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Genèricament, en la resolució d’un problema de matemàtiques s’hi distingeixen dos aspectes 
diferents: l’estratègia particular que condueix a la solució i l’execució dels càlculs que el procés 
comporta. El conjunt de regles sistemàtiques que intervenen en l’execució d’un càlcul rep el 
nom d’algoritme. Un algoritme parteix sempre de dades concretes (input) amb la finalitat de 
produir un resultat concret (output). Fins fa ben poc, un cop plantejada la resolució d’un 
problema matemàtic, les operacions podien ésser executades per persones alienes, però 
especialment entrenades, anomenades computers en el món anglosaxó.  Des de sempre, s’han 
cercat procediments que fossin elegants i ràpids a l’hora d’executar els càlculs sistemàtics però 
el canvi realment profund es produí cap a la meitat del segle passat en què els calculadors 
humans foren substituïts per calculadors electrònics En poc més de mig segle, ha estat 
necessari transmetre a les màquines tot el saber computacional que la humanitat havia 
acumulat des de l’Antiguitat. De l’èxit d’aquesta empresa en donen bon compte les tecnologies 
digitals. Sens dubte, les tecnologies digitals han servit per a resoldre molts problemes de 
manera eficient però, al mateix temps, també n’han creat de nous. A la conferència farem un 
recorregut històric pels algoritmes més significatius i reflexionarem, alhora, sobre les 
necessitats de càlcul sorgides darrerament. 
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