)

Figura 25: Punt que es plega sobre un altre

(Grigory Sarnitskiy, 2008)

Figura 26: Obrir

(Grigory Sarnitskiy, 2008)

• Aquest símbol indica que cal obrir el model mostrat i doblegar-lo al llarg de les

rectes donades alhora. Aquestes rectes normalment ja estan marcades. (Figura 26)

• Aquest símbol indica que s’estira un plec anterior. (Figura 27)

Figura 27: Estirar

(Grigory Sarnitskiy, 2008)

Figura 28: Repetició

(Grigory Sarnitskiy, 2008)

20Vegeu 2.1
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• Aquest símbol indica que s’ha de repetir una acció. El nombre de ratlletes a la

�etxa indica el nombre de repeticions. (Figura 28)

• Aquest plec escalonat, també anomenat plec d’acordió, il·lustra dos plecs que es

plegen alhora. Un és un plec de vall i l’altre és un plec de muntanya. (Figura 29)

Figura 29: Plec d’acordió

(Grigory Sarnitskiy, 2008)

Figura 30: Plec de doblec interior

(Grigory Sarnitskiy, 2008)

• A la Figura 30 es mostra el plec de doblec interior. És un plec que consisteix en

plegar al llarg de dos plecs, normalment ja marcats, per donar forma al model.

• El plec de doblec exterior és similar al plec anterior, excepte que el plec resultant

està doblegat per fora. (Figura 31)

Figura 31: Plec de doblec exterior

(Grigory Sarnitskiy, 2008)

Figura 32: Plec invers interior

(Grigory Sarnitskiy, 2008)

• A la Figura 32 es mostra el plec invers interior. És un plec similar al de doblec

interior. Tanmateix, consta d’un sol plec.

• El plec invers exterior, com el plec invers interior, consisteix en un sol plec. Tot i

que es plega per fora, com es mostra a la imatge. (Figura 33)

• Aquesta operació requereix in�ar el model bufant aire a la ubicació indicada. (Fi-

gura 34)

• El plec Open Sink, o també anomenat plec d’enfonsament, s’aplica normalment

a una base de bomba d’aigua. Per plegar-lo, primer cal aplicar un plec de vall

16
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Figura 33: Plec invers exterior

(Grigory Sarnitskiy, 2008)

Figura 34: In�ar

(Grigory Sarnitskiy, 2008)

horitzontal i després desplegar-lo, després donar la volta al model i fer el mateix a

l’altre costat. Així obtindrem tots els plecs necessaris per enfonsar la cantonada.

(Figura 35)

Figura 35: Open Sink

(Grigory Sarnitskiy, 2008)

Figura 36: Roll

(Grigory Sarnitskiy, 2008)

• Aquesta �etxa serveix per il·lustrar el paper que s’enrotlla. No és una operació

habitual, tot i que és possible. (Figura 36)

1.4 Tipus d’origami

Una de les qüestions més discutides de l’origami és el seu purisme. Molts origamistes

creuen que un cop un model s’enganxa, es talla o no es plega a partir d’un tros de paper

quadrat, deixa de ser origami. Altres creuen que qualsevol cosa que impliqui plegar paper

es pot considerar origami i que els models que segueixen aquestes regles són un tipus

d’origami, l’origami pur21. Tanmateix, com sempre, no tot és blanc o negre.

A partir de la informació de què disposo, crec que es pot proposar una classi�cació

de l’origami en tres grans grups: l’origami convencional, l’origami modular i l’origami

rígid.
21Vegeu 1.4.1
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1.4.1 Origami convencional

L’origami convencional podríem dir que és l’origami en el seu estat més simple, on s’uti-

litza un sol full de paper. Aquest és potser el tipus que primer ens ve al cap quan pensem

en l’origami. Podem establir les següents regles de l’origami convencional:

• Es pot emprar un únic full de paper de dimensions qualssevol.

• El paper només pot ser plegat. No pot ser ni retallat ni enganxat.

• Es permet la utilització d’eines d’ajuda en el procés de plegat.

D’origami convencional, però, en podem trobar diverses classes:

Origami en acció

L’origami en acció és origami que pot ser animat. Utilitza l’energia cinètica de les mans

d’una persona aplicada a una regió del model per moure una solapa22 o extremitat. Si

Figura 37: Granota Saltirona

(Mateusz Glab, 2009)

Figura 38: Bassist, Opus 123

(Robert J. Lang, 2004)

premem el cul de la granota de la Figura 37, la granota salta. El model de la Figura 38 té

unes pestanyes a l’esquena que si les estires, es mou el braç del baix i sembla que toqui

l’instrument.
22En origami, una solapa és «una regió del paper que pot ser manipulada relativament de manera inde-

pendent a altres parts del model (Origami Design Secrets, 2011)».
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Origami Pur i Pureland

En l’origami pur el full de paper només pot tenir forma quadrada. Això di�culta el dis-

seny de models d’origami però els hi aporta un sentit més aviat espiritual de senzillesa.

De l’origami pur en va derivar l’origami Pureland. L’origami Pureland és un concepte,

introduït pel britànic John Smith a la dècada dels 70, que afegeix dues noves regles.

• Només es poden utilitzar plecs de vall i plecs de muntanya

• Obrir i replegar plecs anteriors es possible només si no es creen nous plecs en el

procés.

Les raons que dona Smith per afegir tals limitacions són que l’origami Pureland acostuma

a ser fàcil de plegar i, per tant, d’ensenyar. Afegeix que molts pensen que la complexitat

matemàtica del models s’ha tornat massa important i que fa falta un retorn a la simpli-

citat. [22]

Tessel·lacions d’origami

Figura 39: Tessel·lació

(Etsy, n. d.)

Una tessel·lació és una cobertura d’un espai formada per

la repetició de les mateixes �gures sense zones buides. Les

tessel·lacions amb origami s’han anat popularitzant ràpi-

dament des de l’any 2000. Se solen plegar amb paper de

baix gramatge per poder apreciar les diferents �gures geo-

mètriques creades pels diferents nivells de capes de paper.

Origami en humit

Figura 40: Toro en humit

(Emer Ayaroglu, 2008)

L’origami en humit és una tècnica desenvolupada per Aki-

ra Yoshizawa que utilitza aigua per humitejar el paper i que

sigui més fàcil de manipular. Aquest procés afegeix un ele-

ment d’escultura a un procediment estrictament geomètric.
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1.4.2 Origami modular

L’origami modular és un tipus d’origami que utilitza dos o més fulls de paper per cons-

truir una �gura més gran i complexa, que pot ser tant bidimensional com tridimensional.

Els fulls de paper, que anomenem mòduls, es pleguen individualment seguint les regles

de l’origami convencional i s’uneixen sense fer servir cola, �l ni altres materials. L’esta-

bilitat del model prové de la fricció o tensió creada per la unió de mòduls per mitjà de

pestanyes i butxaques on s’insereixen les pestanyes. Els mòduls són generalment idèn-

tics però també se’n poden emprar de diferents, tant per donar més estabilitat al model

com per diversi�car la �gura. Amb aquesta tècnica és possible crear una gran varietat

de poliedres23 regulars i irregulars com els de la Figura 41. Existeix també un tipus d’o-

rigami modular anomenat Golden Venture Folding24, on el paper es plega en un simple

mòdul triangular. La unió de desenes o centenars d’aquests mòduls resulta en una gran

varietat d’escultures tridimensionals com la de la Figura 42.

Figura 41: Tetraedre i Icosaedre. Disseny de Tomoko Fuse

(goorigami, 2012)

Figura 42: Golden Venture

(Fran Montmás, 2014)

23Un poliedre és un cos geomètric limitat per quatre o més cares.
24Aquest tipus d’origami modular es va popularitzar el 1993 després que un vaixell anomenat Golden

Venture portés immigrants xinesos als Estats Units. Aquests van ser posats a la presó i, per passar el temps,

doblegaven i armaven �gures de paper amb els mòduls que ara reben el nom del vaixell. [19]
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1.4.3 Origami rígid

L’origami rígid fa referència a un tipus d’origami on el model es plega de manera rígida.

Per manera rígida entenem que durant el procés de plegat, les zones de paper entre les

rectes de plecs no es torcen ni es trenquen [10]. En l’origami convencional les zones

entre plecs s’acostumen a doblegar i torçar per realitzar determinats plecs, cosa que no

passa en l’origami rígid. Per exemple, si en un model substituíssim el paper per una xapa

metàl·lica d’alta rigidesa25 i tinguéssim frontisses en lloc de plecs i encara poguéssim

plegar-lo, es consideraria origami rígid. Aquest tipus d’origami proporciona una gran

utilitat pràctica per a aquells que busquen utilitzar l’origami en el disseny industrial26

degut a la seva versatilitat pel que fa als materials possibles i a les diverses aplicacions

que en poden arribar a resultar27.

(a) (b)

Figura 43: Banc d’origami

(Tuck Leong, 2011)

A la Figura 43a, es mostra un banc d’acer inspirat en origami que serveix alhora com

a mobiliari per seure i com a escultura. A la dreta trobem el seu patró de plec que va

ser dissenyat per un arquitecte, nascut a Malàisia i de nacionalitat australiana, anomenat

Tuck Leong.
25La rigidesa és «la capacitat que té un sòlid elàstic d’oposar-se a una deformació. (Institut d’Estudis

Catalans, n. d.)»
26A [24] podeu trobar condicions per que un vèrtex es plegui de manera rígida.
27Vegeu l’apartat 4
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1.5 Bases

El disseny d’un model d’origami es pot dividir en dues parts: plegar la base i plegar

els detalls. Una base és una forma geomètrica regular que té una estructura similar i/o

el mateix nombre de solapes que el nombre d’apèndixs que té el subjecte que es vol

representar. Per exemple, una granota té 5 apèndixs (4 potes i el cap). Així doncs, la base

de la qual es plegarà la granota haurà de tenir 5 solapes. Els plecs de detall transformen

la base en el model �nal. Les que apareixen a continuació s’accepten generalment com

les bases tradicionals de l’origami i reben el nom de la �gura d’origami més famosa que

es pot plegar a partir d’elles. [14]

Figura 44: Base d’estel

(Robert J. Lang, 2011)

Figura 45: Base de peix

(Robert J. Lang, 2011)

Figura 46: Base de grua

(Robert J. Lang, 2011)

Figura 47: Base de granota

(Robert J. Lang, 2011)

1.6 Figures i artistes influents

L’origami ha proliferat gràcies a l’esforç i la dedicació d’una multitud d’artistes que han

aprofundit en l’art del plegat i han divulgat els seus descobriments i tècniques. Els se-

güents són artistes que s’han comentat o s’aniran comentant al llarg del treball i que

mereixen reconeixement per les seves contribucions.
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Miguel de Unamuno

Miguel de Unamuno, nascut a Bilbao l’any 1864, és considerat un dels pensadors espa-

nyols més destacats de l’època moderna.

Figura 48: Miguel de Unamuno

(Miguel de Unamuno, 1906)

Unamuno va doctorar-se en Filoso�a i Lletres a la Uni-

versitat de Madrid. El 1914 va ser obligat a dimitir del càrrec

de rector pels seus atacs a la monarquia d’Alfons XIII. Més

tard va exiliar-se a França després d’enfrontar-se amb la dic-

tadura de Primo de Rivera. Després de la caiguda del règim

l’any 1930, va tornar a Espanya i va recuperar el seu càrrec

a Salamanca. Amb la pujada al poder del general Francisco

Franco, va rebutjar públicament l’alçament de l’exèrcit. Va morir l’any 1936.

Unamuno forma part de la Generación del 98. La seva obra estava orientada cap als

problemes �losò�cs i religiosos, especialment sobre l’existència de Déu i la immortalitat

de l’home. Ell era un a�cionat a la papiro�èxia, la qual ell anomena cocotología.

Akira Yoshizawa

Figura 49: Akira Yoshizawa

(Akira Yoshizawa, n.d.)

Akira Yoshizawa, conegut per tots els artistes de la pa-

piro�èxia com el gran mestre de l’origami, va ser un

origamista japonès àmpliament reconegut per les seves

contribucions. Yoshizawa va transformar l’o�ci de l’o-

rigami en una forma d’art viva.

Nascut el 14 de març de 1911 a Kaminokawa, Japó, Akira Yoshizawa treballava en

una fàbrica des que tenia 13 anys. Després de ser ascendit a dibuixant tècnic, la seva

feina consistia a ensenyar geometria als empleats subalterns. Per fer-ho, va utilitzar l’art

tradicional de l’origami per comunicar problemes geomètrics. Després d’això, el 1937,

va deixar la fàbrica per dedicar-se a l’origami a temps complet.

En la seva primera monogra�a (Atarashii Origami Geijutsu), publicada el 1954, va
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establir el sistema de notació Yoshizawa i, gràcies a la publicació d’aquest llibre, va poder

escapar de la pobresa. La seva contribució més notable va ser el plegat en humit.

Figura 50: Origami Google

(Google, 2012)

L’any 1983, l’emperador japonès Hirohito va

atorgar-li l’Ordre del Sol Naixent28 per la seva obra

com a ambaixador cultural internacional del Japó. El

14 de març de 2012 Akira Yoshizawa va ser homenatjat

per la companyia Google amb un dibuix commemora-

tiu de l’101è aniversari del seu naixement i 7è de la seva mort. El dibuix va ser dissenyat

per Robert J. Lang i en va publicar el patró de plec29.

Robert J. Lang

Figura 51: Robert J. Lang

(Robert J. Lang, n.d.)

Robert J. Lang, nascut a Ohio (EUA) l’any 1961, ha estat un

àvid estudiant d’origami durant més de cinquanta anys i ara és

considerat com un dels més grans mestres de l’art del plegat. És

conegut pels seus patrons detallats i realistes, i el seu repertori

inclou algunes de les creacions d’origami més complicades mai produïdes30.

Lang va treballar com a físic i enginyer abans de convertir-se en artista d’origami a

temps complet. És un pioner en el matrimoni interdisciplinari de l’origami i les mate-

màtiques i assessora en problemes d’enginyeria que van des del disseny d’airbags �ns a

telescopis espacials. El 2008, Lang va fer una TED talk31 titulada The math and magic of

origami i té actualment 2 milions de visualitzacions. A més d’escriure desenes de llibres

sobre papiro�èxia, Lang ha creat un programa informàtic per ajudar els artistes de l’o-

rigami a implementar els seus dissenys: TreeMaker32, que tradueix formes d’arbre, és a

dir, qualsevol cosa que s’assembli a una �gura de pal, com ara persones o insectes... en
28L’Orde del Sol Naixent 旭日章 és un orde que premia el mèrit tant en el camp civil com militar.
29El patró de plec el podeu trobar a https://www.google.com/doodles/akira-yoshizawas-101st-birthday
30Podeu trobar tots els seus dissenys juntament amb més informació sobre Lang i l’origami a la seva

pàgina web: https://langorigami.com/
31Les TED talks són conferències realitzades per persones in�uents en el món de l’educació, els negocis,

la ciència, tecnologia i creativitat.
32Podeu trobar més informació a la seva pàgina web https://www.langorigami.com/article/treemaker
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patrons de plec gràcies a un mètode anomenat Circle Packing.

Erik D. Demaine

Figura 52: Erik D. Demaine

(Erik D. Demaine, n.d.)

Erik Demaine va néixer a Canadà l’any 1981 i de ben petit

va ser reconegut com un nen prodigi. Va ser escolaritzat a

casa �ns que als 12 anys va entrar a la universitat i als 14

va obtenir el grau. Amb 20 anys va obtenir el doctorat en origami computacional33.

El mateix any, Demaine es va incorporar com a professor a l’MIT. A la seva classe

anomenada Algorismes de Plegament Geomètric34 parla sobre algorismes per analitzar

i dissenyar patrons de plec i estructures d’origami. En aquestes conferències tracta te-

mes que es veuran al llarg d’aquest treball i, personalment, m’han servit d’ajuda per

entendre’ls millor.

A més a més, Demaine ha enunciat i demostrat el Teorema del plegat i tallat35. Aquest

teorema diu que qualsevol �gura bidimensional de costats rectes es pot retallar plegant

un paper i realitzant un únic tall recte.

Carmen Sprung

Figura 53: Stern Vicky 10

(Carmen Sprung, n.d.)

Finalment, tenim Carmen Sprung, la reina de les estrelles.

Sprung, nascuda a Alemanya, és la dissenyadora de més de 25

estrelles de paper. La seva obra principal se centra en l’origami

modular. Concretament, un dels seus models s’anomena Stern

Vicky i serà posteriorment estudiat en l’apartat 3. Convé ressaltar el paper característic

que utilitza en gran part dels seus models, com el que podem veure a la Figura 53.

33Per origami computacional entenem l’aplicació de les matemàtiques i la informàtica en el disseny i

exploració de diferents superfícies i patrons a l’origami.
34Podeu trobar-les en aquesta llista de reproducció: https://www.youtube.com/playlist?list=

PLUl4u3cNGP62xuxL4CQpy8uo2MeM4a3YD
35Podeu trobar una explicació més detallada a una de les seves classes: https://www.youtube.com/

watch?v=K0GuKDSX1FA, i a la seva pàgina web: https://erikdemaine.org/foldcut/
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2. Matemàtiques i regles de l’origami pla
Tradicionalment, l’origami s’ha considerat una forma d’art i una activitat recreativa. A

simple vista, pot semblar no guardar cap relació amb les matemàtiques. No obstant, en

les darreres dècades, molts origamistes han començat a preguntar-se les propietats cien-

tí�ques darrere els seus models. Les tècniques matemàtiques han iniciat una revolució

en la manera de com crear origami.

La secció següent explica els principis bàsics de l’origami pla. L’origami pla és una

forma d’origami que es pot plegar de forma plana, és a dir, si pressionem el model entre

dos llibres no es formen plecs durant el procés. Observem les imatges següents: a la

Figura 54 trobem un exemple de origami pla i a la Figura 55; un de origami no pla.

Figura 54: Ocell d’origami pla.

(Origami Guide, 2020)

Figura 55: Koi, Opus 425

(Robert J. Lang, 2002)

Com hem vist a l’apartat 1.5, una base d’origami és una representació de l’estructura

del subjecte que es vol representar. Amb l’ajuda de les matemàtiques podem arribar més

fàcilment a aquesta base d’origami pla que després farem passar per un procés més aviat

artístic que resultarà en la �gura �nal. Sovint, a causa de la senzillesa de l’origami pla

comparat amb el tridimensional, es dissenyen bases planes per crear �gures 3D. Enten-

dre la relació entre els patrons de plecs de les bases planes i la �gura 3D �nal permet als

artistes d’origami idear �gures increïblement complexes. Vegeu aquest patró de plec1

de Robert J. Lang (Figura 56). Quan dobleguem el patró de plec en aquesta base plana,
1Un patró de plec o CP (de l’anglès crease pattern) és un diagrama on es poden veure sobre el paper

tots els plecs d’un model d’origami. Vegeu 2.2 per més detall.
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cadascuna de les àrees assignades es converteix en una solapa separada. En plegar i es-

culpir aquestes solapes, la base d’origami pla es converteix en un escorpí tridimensional2

(Figura 57). Això, mirant la �gura, pot semblar impossible; com una mena de �etxa de

paper es pot convertir en un escorpí amb vuit potes, dues pinces i una cua?

Figura 56: CP. Scorpion Varileg, Opus 379

(Robert J. Lang, 2015)

Figura 57: Scorpion Varileg, Opus 379

(Robert J. Lang, 2015)

2.1 Axiomes d’origami

«Un axioma és una a�rmació que tothom admet sense demostració ja que resulta evi-

dent per ella mateixa» (Institut d’Estudis Catalans, n.d.) i segons el coneixement actual

aquesta resulta innegable. A partir dels axiomes fem altres construccions i serveixen

com a premisses per a altres teoremes o arguments.

Les propietats geomètriques de les construccions d’origami són fascinants. Tots els

punts que es poden construir mitjançant un compàs i un regle sense graduar3 són cons-

truïbles mitjançant origami.

Cada regla bàsica de plegament, que consisteix en un sol plec, és un axioma d’ori-

gami. Suposem que comencem amb un tros de paper rectangular que, per descomptat,
2Podeu trobar més informació sobre aquesta �gura a [13]. En aquest llibre també parla sobre el Circle

Packing i sobre mètodes matemàtics en el disseny d’origami.
3El compàs i el regle sense graduar són les úniques eines que s’utilitzen en geometria euclidiana. Es

suposa que el regle idealitzat té una longitud in�nita i no té marques i que el compàs no té un radi màxim

ni mínim.
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té quatre rectes marcades (arestes) i quatre punts marcats (vèrtexs), qualsevol plec creat

aplicant un axioma d’origami als punts o rectes marcades existents és una nova recta

marcada. Qualsevol lloc on es creuen dues rectes marcades és un nou punt marcat. És

possible plegar moltes rectes diferents donat un tros de paper. Tanmateix, només algu-

nes d’aquestes rectes són construïbles, de manera que podem donar passos precisos per

plegar-les sense utilitzar regles ni altres eines. Amb aquesta frase es vol fer notar que es

podria plegar una sèrie de rectes aleatòries i crear un segment de longitud √� , però això

no vol dir que aquestes rectes i/o segment siguin construïbles.

Els primers 6 axiomes de l’origami van ser presentats per Humiaki Huzita a la Prime-

ra Reunió Internacional de Ciència i Tecnologia de l’Origami el 1989, que va tenir lloc a la

Universitat de Pàdua (Itàlia). Aquests van proporcionar una base per a les construccions

d’origami geomètrics i gràcies a ells, van fer possible resoldre i construir moltes coses

que posteriorment seran explorades al llarg d’aquesta secció. Al 2002, Koshiro Hatori,

juntament amb Robert J. Lang, va descobrir el 7è axioma.

Els 7 axiomes es coneixen ara com els axiomes Huzita-Hatori, tot i que els axiomes

Huzita-Justin seria un nom més adequat, donat que Huzita i Hatori no van ser els primers

a trobar aquests axiomes. Recentment s’ha descobert que el matemàtic francès Jacques

Justin va esmentar els 7 axiomes en un article que es va publicar al 1986 anomenat Réso-

lution par le pliage de l’équation du troisième degré et applications géométriques. Després

d’estudiar-los a fons, Lang va determinar que no hi pot haver més de 7 axiomes. [15]

Tots els axiomes, excepte el número 6, representen construccions que es poden exe-

cutar mitjançant un compàs i un regle sense graduar. En la secció següent descriuré cada

axioma de l’origami individualment i mostraré la connexió amb la geometria euclidiana,

a més d’incloure una representació grà�ca construïda amb regle sense graduar i compàs.

La direcció del plec està indicada amb una �etxa. [9]
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Axioma 1
Donats dos punts marcats p1 i p2, es pot plegar una recta que els uneixi. (Figura 58)

Probablement sigui el més fàcil de plegar i dibuixar. El postulat equivalent de la

geometria euclidiana seria «Es pot traçar una línia recta entre dos punts qualssevol»

(Euclides, 300 aC) i, per dibuixar-la, només caldria unir els dos punts amb el regle.

Figura 58: Axioma 1

(Eric Pierce, 2003)

Axioma 2
Donats dos punts marcats p1 i p2, podem doblegar una recta que col·loqui el punt p1

sobre el punt p2. (Figura 59)

En geometria aquesta recta s’anomena mediatriu, és a dir, la recta perpendicular al

segment donat, en aquest cas p1p2, que passa pel punt mitjà d’aquest segment.

En geometria euclidiana, primer hem d’unir els punts p1 i p2 amb una recta i dibuixar

dues circumferències (Figura 60) amb un radi superior a la meitat de la longitud del

segment, amb p1 i p2 com a centres (en el cas de la �gura tenen radi p1p2). A continuació,

agafem el regle i unim les interseccions de les dues circumferència amb una recta, que

serà la mediatriu del segment p1p2.

Axioma 3
Donades dues rectes marcades l1 i l2, podem plegar una recta que col·loqui l1 a sobre

de l2. (Figura 61)

En geometria, aquesta recta s’anomena bisectriu. Aquesta té la propietat de dividir

l’angle que formen les rectes l1 i l2 en dos angles de la mateixa amplitud. A més a més,
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Figura 59: Axioma 2

(Eric Pierce, 2003)

Figura 60: Axioma 2. Eines Euclidianes

(Font Pròpia)

cada punt de la bisectriu és equidistant dels costats de l’angle.

Per construir-ho en geometria euclidiana (Figura 62), primer hem d’allargar les rectes

donades �ns que es tallin. El punt d’intersecció l’anomenarem A. Tot seguit dibuixem

una circumferència d’un radi qualsevol i de centre A que talli l1 i l2. Anomenen C i B
les interseccions d’aquesta circumferència amb les rectes l1 i l2 respectivament. Després

dibuixem dues circumferències una de centre B i l’altra de centre C (el radi pot ser qual-

sevol mentres sigui el mateix i es tallin). Aquestes dues circumferències es tallen en un

punt D. Finalment, unim els punts D i A amb una recta. Aquesta serà la bisectriu de

l’angle que determinen les rectes l1 i l2, i per tant, divideix l’angle que formen per la

meitat.

Figura 61: Axioma 3

(Eric Pierce, 2003)

Figura 62: Axioma 3. Eines Euclidianes

(Font Pròpia)

Existeix un segon cas per aquest axioma on l1 i l2 són paral·leles i per tant no es tallen.

La recta resultant és paral·lela i equidistant a l1 i l2. El procediment en aquest cas seria

el següent:
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El primer pas consisteix a fer la mediatriu (ja l’-

hem vist a l’axioma 2) d’un dels segments, en el

meu cas he triat el segment l1, per obtenir una rec-

ta perpendicular als dos segments (degut a que l1 i

l2 són paral·leles). Com podem observar a la Figu-

ra 63 això ha resultat en el segment AB. El següent

pas és fer la mediatriu d’aquest nou segment per

així obtenir una recta perpendicular al segmentAB
i paral·lela i equidistant a l1 i l2. Figura 63: Axioma 3.2. Eines Euclidianes

(Font Pròpia)

Axioma 4
Donat un punt marcat p1 i una recta marcada l1, podem doblegar una línia perpendi-

cular a l1 que passa per p1 (Figura 64)

El procés de construcció amb regle i compàs és similar al de fer una mediatriu, tret

que no se’ns proporciona el segment. L’hem de crear dibuixant una circumferència amb

centre p1 i de radi su�cient per tal que talli la recta l1 en dos punts, que anomenarem B i

A. Vegeu la Figura 65 per a més detalls. Després, ja estem en la mateixa situació que en

l’axioma 2 i procedim de la mateixa manera: dibuixem dos circumferències amb un radi

superior a la meitat de la longitud del segment, amb B i A com a centres. A continuació,

agafem el regle i unim les interseccions amb una recta. Aquesta és perpendicular a la

recta donada l1 i passa per p1.

Figura 64: Axioma 4

(Eric Pierce, 2003)

Figura 65: Axioma 4. Eines Euclidianes

(Font Pròpia)
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Axioma 5
Donats dos punts marcats p1 i p2, i una recta marcada l1, podem plegar una recta que

passa per p2 i col·loca p1 damunt de l1. (Figura 66)

Aquest axioma permet dibuixar una paràbola4 i per tant també permet resoldre equa-

cions de segon grau. I, a l’igual que en una equació de segon grau, l’Axioma 5 pot tenir

una, dues o cap solució. Això depèn de la distància entre p1 i p2.

Per construir-ho amb regle i compàs, primer s’ha de dibuixar un arc de circumferèn-

cia amb centre p2 de radi p1p2 que talli la recta l1. Podem observar que en el nostre cas la

talla per dos punts (A i B), això vol dir que existeixen dues solucions (la Figura 67 exem-

pli�ca la solució on p1 cau damunt deA). El següent pas és dibuixar la bisectriu de l’angle

∠Ap2p1. Podem apro�tar l’arc de circumferència dibuixat anteriorment, de manera que

només queda fer dos arcs amb centres A i p1 i de radi qualsevol (amb la condició de que

siguin iguals entre ells i es tallin). Aquesta bisectriu (la podem veure a la �gura en color

vermell) situa p1 damunt de l1 i passa per p2.

Figura 66: Axioma 5

(Eric Pierce, 2003)

Figura 67: Axioma 5. Eines Euclidianes

(Font Pròpia)

A la Figura 68 trobem el cas on p1 cau damunt de B. A la Figura 69 trobem l’axioma 5

amb una única solució degut a que la recta l1 i la circumferència de centre p2 són tangents.

En aquest cas p1 cau damunt de C . L’axioma 5 no té cap solució si la circumferència de

centre p2 i radi p1p2 no talla la recta l1.
4La relació d’aquest axioma amb les paràboles s’explica a l’apartat 2.3
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Figura 68: Axioma 5. B

(Font Pròpia)

Figura 69: Axioma 5. C

(Font Pròpia)

Axioma 6
Donats dos punts marcats p1 i p2 i dues línies marcades l1 i l2, podem plegar una única

recta que col·loqui p1 damunt de l1 i p2 damunt de l2. (Figura 70)

Aquest axioma és el mateix que construir una recta tangent a dues paràboles de focus

els punts p i de directrius les rectes l (Vegeu 2.3). L’axioma 6 és impossible de dibuixar

amb les eines euclidianes. La recta resultant constitueix un eix de simetria mitjançant el

qual s’obtenen les imatges dels punts p1 i p2 sobre les rectes l1 i l2, respectivament.

Figura 70: Axioma 6

(Eric Pierce, 2003)

Figura 71: Axioma 6. Grà�cament

(Font Pròpia)
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Axioma 7
Donats un punt marcat p i dues línies marcades l1 i l2, podem plegar una única recta

que col·loqui p damunt de l1 i sigui perpendicular a l2. (Figura 72)

Dibuixar aquest axioma amb les eines euclidianes requereix realitzar tres mediatrius.

Donat que ja hem vist el procediment per fer mediatrius a l’axioma 2, obviaré els passos

concrets. Primer, igual que a l’axioma 2, hem de dibuixar una circumferència de centre

p i radi su�cient per tal que talli la recta l2 en 2 punts. Així haurem creat el segment AB
(Figura 73). Seguidament, hem de dibuixar la mediatriu d’aquest segment per obtenir

una recta perpendicular a l2 que passi per p. El següent pas és fer la mediatriu d’un seg-

Figura 72: Axioma 7

(Eric Pierce, 2003)

Figura 73: Axioma 7. Pas 1

(Font Pròpia)

ment que estigui determinat per la mediatriu que hem dibuixat prèviament i tingui com

a centre p. Això ho podem aconseguir dibuixant una circumferència de centre p. En el

meu cas he apro�tat la circumferència dibuixada anteriorment i he obtingut el segment

CD (Figura 74). Tot seguit, he fet la mediatriu d’aquest segment i he obtingut una recta

paral·lela a la recta l2 i un punt d’intersecció amb la recta l1 (p′). p′ és la imatge de p
respecte la recta que busquem i que funciona com un eix de simetria. L’últim pas és di-

buixar la mediatriu del segment pp′, d’aquesta manera obtenim una recta perpendicular

a l1 que situa p damunt de l2 (Figura 75).
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Figura 74: Axioma 7. Pas 2

(Font Pròpia)

Figura 75: Axioma 7. Pas 3

(Font Pròpia)

2.2 Regles

Figura 76: CP. Grua

(Tom Hull, n.d.)

Abans de veure les regles de l’origami pla hem de te-

nir clar el concepte de «patró de plec». Considereu el

següent exemple: Quan obrim una grua de paper i ob-

servem el quadrat des del qual es va plegar, veiem una

xarxa de rectes de plecs que es tallen per tot el paper.

Aquesta xarxa és el patró de plec del model. Al patró

de plec també se’l pot anomenar CP, aquest nom prové

de les inicials del nom en anglès crease pattern.

Les marques del paper es divideixen en tres tipus diferents: marques de suport, plecs

de vall i plecs de muntanya. Les marques de suport provenen de les etapes de desenvo-

lupament del procés de plegat i no corresponen a cap plec �nalment plegat del model

acabat; aquestes les ignorem perquè, a l’hora de representar el patró de plec, només ens

interessen els plecs que s’utilitzen �nalment. Les marques de suport ens serveixen com

a referència per a realitzar altres plecs. Els altres dos tipus de marques són plecs de mun-

tanya o plecs de vall que, com ja hem vist, s’indiquen amb un tipus de línia diferent. Tot

i que, de vegades, també les podem trobar representades amb colors diferents.

Així doncs, un cop establert el concepte de patró de plec, ja podem veure les quatre

regles que ha de complir un model per tal que es plegui de manera plana: el teorema de

Maekawa, el teorema de Kawasaki, el teorema de la doble coloració i la regla segons la

qual un full mai pot penetrar un plec. [12]
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Teorema de Maekawa

El teorema de Maekawa porta el nom de Jun Maekawa5, tot i que el mateix resultat també

va ser obtingut per Jacques Justin i, �ns i tot abans, per S. Murata a la dècada dels 60.

Aquest teorema exposa el següent:

Teorema. Un CP es pot plegar de manera plana si i només si, el nombre de plecs de vall i

muntanya en cada vèrtex difereix en ±2.

Figura 77: Maekawa

(Abrashi Origami, n.d.)

Per exemple (Figura 77), si a un vèrtex s’hi

troben 6 rectes, 4 d’elles han de ser plecs de vall

i 2 d’elles plecs de muntanya, o viceversa.

|M − V | = 2

on M = nombre de plecs de muntanya i V =
nombre de plecs de vall.

Aquest fet passa a tots els vèrtexs del CP ex-

cepte els 4 vèrtexs del paper. Observeu també

que d’aquest teorema es dedueix que el nombre de plecs que es troben a un vèrtex inte-

rior ha de ser parell. En cas contrari, no es plegaria de forma plana.

Teorema de Kawasaki

El Teorema de Kawasaki va ser descobert a principis dels anys 80 per Stuart Robertson,

Jacques Justin i Toshikazu Kawasaki6, al mateix temps i de manera independent. El nom

del teorema li va ser atorgat a Kawasaki per Kunihiko Kasahara i Toshie Takahama, dos

mestres de l’origami, l’any 1987. El teorema a�rma el següent:
5Nascut l’any 1958, el japonès Jun Maekawa 前川淳 és un matemàtic i enginyer de software apassionat

per l’origami. Famós per les seves publicacions, actualment forma part del comitè de la Societat Acadèmica

Japonesa de l’origami (JOAS).
6Nascut el 1955, Toshikazu Kawasaki 川崎敏和 és un origamista japonès particularment famós per

dissenyar una sèrie de roses de paper. Actualment, Kawasaki és professor de matemàtiques al Col·legi

Nacional de Tecnologia de Sasebo.
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Teorema. Un CP es pot plegar de manera plana si i només si, sumar i restar alternativa-

ment els angles de plecs consecutius al voltant del vèrtex dona una suma igual a zero.

Figura 78: Kawasaki

(Abrashi Origami, n.d.)

Fes una ullada a la Figura 78. Bàsicament, el

Teorema de Kawasaki manifesta que la suma de

tots els angles verds és igual a la suma de tots els

angles vermells.

Com hem vist al Teorema de Maekawa, per

plegar de forma plana, el nombre de plecs ha de

ser parell. Per tant, suposem que un patró de

plecs consisteix en un número parell 2n de plecs,

la fórmula quedaria de la següent manera:

a1 − a2 + a3 − ... − a2n = 0

Teorema de la doble coloració

Aquest nom potser us recorda al Teorema dels quatre colors. Per als qui no el coneguin,

el teorema del quatre colors a�rma que tota partició d’un pla en regions contigües pot

acolorir-se amb no més de quatre colors sense que regions adjacents comparteixin el

mateix color. A la Figura 79, podeu veure el mapa del món acolorit amb verd, taronja,

blau i violeta.

Figura 79: Mapa del món acolorit amb quatre colors

(Fibonacci, 2015)

Tornant al nostre teorema, el Teorema de la doble coloració diu el següent:
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Teorema. Un CP es pot plegar de manera plana si es poden acolorir les zones entre plecs

amb només dos colors sense tenir mai el mateix color tocant-se.

A la Figura 80 podem veure el patró de plec de la grua acolorit amb blanc i gris. Una

altra curiositat del Teorema de la doble coloració és que si, després d’acolorir les zones

entre plecs, tornem a plegar el model, una cara serà d’un color i l’altra de l’altre.

Figura 80: Doble coloració. Grua

(Thomas Hull, 2006)

Un full mai pot penetrar un plec

La darrera regla que ha de complir un patró de plec perquè es plegui de manera plana és

que un full mai no pot penetrar un plec. Aquesta, tot i que potser és la més intuïtiva, és

també la regla més difícil d’implementar. Les tres primeres són fàcilment programables,

però el desenvolupament d’un algorisme per a aquesta última ha demostrat ser extre-

madament complicat.

A la Figura 81 trobem un exemple d’un patró de plec que compleix el teorema de

Kawasaki a cadascun dels seus vèrtexs i al qual se li pot trobar una assignació de plecs

de vall i muntanya que compleixi el teorema de Maekawa, com per exemple la de la

Figura 81b. El patró de plec exempli�cat, però, no es pot plegar de manera plana. Si ens

hi �xem, a causa de l’assignació de plecs de vall i muntanya, el paper col·lapsaria entre

ell.

Això converteix el problema de la Plegabilitat Plana Global, o Global Flat-Foldability,

en un problema NP-hard7 [2]. Tot i així, existeixen petits teoremes aplicables que si són

fàcilment programables. Com per exemple el Teorema de l’Angle Gran-Petit-Gran.
7Un problema és NP-hard quan és computacionalment intractable i no existeix una manera e�cient de

resoldre’l amb un ordinador.
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(a) (b) (c)

Figura 81: Un patró de plec no pla

(Font Pròpia)

Teorema. Si en un vèrtex tenim una seqüència d’angles consecutius � , � i � amb � > � i

� < � , llavors els dos plecs entre aquests tres angles no poden ser del mateix tipus.

Per plegar un patró de manera plana hem de trobar una assignació de plecs de vall i

muntanya que compleixi aquest teorema i alhora, òbviament, els teoremes mencionats

anteriorment. Vegeu la Figura 82. Seguint el teorema, a i b haurien de ser de tipus

diferents. Assignem a a, per exemple, ser un plec de vall i a b, ser un plec de muntanya.

b i c també han de ser de tipus diferent i per tant hem de assignar-li a c ser un plec de

vall. Seguint la mateixa regla, c i a han de ser també de tipus diferent. Això requeriria

que els plecs a, b i c fossin tots diferents, cosa impossible perquè només existeixen dos

tipus de plec (plecs de vall i plecs de muntanya).

Figura 82: Seqüència impossible

(Font Pròpia)

Aquest serà l’únic teorema que necessitarem més en-

davant en aquest treball per a la construcció d’estels, però

hi ha diversos teoremes i algorismes més que ens ajuden

a mantenir aquesta quarta regla per als patrons de plecs

d’origami [12].

2.3 Construcció de seccions còniques

A partir d’aquest punt ens centrem en problemes geomètrics resolts per l’origami. Tot

seguit, trobem un mètode per construir punts pertanyents a cadascuna de les quatre

seccions còniques.
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Paràbola

L’axioma 5 ens permet crear mitjançant un únic plec, rectes tangents a una paràbola.

Recordem el que diu l’axioma 5:

Figura 83: A5. Paràbola

(Font Pròpia)

«Donats dos punts marcats p1 i p2, i una recta marca-

da l, podem plegar una recta que passa per p2 i col·loca

p1 damunt de l.»

La recta l farà de directriu de la paràbola i p1 serà

el focus. Plegant l’axioma 5 trobem rectes tangents a la

paràbola que passen pel punt p2. Noteu que p2 no se-

rà necessàriament el punt tangent, sinó un punt per on

passa la recta tangent (Figura 83).

Per demostrar això hem de recordar la següent propietat de les paràboles: tots els

punts de la paràbola són equidistants de la directriu (recta l) i del focus (punt p1). Així

doncs, al plegar l’axioma 5 col·loquem el punt p1 damunt la recta l en el punt p′1 (Figura

84a). Tots els punts de la recta creada (recta vermella) són equidistants de p1 i p′1. D’a-

questa manera, el segment Tp′1 perpendicular a l té la mateixa longitud que Tp1. Per

tant, T és el punt de tangència de la recta vermella amb la paràbola. Si repetim l’axioma

5 en diferents punts, obtindrem una sèrie de rectes tangents que embolicaran la paràbola

(Figura 84c).

(a) (b) (c)

Figura 84: Tangents a una paràbola

(Font Pròpia)
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Recordem ara l’axioma 6:

«Donats dos punts marcats p1 i p2 i dues línies marcades l1 i l2, podem plegar una

única recta que col·loqui p1 damunt de l1 i p2 damunt de l2.»

Amb la informació que acabem de rebre en aquest apartat, podem interpretar l’a-

xioma 6 de la següent manera: plegar p1 damunt de l1 resulta en un plec tangent a la

paràbola de focus p1 i directriu l1, i plegar p2 damunt de l2 resulta en un plec tangent

a la paràbola de focus p2 i directriu l2. En altres paraules, l’axioma 6 troba una tangent

comuna a dues paràboles (Figura 85).

Figura 85: Tangents a dues paràboles

(Font Pròpia)

Circumferència

Podem aplicar un mètode similar per a trobar rectes tangents a les altres tres còniques.

En aquests casos, l és una circumferència. És a dir, l és el lloc geomètric de tots els punts

que estan a una distància r d’un centre O. La resta de punts es mantenen.

Figura 86: Circumferència

(Font Pròpia)

Per trobar les rectes tangents a una circumferència,

p1 es troba en el centre de la circumferència l. Hem de

realitzar plecs que col·loquin p1 damunt de la circumfe-

rència l, creant així rectes tangents a una circumferèn-

cia de centre p1 amb la meitat de radi que la circumfe-

rència l. El punt de tangència el trobem en el punt mig

del segment p1p′1, és a dir, el punt on es tallen el plec

creat i el segment p1p′1. (Figura 86)
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El·lipse

Figura 87: El·lipse

(Font Pròpia)

Per trobar les rectes tangents a una el·lipse, p1 es pot

trobar en qualsevol punt dintre de la circumferència l
excepte al centre O. Plegant rectes que col·loquin p1
damunt de l obtindrem rectes tangents a una el·lipse de

focus O i p1. (Figura 87)

La recta tangent, per tant, és la mediatriu del segment p1p′1. La circumferència l és

una circumferència focal8 de l’el·lipse. Així doncs, el punt de tangència és el punt on el

plec talla el segment Op′1.

Hipèrbola

Figura 88: Hipèrbola

(Font Pròpia)

Per trobar les rectes tangents a una hipèrbola, p1 es pot

trobar en qualsevol punt fora de la circumferència l.
Plegant rectes que col·loquin p1 damunt de l obtindrem

rectes tangents a una hipèrbola de focus O i p1. (Figura

88)

La recta tangent, per tant, és la mediatriu del segment p1p′1. La circumferència l és

una circumferència focal9 de l’hipèrbola. Així doncs, el punt de tangència és el punt on

el plec talla la recta Op′1.

Noteu que en el cas de la circumferència, el·lipse i hipèrbola, aquest mètode és di-

fícil de realitzar únicament amb origami sense altres eines degut a la impossibilitat de

dibuixar circumferències. Tot i així, a més de directament dibuixar una circumferència

amb un compàs, podem trobar punts d’una circumferència transportant una distància

donada que seria el radi.
8Les circumferències focals d’una el·lipse tenen el centre a cada un dels focus de l’el·lipse i radi igual a

la longitud de l’eix major.
9Les circumferències focals d’una hipèrbola tenen el centre a cada un dels focus de l’hipèrbola i radi

igual a la longitud del segment de connecta els dos vèrtexs de l’hipèrbola.
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2.4 Equacions cúbiques

Des de l’antiguitat es coneixen expressions matemàtiques similars al que avui anomenem

equacions de tercer grau. Aquests tipus d’equacions sempre han estat un gran focus

d’interès per la seva relació amb dos dels grans problemes clàssics: la duplicació del cub

i la trisecció de l’angle10.

Les equacions cúbiques són signi�cativament més complicades de resoldre que les

equacions de segon grau, les arrels de les quals es poden determinar ràpidament mitjan-

çant la fórmula de l’equació de segon grau11. Les equacions cúbiques tenen una fórmula

similar però poques vegades s’utilitza degut a la seva impracticabilitat. Aquest apartat

explorarà la relació entre l’axioma 6 i les equacions cúbiques. [11]

2.4.1 El mètode de Lill

El mètode de Lill és un mètode visual per determinar les arrels reals d’un polinomi de

qualsevol grau. Aquest mètode fou inventat per Eduard Lill12 l’any 1867. El mètode de

Lill consisteix en el següent:

Suposem que volem trobar les arrels d’un polinomi:

P (x) = a5x5 + a4x4 + a3x3 + a2x2 + a1x + a0

El primer pas és situar en un pla un puntO. Ara, imaginem que en el puntO s’hi troba un

tortuga13 mirant en el sentit positiu de l’eix x . La tortuga es mourà en la mateixa direcció

que l’eix x una distància igual al coe�cient a5 (Figura 89a). Després girarà 90◦ en sentit

antihorari i es mourà una distància igual a a4. La tortuga repetirà aquest procés �ns a

haver recorregut a0 i s’aturarà en un punt que anomenem T . En cas que qualsevol dels

coe�cients del polinomi fos negatiu, la tortuga caminaria cap a endarrere sense canviar
10Vegeu l’apartat 2.6
11Aquesta és: x = −b±

√
b2−4ac
2a

12Eduard Lill va ser un enginyer austríac nascut l’any 1830 i mort el 1900.
13Tom Hull utilitza l’analogia de la tortuga per descriure el mètode de Lill. Noteu que Lill no exposa la

seva invenció d’aquesta manera.
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el sentit cap al qual estava mirant. Fixeu-vos en la Figura 89b, els segments a3, a2 i a0 són

negatius. Si algun de coe�cients fos 0, la tortuga no es mouria de la seva posició però sí

que continuaria rotant.

Figura 89: Representació del mètode de Lill

(Tom Hull, 2011)

Amb el camí de la tortuga dibuixat, ens hem de tornar a situar al punt O. Ara, ima-

ginem que tenim un làser que cada vegada que es troba amb una paret, rebota amb un

angle de 90◦. Si des de O apuntem amb el làser cap al costat a4, aquest rebotarà amb un

angle recte i es trobarà amb el següent costat, tornarà a rebotar i així successivament.

Noteu que el làser pot rebotar no només directament al costat al qual s’apunta sinó tam-

bé a la continuació del costat14 (Figura 89b). El mètode de Lill exposa que si aquest làser

acaba passant pel punt T , la tangent15 negativa de l’angle amb què hem apuntat primer

el làser serà una arrel de P (x). Per tant −tan� = una arrel de P (x).

Vegeu l’exemple següent (Figura 90). He situat el punt O al centre dels eixos cartesi-

ans (0,0) i he dibuixat el camí de la tortuga del polinomi Q(x).

Q(x) = x3 + 6x2 + 11x + 6

El polinomi Q(x) té 3 arrels (−1, −2, −3), per tant existeixen 3 camins on el làser acaba

trobant-se amb T . Així doncs, segons el mètode de Lill, les arrels seran −tan� . Compro-
14A l’annex A.1 podeu trobar altres exemples del mètode de Lill per acabar de veure clar com rebota el

làser juntament amb un mètode de resoldre equacions de segon grau gracies al mètode de Lill.
15La tangent d’un angle és la raó trigonomètrica entre el catet oposat i el catet adjacent. tan� =

catet oposat
catet adjacent
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vem les 3 solucions:

−tan�1 = −11 = −1

−tan�2 = −21 = −2

−tan�3 = −31 = −3

Figura 90: Polinomi Q(x)
(Font Pròpia)

Per demostrar el mètode de Lill hem de provar que x = −tan� . Considera el polinomi

de la Figura 91 amb la forma:

Q(x) = x3 + a2x2 + a1x + a0

Observem que els costats del camí del làser són la hipotenusa d’una seqüència de

triangles rectangles semblants16 els catets dels quals es troben sobre el camí de la tortuga i

comparteixen l’angle � . Ara doncs, he anomenat b2 el catet oposat de l’angle � del primer

triangle.

tan� = b2
1 = b2

tan� = b1
a2 − b2

= b1
a2 − tan�

⇒ b1 = tan�(a2 − tan�)

tan� = a0
a1 − b1

= a0
a1 − tan�(a2 − tan�)

16Dos triangles són semblants si tenen la mateixa forma i, per tant, els angles corresponents iguals.
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Simpli�cant aquesta equació obtenim:

(tan�)a1 − (tan2�)(a2 − tan�) = a0 ⇒ 0 = −tan3� + a2(tan2�) − a1(tan�) + a0

Finalment, substituïm tan� per −x . Fixeu-vos per tant que −tan� és una solució de

l’equació:

x3 + a2x2 + a1x + a0 = 0

Figura 91: Demostració del mètode de Lill. Q(x)
(Font Pròpia)

2.4.2 El quadrat de Beloch

Ara bé, el mètode de Lill, tot i que curiós, no ens és útil si no tenim també un mètode per

trobar la inclinació del làser i així les solucions. Cap a l’any 1930, Margherita P. Beloch17

va descobrir el potencial de l’origami com a eina geomètrica. Aquesta secció presenta un

mètode per trobar les arrels d’equacions cúbiques amb la papiro�èxia gràcies al sistema

de Lill.

El mètode de Beloch fa ús de l’axioma 6. De fet, l’axioma 6 es coneix també com el

plec the Beloch a causa del fet que Beloch va ser qui va descobrir aquesta operació, molt
17Margherita Piazzolla Beloch va ser una matemàtica nascuda el 1879 a Frascati, Itàlia. Margherita va

estudiar matemàtiques a Roma i es va graduar l’any 1908.
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abans de la publicació dels axiomes de Huzita-Justin. Així doncs, considerem el següent

polinomi:

B(x) = 2x3 + x2 − 13x + 6

A la Figura 92 tenim ressaltat amb negre el camí de la tortuga per a aquest polinomi. En

primer lloc, dibuixem dues rectes que continuïn els costats a2 i a1 (r i s, respectivament).

Seguidament, hem de marcar la imatge del puntO respecte a la recta r (O′), que funciona

com un eix de simetria, creant així el segment a′3. Ara hem de marcar una recta paral·lela

a r que passi per O′ (r ′). Per tant, r és la mediatriu del segment OO′. EL següent pas és

repetir el mateix procés per a T , creant així la recta s′.

Figura 92: El quadrat de Beloch

(Font Pròpia)

Ara és el moment de realitzar el plec de Beloch. Fixeu-vos ara en la Figura 93. Situem

damunt les rectes r ′ i s′ els punts O i T , respectivament. D’aquesta manera obtenim els

punts O′
1 i T ′

1 , i la recta discontínua vermella, que és el plec. X1 i Y1 són els punts on es

tallen les rectes r i s amb el plec, respectivament. Ja que el plec funciona com un eix de

simetria, OX1 és perpendicular a X1Y1, i X1Y1 és perpendicular a Y1T . Per tant, OX1Y1T
és el camí del làser. El polinomi B(x) té tres arrels. La Figura 93 il·lustra l’arrel = 2. A

l’annex A.3 podeu trobar il·lustrades les altres dues arrels.

−tan(�) = 4
2 = 2

Aquest mètode rep el nom del quadrat de Beloch perquè Margherita Beloch l’il·lustra
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Figura 93: El quadrat de Beloch. Arrel: 2

(Font Pròpia)

amb un quadrat que té dos vèrtexs en els punts X1 i Y1, i els altres dos vèrtexs sobre les

rectes OX1 i TY1. El podem veure a la Figura 93 ombrejat amb blau.

A la secció 2.3 hem vist que l’axioma 6, és a dir el plec de Beloch, crea tangents

comunes a dues paràboles. A la Figura 94 podeu observar aquestes tangents que, per

tant, coincideixen amb els plecs que ens han permès trobar les arrels del polinomi B(x).

Figura 94: Tangents a les paràboles. B(x)
(Font Pròpia)
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2.5 Divisions bàsiques

Donat un quadrat ABCD, existeix un mètode que ens permet trobar 1
n+1 donat 1

n d’un

dels seus costats. Vegeu la Figura 95. Suposem que tenim 1
2 del costat18 BC (BE) i volem

obtenir-ne 1
3 (BF ). El primer pas és marcar una recta que passi per B i D i una altra que

passi per A i E. Aquestes dues rectes es creuen en un punt G. Seguidament, apliquem

l’axioma 4 marcant una recta perpendicular a AD que passi per G (FH ). BF és 1
3 de la

longitud del costat del quadrat inicial.

Tot seguit demostrarem que BF = 1
n+1 donat 1

n . Observeu primer que els triangles

ADG i EBG són semblants. Els seus costats i altures tenen una raó de proporcionalitat

de 1 ∶ 1
n . Així doncs, podem establir queGH = x iGF = x

n . Com FH = 1 i FH = GF +GH :

1 = x + x
n ⇒ 1 = x (1 +

1
n) ⇒ x = 1

1 + 1
n
= n
n + 1 ⇒

GF =
n
n+1
n = n

n(n + 1) =
1

n + 1
Observeu que l’angle � mesura 45◦ i per tant, BF = GF . Així doncs:

BF = 1
n + 1

Aquest mètode ens permet dividir un full de paper quadrat en n + 1 parts iguals. Això

ens serà útil a l’apartat 2.6.2.

18Aquesta partició és fàcil d’obtenir realitzant la mediatriu del segment BC mitjançant l’axioma 2.
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Figura 95: Divisions

(Font Pròpia)

2.6 Resolució de problemes clàssics

Durant més de dos mil anys, la gent havia cregut que només era possible un tipus de ge-

ometria, la geometria plana. Coneguda també com a geometria euclidiana, la geometria

plana és un sistema matemàtic atribuït al matemàtic grec antic Euclides (330 aC - 275

aC) que només utilitza un compàs i un regle sense graduar. En el seu llibre, Els Elements,

Euclides explica el que ara s’anomena «àlgebra» i «teoria de nombres» en llenguatge

geomètric i resol més de 100 problemes de construcció. Aquest sistema consisteix en

un conjunt de termes de�nits (com ara punt i recta) i cinc axiomes dels quals es poden

deduir totes les altres propietats (proposicions o teoremes) mitjançant un procés formal

de lògica.

No obstant això, hi ha tres problemes famosos de geometria clàssica que els grecs no

van poder resoldre: la quadratura del cercle, la trisecció de l’angle i la duplicació del cub.

Molts intel·lectuals havien tingut curiositat per aquests problemes, però a la dècada de

1830, Pierre Laurent Wantzel19 va demostrar que eren impossibles. La raó d’això és que
19Wantzel (1814-1848) va ser un matemàtic francès famós per demostrar la impossibilitat de la trisecció

de l’angle i la duplicació mitjanjant només les eines euclidianes.
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els nombres transcendents20, � en el cas de la quadratura del cercle, i les arrels cúbiques,

longituds necessàries per resoldre els problemes exposats anteriorment, són impossibles

de construir utilitzant només un compàs i un regle sense graduar.

Gràcies a l’origami, ara és possible resoldre dos d’aquests tres problemes clàssics,

la trisecció de l’angle i la duplicació del cub, ja que les arrels cúbiques participen en

la solució. La quadratura del cercle, on hi intervé √� , encara no s’ha resolt, tot i que

diversos matemàtics han plantejat algunes aproximacions.

A continuació, s’exposa la resolució de dos dels problemes clàssics utilitzant l’origa-

mi. L’axioma 6 és clau en ambdós processos.

2.6.1 Trisecció d’un angle arbitrari

La següent tècnica es remunta als anys setanta i va ser creada per Hisashi Abe. Noteu

que aquest mètode només és possible amb angles aguts. Això no vol dir que els angles

obtusos o rectes no es puguin trisecar, sinó que requeriran més passos.

Per començar es necessita un tros de paper de forma rectangular o quadrada. L’angle

que trisecarem és l’angle � i està de�nit, en el nostre cas, per les rectes AI i AD (Figura

96). El primer pas consisteix a plegar una recta paral·lela21 a la recta AD a un distància

convenient (entre mig full i dos terços). Aquesta recta serà la recta EH . Llavors, cal

doblegar la recta AD damunt de la recta que hem creat EH , d’aquesta manera es de�neix

una recta FG paral·lela a AD i EH que es troba just a la meitat entre les dues rectes.

Seguidament, s’utilitza l’axioma 6 al situar els punt E i A damunt de les rectes AI i FG,

respectivament (Figura 97). D’aquesta manera E cau damunt de la recta AI en un punt

que anomenarem R i A damunt de la recta FG on determinarà el punt J . Amb aquest

doblec s’haurà creat la recta n que, com podem veure, funciona com un eix de simetria.

El punt on es tallen les rectes n i FG s’ha anomenat M . El pas següent és doblegar una
20Els nombre transcendents són nombres que no són algebraics, en el sentit que no es poden obtenir

mitjançant una equació algebraica amb coe�cients racionals.
21Per plegar una recta paral·lela hem de plegar una seqüència de dos rectes perpediculars. És a dir,

realizar l’axioma 4 dues vegades.
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recta que connecti A amb M , �xeu-vos ; d’aquesta manera s’obté un terç de l’angle � ,

que hem anomenat � i que està de�nit per les rectes AI i AM . Finalment, cal doblegar

la recta AM sobre la recta AD per obtenir la bisectriu que determinarà els angles � i 
(Figura 98).

Figura 96: Trisecció 1

(Font Pròpia)

Figura 97: Trisecció 2

(Font Pròpia)

Figura 98: Trisecció 3

(Font Pròpia)

A continuació demostrarem matemàticament que � = 3 = 3� = 3� . Fixeu-vos en la

Figura 99.

En primer lloc, com AD i FG són rectes paral·leles, ∠JAD = ∠AJF . El triangle AMJ
és un triangle isòsceles, degut a que n és un eix de simetria i AM = MJ , i per tant

∠MAJ = ∠AJF . Com ∠JAD = ∠AJF i ∠MAJ = ∠AJF : Obtenim � =  . AERJ és un

trapezi isòsceles, per tant el triangle ARJ és també isòsceles. AO és l’altura d’aquest

triangle isòsceles ARJ i per tant divideix l’angle ∠RAJ ens dues parts iguals (una d’elles

sent  ). Per tant,  = � = � . Així doncs:  + � + � = � = 3 = 3� = 3� .
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Figura 99: Demostració trisecció

(Font Pròpia)

Per trisecar un angle obtús cal dividir l’angle desitjat en dues parts iguals fent la

bisectriu (Axioma 3), per així obtenir dos angles aguts que es trisecaran amb el mètode

explicat anteriorment. Un cop fet això, haurem obtingut 6 angles aguts que haurem

d’aparellar per obtenir els terços de l’angle obtús inicial.

2.6.2 Duplicació del cub

La duplicació del cub també es pot anomenar "problema delià". Aquest nom prové d’un

antic mite grec. Els habitants de Delos estaven sotmesos a una epidèmia enviada pel

déu Apol·lo. En cerca de socor, varen anar a visitar l’oracle de Delfos. Aquest els va

respondre que l’única manera que Apol·lo posés � a l’epidèmia era que li construïssin

un altar cúbic amb el doble de volum que el que tenia en aquells moments, que tenia

forma de cub (Figura 100a). Els habitants de Delos van construir un altar cúbic amb els

costats el doble de llargs del que eren abans (Figura 100c). L’epidèmia no parava i els

delians se’n van tornar a Delfos a la recerca de respostes. L’oracle els va contestar que

no havien fet el que ell els havia dit. Els habitants de Delos havien construït un altar
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amb 8 vegades el volum de l’altar anterior. El que havien de fer els habitants de Delos

era trobar x3 = 2 (x sent el costat del nou cub). Per tant, x = 3√2 (Figura 100b).

(a) (b) (c)

Figura 100: Representació cubs

(Font Pròpia)

Ara presentaré el procediment més senzill (amb la menor quantitat de plecs) per

trobar la longitud necessària per duplicar un cub. És a dir, trobar 3√2 amb origami. Aquest

mètode va ser creat per Peter Messer [9].

Figura 101: Duplicació del cub amb origami

(Font Pròpia)

Per començar necessitem un tros de paper

quadrat dividit en 3 parts iguals22. Utilitzant

l’axioma 6, hem de situar I i F damunt de les lí-

nies LD iCB respectivament (aquest plec es de-

nota per la recta vermella que anomenarem p).

Amb aquest procés haurem generat els punts

G i A provinents de I i F respectivament. La

distància entre A i C és 3√2 multiplicada per k,

on k és la longitud d’AB. Quedaria de la se-

güent manera (Figura 101):

A continuació demostrarem que AC = 3√2 × k; (k sent la longitud de AB)

Primer podem establir que AB = 1 i AC = x . Volem arribar a veure que AC = 3√2.

Tenim així que CB = 1+x i BD = 2
3 (x +1). Per tant, AD = BD −AB ⇒ AD = 2

3 (x +1)−1 =
2x−1
3 . Donat que es tracta d’un quadrat, tenim que BF = CB. Com que hem plegat F sobre

A, EF = EA. Per tant, EA = x + 1 − EB. Utilitzant el Teorema de Pitàgores, obtenim:
22El punt 2.5 ja cobreix aquesta operació.
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Figura 102: Duplicació del cub. Demostració

(Font Pròpia)

(EA)2 = (EB)2 + (AB)2. D’aquesta manera tenim que : (x + 1 − EB)2 = (EB)2 + 12 ⇒
(x +1)2 −2(EB)(x +1)+ (EB)2 = (EB)2 +1 ⇒ x2 +2x +1−2(EB)(x +1)+ (EB)2 = (EB)2 +1 ⇒
−x2 − 2x + 2(EB)(x + 1) = 0 ⇒ (EB)(2x + 2) = x2 + 2x ; EB = x2+2x

2x+2

Figura 103: Punt A

(Font Pròpia)

Considerant l’angle de � rad (�) que hi ha en el punt A
(Figura 103) a la vertical del quadrat, obtenim � − � − � =
� ⇒ � − �

2 − � = � . Donat que els angles del triangle ABE
sumen � rad,  = � − �

2 − � . En conseqüència, � =  . ABE
i GDA tenen dos angles iguals i, per tant, són dos triangles

semblants.

Observem que el costat AG del triangle GDA és un terç del costat del quadrat i, per

tant, té una longitud x+1
3 . Atès que els costats dels trianglesABE iGDA són proporcionals

tenim que EB
EA = AD

AG . D’aquí obtenim la següent igualtat:

x2+2x
2(x+1)

x + 1 − x2+2x
2(x+1)

=
2x−1
3
x+1
3

⇒
x2+2x
2(x+1)

2(x+1)2−(x2+2x)
2(x+1)

= 2x − 1
x + 1 ⇒ x2 + 2x

2x2 + 4x + 2 − x2 − 2x = 2x − 1
x + 1

(x2 + 2x)(x + 1) = (2x − 1)(x2 + 2x + 2) ⇒ x3 + 3x2 + 2x = 2x3 + 3x2 + 2x − 2

2 = x3. Per tant x = 3√2, com volíem demostrar.
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3. Construcció d’estels
3.1 Stern Vicky

Carmen Sprung és la dissenyadora d’uns estels d’origami modular anomenats Stern

Vicky. Sprung ha creat una seqüència de plecs que, aplicada a fulls de paper de dife-

rents mides, dona lloc a diferents mòduls que al unir n mòduls de la mateixa mida donen

lloc a un estel de n puntes [23].

En aquesta secció s’estudiaran aquests mòduls i es donaran els passos precisos per

construir-los. Per fer això, he decidit situar uns eixos cartesians al centre del paper per

així trobar les equacions de les rectes que determinen els plecs corresponents.

Figura 104: Full

(Font Pròpia)

Vegeu la Figura 104, les dimensions del

paper estan determinades per l’amplada 1 i

l’alçada a. El mòdul �nal dependrà del pa-

ràmetre a, per aquest motiu he escrit totes

les equacions en funció d’aquest. En el cas

exempli�cat, el segment a té una longitud

de tan(90◦ − 360◦
10 ) i dona lloc a un estel de

10 puntes. Més tard veurem el signi�cat de

tan(90◦− 360◦
10 ) i quina relació té amb el nombre

de puntes. L’equació de la recta que determi-

na el marge inferior horitzontal del paper és

y = − a
2 i l’equació de la recta que determina

el marge vertical dret del paper és x = 1
2 .

Comencem per la recta d1, el primer pas és marcar una recta1 que situï el punt D
damunt del punt B (Figura 105). Aquesta té una pendent de 1

a i passa per (0, 0), per tant

la equació de la recta que determina és y = 1
ax . El següent pas és marcar una recta que

connecti els punts D i B. Aquesta (d2) és perpendicular a d1 i determina la recta y = −ax
1Amb marcar un recta em refereixo a que després de realitzar el plec, s’ha de marcar i seguidament

desplegar-lo.
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(Figura 106).

Figura 105: Pas 1

(Font Pròpia)

Figura 106: Pas 2

(Font Pròpia)

Figura 107: Pas 3

(Font Pròpia)

Seguidament hem de plegar la bisec-

triu de a2 i d2 i la de a1 i d2, a les

que he anomenat b1 i b2 respectivament

(Figura 107). He trobat l’equació d’a-

questes rectes realitzant una suma de vec-

tors del mateix mòdul2. És a dir, per

trobar l’equació de b1, he sumat el vec-

tor unitari de a⃗2 i el vector unitari de

d⃗2.

b1 ∶ (1 + a√
1 + a2)

x + 1√
1 + a2

y + 1
2 = 0

b2 ∶ (1 + a√
1 + a2)

x + 1√
1 + a2

y − 1
2 = 0

2Tots càlculs realitzats per trobar les equacions d’aquestes rectes i de les que segueixen es troben a

l’annex B.1.
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A la Figura 108 podem observar el resultat de plegar les dues rectes anteriors. El pas

següent és plegar una recta que passi per D i E. E és el punt d’intersecció de les rectes

d1 i b2. La equació de b3 és la següent:

b3 ∶ 2(−2a +
√
1 + a2)x − 2(−a2 + a

√
1 + a2 + 1)y +

√
1 + a2 − a3 + a2

√
1 + a2 − a = 0

A la Figura 109 podem veure el patró de plec amb les rectes que hem marcat �ns ara.

He posat en vermell les rectes que intervenen en aquest pas. Observeu que l3 és també

resultat de plegar b3.

Figura 108: Pas 4

(Font Pròpia)

Figura 109: Pas 4. Patró de plec

(Font Pròpia)

Observeu que plegar b3 provoca que un tros de la recta b2 canviï de posició i es

col·loqui horitzontalment. A aquest tros l’he anomenat b′2 (Figura 110).

Seguidament (Figura 110), hem de plegar una recta que situï b2 damunt de b′2. Per

tant, b4 serà la bisectriu de les rectes b2 i b′2. Si ens �xem, la equació de la recta que

determina b4 és perpendicular a b3 i tindrà la següent equació.:

b4 ∶ 2 (−a2 + a
√
1 + a2 + 1) x − 2 (2a −

√
1 + a2) y − 2a4 + 2a3

√
1 + a2 − 3a2 + 2a

√
1 + a2 − 1 = 0

l4.1 i l4.2 són resultat de plegar b4 (Figura 111).

El pas 6 consisteix a donar la volta al model de manera que ara veiem al davant el

que abans teníem darrere (Figures 112 i 113).
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Figura 110: Pas 5

(Font Pròpia)

Figura 111: Pas 5. Patró de plec

(Font Pròpia)

Figura 112: Pas 6.1

(Font Pròpia)

Figura 113: Pas 6.2

(Font Pròpia)
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El següent pas és fer un plec que col·loqui r1 damunt de r2. Per tant, n’és la bisectriu.

A la Figura 115 podem veure les rectes resultants del plec b5.

Figura 114: Pas 7

(Font Pròpia)

Figura 115: Pas 7. Patró de plec

(Font Pròpia)

Seguidament, cal tornar a donar-li la volta al model (Figures 116) i desplegar la solapa

creada anteriorment amb la recta b3 (Figura 117).

Figura 116: Pas 8.1

(Font Pròpia)

Figura 117: Pas 8.2

(Font Pròpia)

Amb aquesta solapa desplegada, hem de realitzar la bisectriu de les rectes b3 i el

costat superior del paper (Figura 118). L’objectiu de b6 amagar el paper sobrant. Noteu
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que aquest plec és individual per a cada mòdul de diferent mida. A l’annex B.2 he inclòs

un exemple en els diferents mòduls.

Figura 118: Pas 9

(Font Pròpia)

Figura 119: Pas 9. Patrò de plec

(Font Pròpia)

Com podem veure a la Figura 120, el pas 10 és tornar a plegar la recta b3. Seguidament,

desplegar la recta b4 (Figura 121).

Figura 120: Pas 10

(Font Pròpia)

Figura 121: Pas 11

(Font Pròpia)
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Finalment, convertir b4 en un plec de muntanya com podem veure a la Figura 122. A

la Figura 123 podem veure el mòdul per fer un estel de 10 puntes acabat.

Figura 122: Pas 12

(Font Pròpia)

Figura 123: Mòdul �nal

(Font Pròpia)

A la següent �gura (Figura 124) podem veure com s’uneixen els models.

Figura 124: Zusammenbau

(Carmen Sprung, n.d.)

La Figura 125 és una representació de l’estel de 10 puntes �nal on s’han utilitzat cinc

fulls de color blau i cinc de color rosa.

Al principi d’aquesta secció hem vist que per obtenir un mòdul que doni lloc a un

estel de 10 puntes el costat a ha de ser igual a tan(90◦ − 360◦
10 ). Val la pena recordar que

el disseny de Sprung permet la realització d’estels de 8 puntes o més, el mòdul resultant

depén de les dimensions del paper. Prenent com a base 1, igual que abans, la mida del
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Figura 125: Vicky 10

(Font Pròpia)

costat a depén de n, on n és el nombre de puntes que volem que tingui el nostre estel,

segons la funció a(n) = tan(90◦ − 360◦
n ). Així doncs, d’on prové aquesta funció?

La funció a(n) també la podem escriure com a(� ) = tan(90◦ − � ) o a(�) = tan(�), on �
és l’angle que forma d2 amb a1 i � és l’angle que forma d2 amb el costat inferior (Figura

126a). Per tant, � i � són complementaris. Observeu la Figura 126b. L’angle � determina

l’amplitud de les puntes de l’estel. Però l’angle � el podem trobar en molts altres llocs3.

Hem marcat tots els angles � de color blau. Com podem veure a les Figures 126b i 125,

� determina l’angle de rotació entre els mòduls i O és el centre de rotació. Per tant, com

l’angle total d’un circumferència és 360◦, � = 360◦
n . Per tant:

a(n) = tan(90◦ − 360◦
n )

A l’annex B.4 podeu trobar fotogra�es dels estels de 7 a 14 puntes. Hi a dues fotogra�es

per a cada estel, una per davant i una per darrere.

3A l’annex B.3 podeu trobar una explicació de la relació entre tots els angles.

63



....
Origami: l’art es troba amb les matemàtiques

(a) (b)

Figura 126: Angles � i �
(Font Pròpia)

Figura 127: Maekawa. Estel

(Font Pròpia)

Per con�rmar que el mòdul es plega de

manera plana hem de recordar les re-

gles de l’origami pla vistes a l’apartat

2.2. Per aplicar aquests teoremes ne-

cessitarem el patró de plec del mòdul.

Aquest, l’hem anat veient evolucionar

durant aquesta secció però, per compro-

var si un CP es plega de manera pla-

na, hem d’ignorar els plecs de suport.

Aquests plecs de suport, o plecs auxili-

ars, són part del procés de plegat però

no s’utilitzen a l’hora de plegar el mò-

dul �nalment. Així doncs, les rectes d1 i

d2 no apareixen en els següents CP.
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En primer lloc, hem de contar el nombre de plecs de vall i plecs de muntanya en

cada vèrtex per veure si satisfà el teorema de Maekawa. A la Figura 127 he marcat els

plecs de vall i de muntanya amb les línies que els hi corresponen segons els sistema

de diagramació i, a més a més, amb colors diferents per veure-ho més clar. Seguint la

fòrmula |M − V | = 2 obtenim:

G ∶ |1 − 3| = 2

E ∶ |2 − 4| = 2

F ∶ |2 − 4| = 2

En segon lloc, seguint el teorema de Kawasaki, hem de mirar els angles al voltant de cada

vèrtex i comprovar que els angles vermells sumin el mateix que els blaus (Figura 128).

Per fer això necessitem saber la mesura dels angles o establir-ne una relació. Establir-ne

una relació ens resultarà més fàcil: Comencem pel punt G. b2 funciona com un eix de

simetria per a les rectes l6 i b6. Així doncs, �1 = �2. Per tant, �1 = �2. Al punt E, b2
funciona com un eix de simetria per a les rectes l3 i b3. Així doncs, �1 = �2. b2 funciona

com un eix de simetria per a les rectes l4.2 i b4. Així doncs, 1 = 2. Per tant, �1 = �2. Al

punt F , b1 funciona com un eix de simetria per a les rectes l4.1 i b4. Així doncs, �1 = �2.
b1 funciona com un eix de simetria per a les rectes l5 i b5. Així doncs, �1 = �2. Per tant,

�1 = �2. D’aquesta manera:

G ∶ �2 + �2 = �1 + �1

E ∶ �2 + 2 + �1 = �1 + 1 + �2

F ∶ �1 + �1 + �1 = �2 + �2 + �2

En tercer lloc, hem de comprovar que el CP compleix el teorema de la doble coloració.

A la Figura 129 podem veure que, efectivament, es poden pintar les zones entre plecs de

dos colors sense tenir mai el mateix color tocant-se.

Finalment, comprovem el teorema de l’angle gran-petit-gran. Cap dels angles als

vèrtexs E, G i F està rodejat per angles més gran que ell, per tant en aquest aspecte

qualsevol assignació de plec de vall i muntanya donarà lloc a un model d’origami pla.
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Figura 128: Kawasaki. Estel

(Font Pròpia)

Figura 129: Doble coloració. Estel

(Font Pròpia)

3.2 Estel de 7 puntes

El mètode de Sprung funciona amb estels de 8 puntes o més. Matemàticament, és possible

plegar un estel de centenars de puntes, però la quantitat de temps i paper per fer-ho és

inimaginable. Aquesta secció explica per què aquest mateix mètode no és aplicable a

estels de 7 puntes o menys i dona una adaptació del mètode de Sprung que ho fa possible.

A la secció anterior hem vist que la relació entre el costat a del paper i el nombre n
de puntes de l’estel ve donada per la funció:

a(n) = tan(90◦ − 360◦
n )

Per consegüent:

n 14 13 12 11 10 9 8 7 6

a(n) 2.0765 1.9053 1.7321 1.5560 1.3764 1.1916 1.0000 0.7975 0.5774

Taula 1: a(n)

Com podem veure a la Taula 1, a(7) i a(6) són inferiors a 1, la mida del costat inferior
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del paper4. Això provoca que, a l’hora de plegar i ajuntar els móduls, l’estel no tingui

estabilitat per mantindre’s unit. El vèrtex F és clau per resoldre aquest problema.

(a) 9 (b) 8 (c) 7 (d) 6

Figura 130: Punt F
(Font Pròpia)

A la Figura 130 podem veure la localització del punt F en el patró de plecs dels mòduls

de 9, 8, 7 i 6 puntes. En el de 7 i 6 puntes (Figura 130c), observem que el punt F es troba

fora del paper. Això fa impossible la construcció d’aquests estels. Per poder plegar el

model necessitem doncs que el punt F es trobi dins el paper.

Recordem que el punt F és la intersecció de b1 i b4. Degut a la complexitat de les

equacions d’aquestes rectes he utilitzat el GeoGebra per conèixer la distància entre el

punt F i el costat superior s del paper per així saber quina altura ℎ ha de tenir el paper

per a que F caigui damunt del costat inferior del paper i així es trobi dins el paper, com

volíem.
n 7 6

ℎ(n) 1.0257 1.1547

Taula 2: ℎ(n)

En conseqüència, a l’hora de retallar el paper hem de fer 3 marques: una que assenyali

l’amplada 1 del paper, una que assenyali a i, �nalment, una que assenyali ℎ. El procés de

plegat s’ha de realitzar com si el tros de paper ℎ − a no hi fos, però encara així marcant

els plecs que hi passen.

Així doncs, per què aquest apartat s’anomena «Estel de 7 puntes» i no «Estels de 7

puntes o menys»? Fixem-nos en la Figura 131b. Al patró de plec del mòdul de 6 puntes, E
4Noteu que totes aquestes mides són a escala. 1 és una distància de referència.
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(a) 7 (b) 6
Figura 131: Distància ℎ

(Font Pròpia)

cau damunt del costat superior s. Això provoca que el plec b3 sigui impossible de plegar

i així, també ho és el plec b4. Tot obviant la desaparició de b3 i actuant com si caigués

directament damunt de s, cosa que faria que b4 fos perpendicular a s, la pestanya creada

pel plec b3 absent fa impossible la unió dels mòduls. En el cas de l’estel de 5 puntes, E
cau fora del paper així que també el descartem5.

n 7 6 5 4 3 2 1

a(n) 0.7975 0.5774 0.3249 0.0000 -0.5774 XXXX XXXX

Taula 3: a(n).[1, 7]

Com podem veure a la Taula 3, l’estel de 4 puntes és impossible perquè a dona 0.

L’estel de 3 puntes és impossible perquè la funció dona una distància negativa. Els estels

de 1 i 2 puntes, si encara es poden considerar estels, són impossibles perquè 1 i 2 no

formen part del domini de la funció a(n).

Així doncs, hem determinat que per crear un estel de 7 puntes necessitem fulls de

paper de mides 1x1.0257 amb una marca a 0.7975. Aquests nombres fan perdre una mica

l’essència de l’origami. Per això, podem realitzar un procés de simpli�cació que ens
5També és veritat que podríem emprar la mateixa tàctica i afegir un tros de paper a la part superior,

però, tot i això, F tornaria a quedar fora del paper i en aquest cas per la dreta. No he comprovat què

passaria si afegíssim paper tant a la part superior com a la part inferior dreta, però diria que potser ja és

passar-se.
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permetrà plegar l’estel desitjat deixant enrere tantes mesures.

A l’hora de plegar patrons de plec d’origami prèviament dissenyats amb l’ajuda de

les matemàtiques, és impossible precisar els plecs a les deumil·lèsimes. Per això podem

simpli�car la mesura de ℎ, prèviament 1.0257, a simplement 1. a mesura tècnicament

0.7975, però podem arrodonir-lo a 0.8. D’aquesta manera només ens caldrà un quadrat

on haurem de tenir una marca a 0.8, que és el mateix que 1
5 . A la secció 2.5 hem vist un

mètode que divideix un quadrat en n + 1 parts iguals. Si dividim el nostre quadrat en

5 parts iguals obtindrem una marca a 0.8 que ens permetrà realitzar el procés de plegat

característic dels estels Stern Vicky emprant només un paper quadrat i les nostres mans.

Noteu que aquesta simpli�cació perd veracitat a gran escala. A la Figura 132 podeu

trobar una il·lustració feta amb Geogebra de l’estel de 7 puntes on una cara dels fulls de

paper és blava i l’altra groga. A la dreta trobem el patró de plec sense els plecs auxiliars

d1 i d2.

(a) (b)

Figura 132: Estel de 7 puntes

(Font Pròpia)
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4. Aplicacions de l’origami
A causa dels impressionants dissenys d’alguns dels mestres de la papiro�èxia, és fàcil ca-

tegoritzar l’origami com un simple art: encantador però inútil al món real. Tanmateix, les

tècniques d’origami s’utilitzen en tecnologies que van des dels telescopis espacials �ns a

les pinces quirúrgiques, a causa de la seva capacitat de plegar i desplegar una estructura

d’un volum mínim a un de més gran. Aquesta propietat és útil a l’hora de transportar

alguna cosa de manera compacta i que ocupi poc espai per després desplegar-la al seu

volum màxim. A més a més, com l’origami acostuma a provenir d’una estructura plana,

facilita el procés de fabricació. És molt més fàcil fabricar una estructura bidimensional i

després plegar-la que fabricar una directament tridimensional.

Panell Solar Espacial

Brian Trease treballa com a enginyer mecànic al Laboratori de Propulsió a Raig1 (JPL)

de la NASA per resoldre un dels grans reptes de la NASA: com transportar i desplegar a

l’espai objectes voluminosos de la manera més compacta i lleugera possible. Amb l’ajuda

de Robert Lang i membres de la Brigham Young University, el JPL ha confeccionat un

prototip preliminar per a un panell solar d’1 cm de gruix que podria expandir-se de 2.7

m de diàmetre a 25 m. El prototip es desplega de manera centrífuga a una forma plana i

circular. A la Figura 133 el podem veure en els seus dos estats.

(a) (b)

Figura 133: Panell Solar. NASA

(BYU, 2014)

1El JPL és un centre de recerca i desenvolupament �nançat federalment, administrat i operat per Cal-

tech sota contracte amb la NASA.
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Abans d’arribar a un model operatiu a gran escala (el prototip actual s’expandeix a

un diàmetre de 1.25 m), encara queden molts problemes per resoldre, com la manera

d’activar el desplegament. La NASA ha estat experimentant amb motors que estirarien

el material, però trobar un material que pugui suportar l’estrès de ser plegat i desplegat

repetidament encara està en procés.

Figura 134: Satèl·lit Miura-ori

(6OSME, 2014)

El prototip està basat en el plec de Miura, o Miura-

ori. El plec de Miura va ser inventat per l’astrofísic

japonès Koryo Miura a �nals del segle passat2. Al 1995,

un panell solar amb aquest disseny va ser desplegat a

un satèlit japonès. Tot i això, la tecnologia encara es

troba en les seves primeres etapes.

Starshade

Es pot aprendre molt sobre l’espai exterior amb l’ajuda de fotogra�es. La NASA ha

desenvolupat un nou dispositiu, anomenat Starshade, que permetria bloquejar la llum

d’una estrella llunyana per a que la càmera d’un telescopi pugués capturar imatges dels

planetes al voltant de l’estrella. L’Starshade es plega de manera compacta dins un coet i

es desplega un cop a l’espai3.

(a) (b)

Figura 135: Starshade

(JPL. NASA, 2017)

2A l’annex C podeu trobar més informació sobre el Miura-ori i les seves propietats.
3Podeu trobar una animació on s’aprecia millor el desplegament a: https://imagecache.jpl.nasa.gov/

images/edu/activities/starshade_step7-640x350.gif

71

https://imagecache.jpl.nasa.gov/images/edu/activities/starshade_step7-640x350.gif
https://imagecache.jpl.nasa.gov/images/edu/activities/starshade_step7-640x350.gif


....
Origami: l’art es troba amb les matemàtiques

James Webb Space Telescope

El Telescopi Espacial James Webb va ser llançat el 25 de desembre de 2021 i permetrà

a tècnics de la NASA, l’ESA i la CSA, les tres agències que han contribuït econòmica-

ment al projecte, estudiar amb més detall l’espai exterior. En una gesta d’enginyeria

extremadament complexa, el telescopi Webb es desplegarà com un delicat origami abans

de començar a observar els misteris de l’univers. Actualment, en el moment d’escriure

aquest treball, es troba en el 16è dia de desplegament d’un total esperat de 29 dies. El

desplegament4 consta d’un total de 50 desplegaments separats i utilitza 178 mecanismes

d’alliberament. L’origami ha permès que el Webb viatgi �ns a la seva òrbita en un coet

de 5.5 m de diàmetre abans de ser desplegat �ns a la seva forma �nal d’uns 21.2 m x 14.16

m. [7]

(a) (b)

Figura 136: Telescopi Espacial James Webb

(JWSP, 2021)

Stent Gra�

L’origami és també útil en la medicina per la mateixa raó que ho és a l’espai. Per realitzar

cirurgies poc invasives, el metge acostuma a necessitar introduir alguna eina per un forat

el més petit possible.

Un stent és un tipus de dispositiu tubular �exible que viatja plegat per la sang �ns al

punt de l’artèria danyat i, seguidament, es desplega i li aporta suport. Recentment, s’ha

desenvolupat un nou stent graft amb l’ajuda de les propietats de l’origami i s’aconsegueix

de la següent manera: s’han de marcar els plecs de vall i muntanya en un tub cilíndric
4Podeu trobar un vídeo explicant els 29 dies de desplegament a: https://www.youtube.com/watch?v=

uUAvXYW5bmI&t=2s

72

https://www.youtube.com/watch?v=uUAvXYW5bmI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=uUAvXYW5bmI&t=2s


....
Origami: l’art es troba amb les matemàtiques

amb el disseny de la Figura 137b. Així, l’stent graft, es plega tant longitudinalment com

radialment. Per tant, el diàmetre i la longitud disminueixen i augmenten quan es pleguen

i es despleguen, respectivament.

(a)

(b)
Figura 137: Stent Graft

(ELSEVIER, 2006)

Taula d’acer

Tomohiro Tachi és el dissenyador d’una taula d’acer construïda a partir d’una capa �na

d’acer. Aquest exemple ens ajuda a veure com en el disseny industrial, l’origami pot

convertir un material gairebé bidimensional en una estructura tridimensional desitjada.

A la Figura 138a podem veure un prototip de cartró i a la Figura 138b el seu model �nal

en acer en els seus dos estats.

(a) (b)

Figura 138: Prototip d’una taula d’acer

(Tomohiro Tachi, 2014)

Kayak

L’origami és ara un mètode de transport. Anton Willis, graduat en arquitectura i amant

dels esports nàutics, no tenia lloc per al seu estimat kayak al seu nou pis a la ciutat.

Després de llegir un article sobre Robert Lang, va començar a pensar en com podria

plegar un kayak com si fos un tros de paper. 25 models més tard, Willis va llançar al

mercat l’Oru Kayak l’any 2012. L’Oru Kayak passa d’un maletí de menys d’un metre de
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llargada a un kayak funcional de 3.7m. Actualment ja acumula i ven 6 models de kayak

diferents5. L’Oru Kayak es troba en exposició al Museu d’Art Modern de San Francisco.

(a) (b)

Figura 139: Oru Kayak

(Anton Willis, 2021)

Refugi d’emergència

L’estudiant de Harvard David Melancon ha desenvolupat uns refugis d’emergència des-

plegables que passen d’un volum petit i manejable a un de més gran on una persona, des-

prés d’un desastre natural, per exemple, s’hi podria resguardar. Els refugis es despleguen

amb l’ajuda de la pressió de l’aire. Imagina in�ar un globus plegat que a l’expandir-se

crea una forma 3D. Aquesta estructura manté la forma desplegada perquè està dissenya-

da perquè tingui dos estats d’estabilitat6.

(a) (b)

Figura 140: Refugi d’emergència

(David Melancon, 2020)

5Els podeu trobar a la seva pàgina web: https://eu.orukayak.com/products/bay-st
6Podeu trobar un video del desplegament a: https://media.wired.com/clips/

60872735d7abe180bb0abb42/master/pass/Mediumsize.mp4
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Conclusió
Aquest treball de recerca s’ha plantejat el doble objectiu d’estudiar el poder de l’origami

com a eina geomètrica i de donar a conèixer les diferents aplicacions que pot tenir aquest

art.

Primer s’ha introduït l’origami presentant-ne els seu fonaments, s’ha proporcionat

un llenguatge per la seva difusió i se n’ha proposat una classi�cació. Això ens ha per-

mès tenir una base per entendre l’apartat 2. Hem vist una comparació dels axiomes de

l’origami amb la geometria Euclidiana, seguida de les regles que fan que un origami es

plegui de manera plana, una propietat molt important en el disseny de patrons de plec

que permet als origamistes dissenyar bases relativament simples d’origami pla per des-

prés esculpir-les en una �gura tridimensional. Tot seguit, hem demostrat les propietats

geomètriques de l’art del plegat: hem construït rectes tangents a les quatre seccions cò-

niques, hem presentat un mètode que ens permet trobar solucions d’equacions cúbiques

i hem vist la resolució de dos dels problemes clàssics: la trisecció de l’angle i la duplica-

ció del cub. A l’apartat 3 hem aplicat els coneixements adquirits per estudiar el versàtil

disseny de Carmen Sprung i seguidament hem ideat una alteració novedosa d’aquest dis-

seny per a la creació d’estels de 7 puntes. Finalment, hem vist una sèrie d’aplicacions de

les propietats de l’origami en el progrés tecnològic que ens han permès veure la utilitat

d’estudiar aquest camp.

Aquest treball ha contribuït a la divulgació d’un camp actiu però força desconegut

com és l’origami. S’ha centrat principalment en les seves propietats geomètriques tot

i que les seves propietats mecàniques també les trobo molt interessants. Vaig decidir

prendre aquesta direcció perquè em va semblar necessari saber això en primer lloc abans

d’endinsar-se en les immenses possibilitats de l’origami.
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