
El	  laboratori	  de	  càlcul	  i	  mecànica	  i	  el	  1620	  
	  

	  
	  
L’any	  1967,	  fa	  quasi	  cinquanta	  anys,	  vaig	  tenir	  la	  sort	  i	  el	  privilegi	  d'entrar	  de	  
becari	  al	  Laboratori	  de	  càlcul	  i	  mecànica	  de	  la	  planta	  cinquena	  de	  l’Escola	  
d’Enginyers	  Industrials	  de	  Barcelona.	  Entre	  els	  anys	  1965	  i	  1972,	  en	  mig	  de	  la	  
foscor	  del	  franquisme,	  la	  massificació	  universitària	  i	  la	  grisor,	  el	  Laboratori	  de	  
càlcul	  i	  mecànica	  d'en	  Martí	  Vergés	  va	  ser	  quelcom	  quasi	  irreal	  i	  impossible.	  
	  
Era	  un	  espai	  de	  llibertat,	  una	  illa	  amb	  ambient	  obert	  i	  autènticament	  universitari.	  
El	  repte	  era	  resoldre	  problemes	  de	  tot	  tipus,	  des	  de	  la	  generació	  de	  música	  
sintètica	  al	  càlcul	  d'estructures	  passant	  per	  la	  mesura	  de	  la	  velocitat	  dels	  nostres	  
reflexes.	  Tot	  això	  amb	  el	  primer	  ordinador	  que	  hi	  va	  haver	  al	  nostre	  país,	  l'IBM	  
1620.	  Recordo	  que	  el	  laboratori	  era	  sempre	  obert	  i	  que	  en	  Vergés	  no	  tancava	  mai	  
els	  llibres	  de	  la	  biblioteca.	  Podíem	  anar-‐hi	  sempre	  que	  volíem,	  amb	  la	  única	  
precaució	  d'apuntar-‐nos	  abans	  en	  una	  agenda	  per	  evitar	  conflictes.	  Quan	  teníem	  
dubtes,	  en	  Martí	  Vergés	  era	  a	  la	  seva	  taula,	  disposat	  a	  parlar-‐ne,	  en	  converses	  que	  
podien	  anar	  derivant	  fins	  temàtiques	  tan	  inversemblants	  com	  l'astronomia,	  la	  
biologia	  o	  el	  procés	  constructiu	  de	  les	  catedrals.	  Deia:	  “seu”.	  Seies	  al	  seu	  costat,	  i	  
començaves	  a	  gaudir	  d’un	  viatge	  pel	  coneixement.	  Hi	  anaves	  amb	  dubtes	  concrets	  
sobre	  la	  resolució	  d'arrels	  de	  polinomis	  i	  acabaves	  aprenent	  i	  dubtant	  sobre	  el	  
nostre	  caràcter,	  efímer,	  d'agregats	  biològics.	  	  
	  
En	  Martí	  Vergés	  havia	  aconseguit	  un	  dels	  pocs	  ordinadors	  1620	  que	  van	  arribar	  a	  
Espanya	  amb	  diners	  de	  l’ajut	  dels	  Estats	  Units.	  El	  IBM	  1620	  era	  una	  màquina	  
estranya,	  quasi	  màgica,	  que	  feia	  coses	  tota	  sola.	  Alguns	  l’anomenaven	  “cervell	  
electrònic”.	  La	  unitat	  central,	  la	  més	  gran,	  tenia	  tot	  de	  llumetes	  i	  interruptors	  i	  una	  
petita	  taula-‐escriptori.	  A	  l’esquerra,	  les	  unitats	  de	  lectura	  i	  perforació	  de	  cinta	  de	  
paper.	  A	  la	  dreta	  de	  l’escriptori,	  la	  besàvia	  de	  les	  actuals	  impressores:	  una	  típica	  
màquina	  d’escriure	  comandada	  pel	  programa	  que	  s’estava	  executant.	  Recordo	  que	  
el	  personal	  de	  la	  neteja	  no	  s’hi	  volia	  acostar	  perquè	  era	  “una	  màquina	  d’escriure	  
que	  escrivia	  sola”.	  

	  



	  
La	  imatge	  de	  dalt	  mostra,	  d’esquerra	  a	  dreta	  i	  de	  dalt	  a	  baix,	  la	  foto	  del	  1620	  (amb	  
en	  Martí	  Vergés	  dempeus)	  que	  va	  publicar	  el	  Noticiero	  Universal,	  una	  foto	  de	  
l’ordinador	  analògic	  Pace,	  i	  dues	  fotos	  de	  cintes	  perforades	  amb	  programes	  per	  al	  
1620.	  A	  la	  primera	  foto,	  a	  l’esquena	  d’en	  Martí	  Vergés,	  veiem	  la	  unitat	  de	  lectura	  de	  
cinta	  perforada	  (anterior	  a	  les	  targes	  perforades)	  amb	  la	  famosa	  agenda	  al	  seu	  
damunt,	  símbol	  d’accessibilitat	  i	  llibertat	  per	  a	  tots	  nosaltres.	  	  El	  1620	  treballava	  
en	  base	  10,	  amb	  codificació	  BCD	  (binary	  coded	  decimal),	  amb	  6	  bits	  per	  dígit	  i	  una	  
capacitat	  de	  vint	  mil	  dígits	  a	  la	  seva	  memòria	  de	  ferrites.	  Era	  de	  segona	  generació	  
(transistors)	  perquè	  quan	  es	  va	  dissenyar	  encara	  no	  s’havien	  inventat	  ni	  els	  xips	  ni	  
les	  unitats	  externes	  de	  memòria.	  No	  tenia	  sistema	  operatiu,	  i	  per	  provar	  qualsevol	  
programa	  calia	  llegir	  la	  cinta	  del	  compilador,	  llegir	  la	  cinta	  del	  programa	  font,	  
perforar	  una	  nova	  cinta	  amb	  el	  programa	  objecte,	  llegir	  aquesta	  cinta	  amb	  el	  
programa	  carregador	  de	  les	  llibreries	  necessàries,	  perforar	  la	  cinta	  del	  programa	  
executable	  i	  finalment	  llegir	  aquesta	  darrera	  cinta	  per	  a	  què	  el	  programa	  fes	  els	  
nostres	  càlculs.	  Tot	  això	  en	  el	  cas	  molt	  improbable	  que	  no	  tinguéssim	  errors...	  
	  
Però	  els	  transistors	  van	  durar	  poc.	  L’any	  1967,	  l’IQS	  ja	  va	  instal·lar	  un	  ordinador	  
IBM	  1130,	  de	  la	  següent	  generació	  i	  amb	  xips,	  de	  la	  mà	  d’en	  Luis	  A.	  García	  Ramos.	  
En	  Martí	  Vergés	  va	  continuar	  a	  la	  planta	  cinquena	  amb	  nosaltres	  i	  el	  1620,	  mentre	  
també	  feia	  algunes	  excursions	  al	  IQS	  per	  treballar	  en	  música	  electrònica	  i	  moltes	  
altres	  coses.	  L’any	  1972,	  quan	  el	  1620	  ja	  no	  donava	  més	  de	  sí	  i	  un	  any	  abans	  de	  la	  
creació	  del	  CCUPB,	  en	  Vergés	  va	  aconseguir	  un	  terminal	  DCT-‐2000	  de	  l’UNIVAC	  
1108	  del	  Ministeri,	  que	  va	  instal·lar	  a	  la	  mateixa	  sala	  del	  1620	  i	  el	  Pace.	  Molts	  hi	  
anàvem	  amb	  els	  nostres	  programes	  en	  fitxes	  perforades,	  i	  tornàvem	  unes	  quantes	  
hores	  més	  tard	  per	  recollir	  els	  resultats	  (o	  els	  errors).	  Quin	  canvi,	  el	  pas	  de	  la	  cinta	  
perforada	  a	  les	  fitxes!	  
	  
Recordaré	  sempre	  aquells	  anys.	  Amb	  en	  Martí	  Vergés	  vam	  poder	  viure	  en	  directe	  
aquesta	  actitud	  renaixentista	  tan	  seva,	  l'interès	  per	  tot,	  l’entusiasme,	  la	  cerca	  
constant	  de	  vies	  alternatives,	  la	  capacitat	  de	  sorprendre's	  dia	  a	  dia	  com	  un	  nen.	  I	  jo	  
vaig	  aprendre	  també	  una	  altra	  cosa	  que	  m'ha	  marcat	  sempre	  més:	  la	  constatació	  
que,	  encara	  que	  les	  nostres	  eines	  de	  càlcul	  siguin	  limitades,	  podem	  acabar	  resolent	  
problemes	  molt	  complexes.	  Diuen	  que	  no	  és	  bo	  caçar	  mosques	  a	  canonades.	  Amb	  el	  
limitadíssim	  1620,	  en	  canvi,	  en	  Martí	  Vergés	  ens	  va	  ensenyar	  a	  ensinistrar	  elefants	  
amb	  un	  escuradents.	  Només	  calia	  llegir,	  aprendre,	  pensar	  assossegadament,	  i	  anar	  
refinant	  i	  destil·lant	  solucions	  que	  amb	  una	  mica	  de	  sort	  cada	  cop	  anaven	  sent	  més	  
enginyoses.	  Tenir	  de	  mestre	  en	  Martí	  Vergés	  ha	  estat	  un	  dels	  grans	  privilegis	  de	  la	  
meva	  vida.	  
	  
Vaig	  entrar	  a	  la	  Universitat	  sent	  gairebé	  un	  nen	  i	  vaig	  sortir-‐ne	  vaig	  sortir-‐ne	  amb	  
alguns	  coneixements	  però	  amb	  moltes	  ganes	  de	  saber,	  d'entendre	  i	  de	  gaudir-‐ne.	  
Vaig	  acabar	  la	  carrera	  amb	  grans	  dubtes	  sobre	  la	  visió	  oficial	  del	  món,	  amb	  la	  
convicció	  de	  la	  importància	  d'una	  cultura	  de	  pau	  i	  amb	  una	  bona	  dosi	  de	  curiositat	  
per	  la	  cultura,	  la	  filosofia,	  la	  ciència	  i	  les	  matemàtiques.	  Crec	  que,	  com	  diu	  en	  Xavier	  
Kirchner,	  vaig	  ser	  dels	  afortunats	  que	  vam	  rebre	  el	  "gen	  Vergés".	  Gràcies,	  Martí.	  	  
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