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PARÁBOLAS DE IDA E VOLTA 

(Sobre matemáticas e literatura) 

 

“Non é a ciencia a que é incompatíbel coa poesía, 

senón a didáctica, é dicir, a cátedra desde o estrado, 

a tentativa dogmático-pragmática-instrutiva” 

 Primo Levi: “A Cosmogonía de Queneau” 

 

 

 Introdución 

Jerry P. King en The art of mathematics1 seguindo o ronsel 
especulativo de lord Snow2, referencia tópica á hora de tender 
pontes entre as ciencias e as artes, alega contra a división do 
coñecemento en parcelas incompatíbeis, chamando a atención 
sobre que unha vida intelectual, e unha preocupación pola 
estética, non poden ser completas de non incluír a apreciación da 
beleza das matemáticas: a pulsión creadora, no sentido de 
Poincaré, a iluminación despois de deixar pousar o problema 
aberto para dar coa solución máis elegante, a máis bela. Con todo, 
recoñece King que ese sentimento de elegancia e beleza é exclusi-
vo dos grandes creadores, dos poucos que fan matemáticas de 
altura dentro de cada xeración, quedando o resto dos humanos, 
tamén aqueles con formación matemática, á marxe desas sublimes 
sensacións. As matemáticas serían para el unha fronteira entre os 

                                                 
1Fawcet Colombine Book, New York, 1993 
2Snow, C.P. (1960). The Two Cultures. London: Cambridge University 
Press. 
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humanistas e os científicos, de cuxa permeabilización, a base de 
fomentar a súa compoñente estética nas novas xeracións, depen-
dería a aproximación de ambos mundos. 
 O discurso ininterrompido, desde que o home tomou 
conciencia de seu, sobre verdade, realidade, xustiza ou beleza, foi 
consolidando as distintas ramas do pensamento filosófico: teoría 
do coñecemento, metafísica, ética, estética. A este discurso non é 
allea a literatura. As súas  propostas son do máis diversas e poden 
ir desde Hördelin ou Mallarmé até Keats, quen na súa Ode on a 
Grecian Urn tenta dicir a derradeira palabra sobre a súa 
concepción da estética: “Beauty is truth, truth beaut” –that is 
all/Ye know on earth, and all ye need to know”. Mais, o mesmo 
poderíamos dicir das matemáticas, que desde Platón até Badiou, 
pasando por Spinoza ou Birkoff, tamén están presentes no tronco 
de todas as pólas do discurso filosófico. 

Entón, en certo sentido, tanto as matemáticas como a 
literatura, para alén das cuestións estéticas, cada unha coas súas 
peculiaridades, dan soporte á reflexión sobre o mundo, achegando 
a primeira unha linguaxe formal que facilita o discurso, e 
presentando a segunda, botando man dos máis diversos recursos,  
unha multitude de eus proxectados no autor, incluído o propio. 

No intento de profundar algo máis na conexión estética entre 
matemáticas e literatura, retomo a tese de King e permítome 
chamar a atención sobre os seguintes “versos”: 
 
1) Pero nadie querrá mirar tus ojos 
 porque te has muerto para siempre. 

 
García Lorca. “Alma ausente”. 

 
2) Not all the water in the rough rude sea 
   an wash the balm from an anointed King 

 
Shakespeare [Richard II. Act III. Sc. 2]. 

 
3)  Ven, sueño, a remediarme y defenderme, 
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Que un triste; cuando sueña que descansa, 
Por lo menos descansa cuando sueña 

 
Lope de Vega. [Dª Blanca en La batalla del 
honor] 

 
4)  As nenas xogan cristais 
 Na carne loira da risa 
  

Álvaro Cunqueiro [Cantiga nova que se chama 
Riveira] 

 
5) 01=+ieπ              

 Euler, poñamos por caso               
 
6) 2  non é racional. 
     

 Pitágoras, por exemplo. 
 

A inclusión de 3) e 4) débese exclusivamente a que hai algo 
neles que me chama especialmente a atención; non sei por que nin 
me importa. 

Quizais sexa un abuso, polo menos de linguaxe, chamarlles 
versos a 5) e 6), mais así como o enunciado “2  non é racional” 
aparentemente non suscita ningunha sensación plástica, a 
elegancia de 01=+ieπ  parece fóra de toda discusión, por 
relacionar dunha maneira aparentemente tan sinxela os cinco 
números máis importantes. 

De feito, á antedita fórmula hai unanimidade en recoñecerlle 
a máxima elegancia e, abusando da aparencia case esotérica que 
lle pode producir aos non iniciados, a ela fan referencia algunhas 
novelas actuais que se adentran, con maior ou menor acerto, no 
mundo da matemática. En canto aos versos de 1), son os que 
utiliza o matemático Andre Weil, un dos principais impulsores do 
grupo Bourbaki, amante da poesía e gran admirador de Paul 
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Valéry, que incluso escribíu algún poema,  como intrudución á 
súa autobiografía. 

“Not all the water in the rough rude sea/can wash the balm 
from an anointed King” son para o gran matemático Godfrey 
Harold Hardy o súmmum da perfección. Só por iso outorga a 
Shakespeare a puntuación máxima na súa particular escala 
poética, atendendo exclusivamente á presentación formal, á marxe 
do banal contido.  

Hardy, tamén amante e coñecedor dos grandes poetas, 
consideraba as matemáticas un divertimento, á marxe de calquera 
utilidade, e para el o equiparábel en matemáticas á perfección dos 
anteriores versos, sería a demostración pitagórica da irracionali-
dade de raíz de dous, que a continuación esbozo, tentando facela 
asequíbel aos non familiarizados coa linguaxe matemática: 

 
  

2  NON É RACIONAL 
  

 Supoñamos que existe un racional p/q, onde p e q son 

naturais sen factores comúns, tal que: q

p=2 .  Entón:, co 

que 
22 2qp = (*) , e polo tanto, dado que 2p  é par, p 

2

2

2
q

p= tamén debe selo. Daquela en 2p  está 4 como factor, e 

de (*)  dedúcese que 
2q (leva polo menos un 2 como factor) 

tamén debe ser par; o que implica que q é par. 
    Chegamos así á conclusión que tanto p como q son pares, o 
que entra en contradición coa hipótese. Por tanto non pode 
existir un racional que elevado ao cadrado dea 2. 
 
Vemos entón como unha proposición que non tiña nada de 

elegante convértese nun teorema, cuxa demostración aguantou 
durante máis de dous mil anos, con moi lixeiros retoques 
lingüísticos, os máis esixentes canons da matemática. 
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Non se resistiu o meu amigo Artemio Dacal, versificador 
irreprimíbel, en pasar a cuartetos de dubidosa calidade a anterior 
demostración, dando proba de que mesmo o máis sublime pode 
presentarse baixo o aspecto máis grotesco: 

 
 

Se elevando ao cadrado unha fracción 
sen factores comúns en ambos lados, 
obtiveses dous de resultado,  
verás que iso é só unha ficción 
 
O cadrado do membro superior 
dobraría o  do denominador, 
deducíndose desta conxuntura 
a paridade daquel; iso sen dúbida. 
 
Mais observa: se o numerador é par 
tamén o sería o seu cadrado, 
e agora  dous tería que formar 
parte do denominador factorizado. 
 
A hipótese sentada nun principio  
condúcenos a un absurdo precipicio: 
na fracción suposta irredutíbel 
simplificar por dous é posíbel. 
 

        En contraposición, relativo á plasticidade da fórmula 
01=+ieπ , se escarbamos un pouco, ao seguirmos o seu devir 

histórico, atopámonos con nada estéticos desenvolvementos en 
serie e todos os intentos de, entre outros, Napier, Euler ou José 
Anastacio dá Cunha - gran poeta e matemático portugués de 
finais do XVIII- por dotar dunha base sólida o logaritmo e a 
exponencial. Neste caso, sen máis que botarlle unha ollada a un 
segmento dos razoamentos de Da Cunha –transcrito na linguaxe 
actual, vemos como as definicións rigorosas e as notacións 
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precisas, que deron na fórmula comentada, xogan a favor da 
elegancia: 
 
 

 
O problema dáse á hora de querer establecer criterios 

obxectivos que permitan discernir sobre a beleza de determinado 
texto, poético ou non, ou dunha demostración concreta. Mentres 
que no caso da literatura existe un corpus, configurado polos 
expertos en crítica -outra cuestión é ver até que punto están 
contaminados polo mercado ou polas modas ao uso, no mundo da 
matemática non existe nada que se lle aproxime, quedando o 
veredicto da elegancia (é así normalmente como os matemáticos 
se refiren á beleza das demostracións) nas mans dos grandes 
matemáticos que no mundo son ou foron. Ao resto dos mortais, 
en caso de non sentir unha especial sensación perante o Teorema 
Egrexio de Gauss ou a Teoría de Galois, quédanos facer un 
tremendo esforzo para contaxiarnos do espírito dos xenios. 

Entón, cando Hardy fala da beleza dos versos de Shakes-
peare, tal beleza, potencialmente, podería sustentarse nunha serie 
de normas establecidas pola crítica lexitimada, que explicarían 
precisamente por que son diferentes de outros. En todo caso, a 
cantidade de produción no campo da teoría e da crítica literaria 
semella suficiente para conseguir consensos sobre a calidade de 
determinadas obras, e condenar temporalmente a outras ás tebras, 
até ser redimidas pola historia. Aínda que a algúns autores lles 
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abonde con redimirse eles mesmos, e mesmo dalgúns outros “a 
historia” nin se decatará da súa existencia.   

 
En contraposición, non hai críticos do facer matemático. Só 

existe un relativo consenso para considerar que unha demostra-
ción é elegante se a cadea dedutiva que a ela conduce é curta, e 
pouco elegante se para conseguila hai que facer un varrido de 
casos, ou utilizar centos de horas de computación. Exemplos 
deste segundo tipo serían o Teorema das catro cores ou o da 
clasificación, coral, dos grupos finitos, do que os artigos publica-
dos analizando toda a casuística ocupan por xunto máis de dez 
mil páxinas. En canto aos teoremas elegantes, a un nivel de 
iniciación, ademais do xa mencionado anteriormente, poderiamos 
considerar outra pérola antiga: a demostración euclidiana da 
existencia de infinitos números primos.  

Aínda así, o consenso é relativo; ou sexa, non hai consenso!, 
nin sequera respecto da beleza da demostración da irracionalidade 
de raíz de dous, ou da existencia de infinitos números primos. En 
ambas as dúas adoita utilizarse o método de redución ao absurdo, 
baseado no principio do terceiro excluído, que a escola intuicio-
nista, aínda que minoritaria, significativa, se nega a admitir.   

Se establecer criterios estéticos consensuados para o 
elemento máis prezado da matemática, a demostración, xa resulta 
difícil, non o sería menos a pretensión de ligar matemática e 
literatura con criterios estéticos. Quizais haxa que insistir no 
intento, mais a min esta problemática mesmo me leva a abandonar 
calquera reflexión crítica formal á hora de disfrutar coa literatura. 

Liberado entón de calquera intento reducionista para 
relacionar matemáticas e literatura, para alén dos seus valores 
estéticos obxectivos, debemos admitir que nos dous campos se 
pode alcanzar o máximo  pracer intelectual. A cuestión é intentar 
que quen goce con determinadas obras literarias abra o entende-
mento cara ás matemáticas, tanto para entreterse como para 
comprender mellor o mundo circundante, e que as minorías que 
gozan coas matemáticas poidan abandonar por momentos o seu 
enclaustramento, e se deixen contaminar con historias, poemas e 
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monólogos interiores. Nese sentido, non creo que exista un 
camiño regulado para aproximar os dous mundos, e cada intento 
de achegamento pode seguir as máis variadas pautas, inspiradas 
nos múltiples entrecruzamentos que se deron e seguen a darse 
entre matemáticas e literatura, entre matemáticos e escritores. 

Atrévome a continuación a pór de relevo algúns elementos, 
desde logo discutíbeis, subxacentes ao proceso creativo, por se 
houbera algún procedemento unanimemente aceptado para 
discriminar entre o que é literatura e o que non o é. 

Referido á novela, durante o proceso de estilización e 
radicalización da loita que leva a escisión interior (un anaco de 
materia reflexionando sobre outra materia que a inclúe: o suxeito, 
nunha retroalimentación encadeada, que no caso de que o proceso 
puidese ser descrito nunha linguaxe precisa lindaría coas 
limitacións vaticinadas polo teorema de Gödel), desde a 
desaparición do heroe como protagonista, foise consolidando a 
forma denominada estilo indirecto libre, que levada até as últimas 
consecuencias se converte nun monólogo interior ou fluxo da 
conciencia. Instrumento dunha gran flexibilidade, que permite 
incluír de xeito doado calquera tipo de asunto como material 
literario. Fálase tamén do estilo libre directo, e os intentos 
estruturalistas e postestruturalistas de converter a teoría da critica 
literaria nun arremedo da álxebra abstracta semallan non ter fin. 
Como vicio solitario, ou como mérito na carreira desbocada para 
encher o currículum académico, está ben, mais eu, xa de meterme 
a fondo no mundo estrutural, optaría directamente por construtos 
máis requintados. Enredar coa demostración de Wiles do último 
teorema de Fermat, ou cos topoi de Grothendieck, pode ser un bo 
remedio para quen pretenda someter a literatura a patróns que 
ficaron raquíticos mesmo para as matemáticas. 

  A flexibilidade e a potencia do xénero novelístico non 
teñen límites. Non hai axiómatica posíbel para a liberdade coa que 
o pensamento se desprega, nin para a multiplicidade de perspec-
tivas que a variación nos personaxes permite. Neste sentido, a 
matemática preséntase como unha fonte infinita de recursos 
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literarios, mais tamén a literatura é un saco sen fondo de analoxías 
e metáforas para a ciencia en xeral. 

Polo que respecta á poesía, co tempo foise abandonando o 
seu desenvolvemento mediante estruturas formais ben definidas, 
podendo dicirse que na actualidade é susceptíbel das máis 
variadas interpretacións. É esta unha diferenza fundamental coa 
matemática, cuxa sintaxe debe ser rigorosa e da que a 
interpretación, aínda que non sempre unívoca, é moito máis 
ríxida. Hai tamén quen identifica unha demostración matemática 
cun belo poema -ao estilo Mallarmé, mentres algún, como o 
filósofo Alain Badiou, contrapón poesía e matemáticas, 
fundamentando a súa ontoloxía na teoría cantoriana de conxuntos. 
Talvez, alén das disquisicións formais, no que quizais coincidan 
poesía e matemática sexa en recorrer ás analoxías para o seu 
desenvolvemento, aínda que isto polo xeral non se recoñeza nas 
presentacións finais dos correspondentes  artefactos. 
 

Outra cuestión, que de momento ocultei, é se todos respon-
demos o mesmo á pregunta: que é a matemática?; case nada! Hai 
cousas das que é mellor non falar, a non ser que se faga nun 
contexto moi ben delimitado. A cantidade de formulacións que se 
poden atopar: desde o loxicismo ao formalismo, pasando polo 
cuasi-empirismo, o construtivismo, o positivismo ou mesmo o 
materialismo dialéctico, fan tamén difícil concordar neste asunto, 
e non vou ser eu quen tente dicir aquí algo substancial ao efecto. 
De todos os xeitos, para ter unha idea da variabilidade do abano 
de posibilidades, non me resisto a transcribir dúas contestacións á 
pregunta anterior: 

 
1) Se a nosa hipótese é sobre algo e non sobre cousas máis 

concretas, entón as nosas deducións constitúen matemáticas. Dese 
modo, as matemáticas poden definirse como a disciplina na que 
nunca sabemos do que estamos a falar nin se o que estamos a 
dicir é verdade. (Bertrand Russell). 

2) É o estudo rigoroso de mundos hipotéticos. A ciencia do 
que foi ou poderá ser, así como do que é. (Murray Gell-Mann) 
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 Quédome con esta segunda definición, que vén ademais da 
man do introdutor dos three quarks for Muster Mark no discurso 
científico, para a partir dela, someténdoa aos mínimos cambios, 
poder achegar unha definición para a literatura: “A presentación 
de mundos hipotéticos, do que foi ou podría ser, así como do que 
é”. Polo menos é integradora; hai algo que non sexa literatura?  
 Mais, á marxe das definicións que se adopten, existen 
moitos textos para poder constatar a conexión entre matemá-ticas 
e literatura, e dos que a súa lectura nos pode dar algunha luz sobre 
a relación entre ambas.  

 
En definitiva, estamos perante dous discursos cada un deles 

inconmensurábel en termos do outro, e a cuxas relacións -as 
frontes a estudar son demasiadas- non parece moi apropiado un 
achegamento reducionista mediante un itinerario didáctico ad 
hoc. Para facer exposicións didácticas, ou piedosas en xeral, tanto 
da literatura como das matemáticas, sen caer no papanatismo de 
apuntarse á corrente de moda, hai que saber o suficiente da 
correspondente área de coñecemento. Os que por oficio, ou 
afección, teñen unha boa formación literaria, á hora de tender 
pontes, xa sexa coa ciencia en xeral ou coa matemática en 
particular, terían que facer un pequeno esforzo para alfabetizarse 
nos alicerces dunhas ferramentas básicas para entender o mundo 
de hoxe, dotándose duns elementos que á hora de ler 
determinadas obras, ou reler outras, lles permitisen deixar voar a 
súa imaxinación cara a novos territorios; voo similar ao que en 
sentido contrario terían que emprender aqueles que aínda non son 
conscientes de que controlar, exclusivamente, a linguaxe da 
ciencia non é garantía de entender o mundo na súa tremenda 
complexidade. 

Á vista do anterior, como un primeiro intento, ocórreseme 
que os materiais literarios literarios relacionados coas matemá-
ticas poderían clasificarse do seguinte xeito:  
  

-presentación dalgún concepto matemático através da 
historia da literatura (por exemplo: azar e probabilidade) 
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- matemática na xénese dunha obra, ou implícita na súa 
estrutura 

- matemática explícita como referencia 
- matemáticos escritores  
 

 
 

Algunhas referencias 
 

Noutro lugar3, sen pretender un discurso finalista, xa 
expuxera algúns comentarios sobre a relación entre matemáticas e 
literatura. A escolma de autores, evidentemente, ficaba marcada 
polas querencias, nesgos e manías persoais. Voume referir breve-
mente a ela. 
 Comezo pola pegada que deixou a probabilidade en 
diferentes textos, através da historia, antes de tomar corpo nunha 
teoría lexitimada dentro da matemática. Así acontece en  De 
Vetula, atribuído a Richard de Fournival (1200-1250), que consta 
de 56 versos nos que, ademais de explicar as 56 puntuacións 
distintas que se poden obteer ao lanzar tres dados, enuméranse, 
quizais por primeira vez, os 216 casos posíbeis que se poden dar. 
Tamén no sexto canto do Purgatorio da Divina Comedia (1302 -
1321) faise mención ao xogo do hazar (Quando sí parte il giuoco 
della zara/ Colui te pierde sí riman dolente...) 
 Mais, xa moitos séculos antes de todo o antertior, no 
Mahabarata, aparecen múltiples alusións ao xogo de dados: A 
invitación ao xogo de dados (Capítulo X -Parte II), Yudhisthira 
perde as súas riquezas, os seus irmáns e a Draypadi (Capítulo 
XI), De novo o xogo de dados (Capí-tulo XVI), sendo a Historia 
de Nala, incluída no terceiro libro, a máis salientábel, por 
relacionarse nela o dominio dos dados co que hoxe se coñece na  
Estatística como mostraxe aleatoria. En Europa até o século XVII 

                                                 
3Dos signos de Stendhal aos imaxinarios de Musil.  Edicións Laiovento, 
2008. 
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non hai nin a máis mínima insinuación de que a destreza nos 
dados puidese ter interese para alén dos xogos de azar.  

Co tempo, o azar foise configurando como elemento central 
das ciencias naturais e sociais, un azar esencial, non falta de 
coñecemento nas condicións iniciais ao modo laplaciano, na base 
da Mecánica Cuántica. Premonición de Mallarmé en “Un Coup 
de dés jamais n´abolira lle hasard”, publicado en 1887 en 
Cosmopolis -as instrucións tipográficas do autor non se seguiron 
até a edición de 1926. Imaxes dun naufraxio, frústrase a exacta 
deriva matemática, ...,  e ao final: une pensée émet un coup de 
dés; o azar non se pode domesticar, transcende identificándose co 
pensamento. 

En Locus Solus, Raymond Roussel, fai referencia ao xogo 
de dados na súa interpretación cabalístico-virtuosa. A ríxida 
urdime que Roussel utiliza para a construción das súas obras, fica 
completamente á marxe das necesidades das historias aniñadas 
segundo as restricións que a priori se esixe; azares e constelacións 
ao servizo dun dado que penetra no pensamento cunha certeza 
infalíbel. 

 
Unha segunda cuestión é a utilización de certas destrezas 

matemáticas na xénese dunha determinada obra. Un exemplo 
padrón deste tipo é o dístico xerador -proteos poeticos- de Georg-
Philipp Harsdörffer (século XVII), que consiste en permutar a 
vontade as dez palabras: Ehr, Kunst, Geld, Guth, Lob, Weib, 
Kind, Man, sucht, fehlt (honra, arte, diñeiro, música, louvanza, 
muller, neno, un, busca, perdido), podendo conseguirse, 10! = 
3628800 dísticos distintos (segundo outras interpretacións só 
7!·3!=30240. Ao tratarse de monosílabos, a métrica consérvase. 

 Non podo deixar de citar outra vez a Raymond Roussel, 
debido ao sistema complexo de relacións que introduce na 
experimentación literaria, sentando as bases dun tipo de literatura 
que se caracteriza polo uso dun procedemento que pon orixinais 
elementos construtivos ao servizo dos códigos lingüísticos e 
literarios. As súas restricións, alleas á técnica usual, xunto á 
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estrutura da organización textual propia dos sistemas dedutivos, é 
dicir, da matemática, describen o seu peculiar espazo narrativo. 

No ronsel de Roussel, François Le Lionnais crea en 1960 o 
Obradoiro de Literatura Potencial -OULIPO, ao que pertenceron 
entre outros: Raymond Queneau, George Perec e Italo Calvino. O 
modelo de Oulipo foi o do grupo Bourbaki, que nos anos trinta do 
século XX tentara outorgarlle un "fundamento sólido" ás 
matemáticas. Bourbakistas e oulipianos teñen en común a nature-
za colectiva dos traballos, a vontade de reunir a totalidade dun 
campo dado e a utilización dun formalismo sen concesións: 
Bourbaki, o método axiomático; Oulipo, a restrición. Neste 
último caso, o proxecto consiste nunha tentativa de exploración 
sistemática das potencialidades da literatura, sendo o seu primeiro 
obxectivo a creación de estruturas que permitan a produción de 
obras orixinais.  

A seguinte cita de Queneau, en Bâtons, chiffres e lettres, 
pon de relevo o propósito de facer explícitas todas as regras 
inherentes ao proceso creativo: 

“O clásico que escribe a súa traxedia observando un 
certo número de regras que coñece, é máis libre que o 
poeta que escribe o que se lle pasa pola cabeza e é 
escravo doutras regras que ignora”.  

En canto ás referencias a certos autores, dos que a maioría 
pertence ao Olimpo da literatura, estaría por ver se o lector 
alfabetizado en matemáticas e o leigo tirarían o mesmo partido da 
súa lectura. Cito algunhas: 

-Dostoievski, as xeometrías non euclidianas e a xenreira á 
estatística: Os irmáns  Karamazov, Memorias do subsolo. 

-Stendhal, a regra dos signos, as rectas paralelas e a 
idealización do matemático: Vida de Henry Brulard, Vermello 
e negro, Lucien Leuwen 

-Musil entre os números complexos e a lei dos grandes 
números: As tribulaciones do estudante Törless, O home sen 
calidades. 
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-Paul Valéry e os seus innumerables rostros: Cemiterio 
Mariño, Monsieur Teste. 

-Tomas Mann, a cuadratura do círculo e outro cadrado 
máxico (alusión ao Fausto de Goethe): A montaña Máxica, 
Doutor Faustus. 

-Italo Calvino, o tempo secuenciado e as topoloxías das 
cidades pensadas: Tempo Cero, As cidades invisíbeis. 

-Rafael Dieste: Testamento geométrico, “O neno suicida”, 
“Once mil novecentos vinte e seis”, Historias e invenciones de 
Félix Muriel. 

-Alexandre Arnoux, teoría de números e grupos: Le chiffre, 
Algorithme. 

 
Porén, creo que, noutros casos, etiquetar o protagonista de 

matemático, ou que o autor teña formación en matemáticas, non 
engade absolutamente ningunha outra posibilidade de interpre-
tación. Por exemplo Ford Madox Ford, na novela No more 
parades, fai ao seu protagonista experto en estatística, mais 
Madox non tira demasiado partido da profesión que lle atribúe, 
nas antípodas de Musil e a súa exhibición de coñecementos 
matemáticos através do Ulrich do Home sen calidades.   

O novelista irlandés Abraham Stoker, coñecido sobre todo 
por ser o autor de Drácula, graduouse en matemáticas e ciencias 
no Trinity College, sen que aparentemente tais estudos deixasen 
ningunha pegada apreciábel nas súas novelas. 

 
 

Escritores matemáticos 
 
Rene Francois Armand Prudhomme 1901 . 
José Echegaray. 1904. 
Bertrand Russell . 1950. 
Salvatore Quasimodo. 1959.  
Alexandr Solzhenitsyn. 1970. 
John Maxwell Coetzee. 2003 
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 Non deixa de chamar a atención que todos os incluídos na 
relación, matemáticos ou enxeñeiros, recibiran o premio Nobel 
de literatura. Está claro que moitos deles foron galardonados 
debido a equilibrios compensatorios, ou a estraños arranxos, e 
non pola excelencia da súa obra; dificilmente se podería dar cun 
criterio de clasificación que equiparase a Sully Prudhome con 
Salvatore Quasimodo, ou a Echegaray con Coetzee. Nalgúns 
casos as matemáticas están latentes nos seus libros, noutros 
apenas aparece algunha referencia banal. 

Da nómina anterior faltábanme tres autores por ler. 
Acheguei-me a Echegaray, de quen coñecía a súa obra 
matemática, sen prexuizos. Se fora un bo divulgador matemático, 
culto e vangardista, ao seu xeito, como só podía escribir 
insoportables melodramas? Pois si, o veredicto da madurez non 
me alterou os preconceptos, aínda que teño que recoñecerlle ao 
polifacético premio Nobel o dominio de toda unha urdime 
estrutural para producir dramóns de forma case automática; nada 
que ver cos requintados procedimentos xeradores de Raymond 
Roussel.  

A esta altura, malia ateigar os salóns da alta sociedade do 
seu tempo, e de estar en boca de todos os namoradizos da época, 
considero a Sully Prudhomme completamente prescindíbel. 

Superada a ancoraxe en certos principios inquebrantábeis, 
por fin lin a Solzhenitsyn. Era difícil facelo durante os anos de 
chumbo, para un militante de esquerdas antifranquista, pois 
ademais de que todo crítico da URSS se presentaba como amigo 
dos inimigos, defensor a ultranza da explotación capitalista e 
imperialista, o apoio do escritor ruso ao sanguinario Pinochet era 
imposíbel de integrar. Malia estar convencido de que a concesión 
do Nobel pouco tivera que ver coa calidade da súa literatura, 
acabei por lelo, e na confirmación de que un paranoico fai un 
ciento, se por comentar que Stalin era un idiota, pasa de pilotar un 
tanque -na batalla de Kursk, crucial no contraataque do exército 
vermello contra a invasión nazista- ao gulag, enténdese que na 
súa fuxida cara a territorios antagónicos, chegase até onde 
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chegou. Non é Tolstoi nin Dostoievsqui, tampouco Bulgákov, 
mais onde cabía esperar un panfleto atopamos literatura 
 A poesía hermética de Quassimodo, os dilemas morais de 
Coetzee e, sobre todo, o discurso racionalista de Russell, teñan 
que ver ou non coa matemática, seguen a parecerme, cada un no 
seu estilo, pezas senlleiras que invitan á fonda reflexión; non sei 
se na literatura hai algo imprescindíbel. 
 

Na actualidade existen referencias con abafante trama 
matemática. Todas son obras que se poden conseguir de xeito 
doado, e sobre a súa calidade –hai de todo- o mellor é que o lector 
interesado xulgue. Cito algunhas:  Le théorème du perroquet de 
Denis Guedj, Uncle Petros and Goldbach’s conjeture de 
Apostolos Doxiadis, El matemático de Arturo Azuela, The three 
Body problem de Catherine Shaw, El  delirio de Turing  de 
Edmundo Paz Soldán, En busca de Klingsor de Jorge Volpi, 
Improbable de Adam Fawer, Crímenes imperceptibles de 
Guillermo Martínez, La torre de Hanoi de Carlo Frabetti. 
 
 

Miscelánea 
 

Cadrados máxicos 
 
Nunha escea do Fausto de Goethe, a Bruxa pronuncia perante 
Fausto e Mefistófeles unha especie de misterioso ensalmo que 
fala de números. Ela di que é a súa táboa de multiplicar. Fausto 
non a toma en serio: “paréceme que esta vella delira”: 

Velaí a táboa de multiplicar da bruxa: 
 
“Debes entender./De un fai dez/pasa dous/ e cadra o 
tres / Así serás rico./ Catro ao calabozo!/ Con cinco e 
seis/ diche a bruxa/ sete e oito farás/ chegou xa o 
final/nove é un/ e dez non hai ningún” 

 
da que unha posíbel interpretación é: 
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1+9 2 3 

 7 8 

5 6 4 

 

Os cadrados máxicos sempre chamaron a atención dos 
amantes do esotérico. Usáronse na China antiga e na India, ás 
veces como talismáns ou amuletos, atribuíndoselles poderes 
especiais. Os babilonios mais os maias usábanos para facer 
cálculos astronómicos. En “Melancolía”, de Albert Dürer, aparece 
un cadrado máxico 4x4, ao que Thomas Mann, rendendo home-
naxe ao propio artista e a Goethe, fai referencia en Doutor 
Faustus  

 
16 3 2 13 
5 10 11 8 
9 6 7 12 
4 15 14 1 

 
Na parede, suxeito con chinches, un gravado 
aritmético, descuberto nalgún posto de libros vellos, 
un deses chamados cadrados máxicos, como o que 
figura á beira do reloxo de area, o círculo, a 
balanza, o poliedro e outros signos, en Melancolía 
de Albert Durer. Aquí como alí o cadrado aparece 
dividido en 16 celas numeradas con cifras árabes, de 
modo e forma que o número 1 fica na cela do ángulo 
dereito inferior e o número 16 no ángulo esquerdo 
superior. E a maxia -ou a curiosidade- reside no 
feito de que, súmense estas cifras como se queira, de 
arriba abaixo, de dereita a esquerda ou 
diagonalmente, obtense sempre o mesmo total de 34. 
Sobre que principio ordenador descansa esa 
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identidade máxica de resultados é cousa que nunca 
puiden descubrir, mais o lugar destacado, sobre o 
piano, en que Adrián colocara o estraño documento, 
facía que os ollos se visen atraídos cara a el e non 
lembro estar na habitación unha soa vez sen haber, 
en rápida ollada, comprobado vertical, horizontal 
ou diagonalmente a fatal identidade da suma. 

 

Anastacio da Cunha e Omar Jayyan 

Podemos considerar os seus casos como un capítulo á parte. Da 
Cunha4 foi un poeta protorromántico portugués, enxalzado por 
Pessoa e Almeida Garret, que sufriu os rigores da inquisición e 
fixo un intento de presentación sistemático de toda a matemática 
coñecida no seu tempo. Ademais, adiantouse máis de vinte anos a 
Cauchy na definición do concepto de diferencial, e foi recoñecido 
por Gauss polo xeito de presentar os logaritmos.  

Aló polo século XI, Omar Jayyan5, fixo grandes descubri-
mentos no campo da álxebra e da astronomía, e tamén escribiu 
600 cuartetos (Rubaiyat) –segundo as fontes máis documentadas 
quizais escribise tan só arredor de 50 entre todos os que polo xeral 
se lle adxudican. 

A poesía de ambos os dous é vivencial, horaciana, e crítica 
coa sociedade na que lles tocou vivir. A primeira vista na de Da 
Cunha non hai a mínima físgoa do seu saber matemático, mentres 
que en ocasións, Jayyan, utiliza imaxes matemáticas e incluso fai 
alusións ás manipulacións simbólicas da álxebra. Nas siguintes 

                                                 
4Quen non coñeza a súa obra pode informarse minimamente en: García 
Suárez, Xenaro. Da Cunha. Matemático, poeta y hereje. Editorial Nivola. 
Madrid. 2008.  
5Sobre o contexto histórico, biografía e obra matemática pódese consultar: 
Moreno Castillo, Ricardo. Omar Jayyam. Poeta y matemático. Editorial 
Nivola. Madrid. 2002. A obra poética xa está o suficientemente divulgada. 
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estrofas, o matemático e gran divulgador Ian Stewart cre 
encontrar proba de iso: 

 
  Se o é como o non é, con certa lei e norma, 
  mais o abaixo e arriba con lóxica defino, 
  de todo o que xa vin na máis sensíbel forma, 
  o máis fondo é o viño que na alma se transforma. 
 

 Na que reproduzo a continuación ve Stewart, ademais, unha 
clara referencia alxébrica ao mito platónico da caverna: 

 
 E ao fin non somos máis que unha cambiante fila 
 de fantásticas formas que veñen e van 
 baixo este Sol Linterna, que aluma e oscila, 
 e o Mestre abre e pecha cal máxica pupila. 

   
 

Jorge Wagensberg 

En Yo lo superfluo y el error, Jorge Wagensberg,  intenta definir o 
que se entende por literatura científica: 

En síntese, a ciencia escribe teorías ou presuntas 
verdades co ánimo de comprender a realidade e, para 
iso, trata de extraer delas todo o que non vai máis aló 
dunha mera intuición ou unha mera insinuación. Así 
depura a máxima dose de crenza, o máximo peso de 
ideoloxía, o máximo de sentimentos, o máximo de 
emocións persoais. A literatura escribe textos co 
ánimo de comprender a realidade, mais, para iso, non 
se sente obrigada a excluír o creador do creado, polo 
que un texto literario pode quedar con todo iso sen 
ningún problema: coas emocións persoais, cos 
sentimentos, coas ideoloxías, coas crenzas, coas meras 
intuicións. Unha historia sempre involucra a un 
narrador. Tanto a ciencia como a literatura narran 
historias, mais todo o esforzo da ciencia vai dirixido a 
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eliminar o narrador, é dicir, trata de que a historia 
non dependa de quen a conta. 

Volven entón as mesmas preguntas: pódese 
admitir en literatura a condición humana que 
marxinamos na ciencia? Pódese aceptar en literatura 
o superfluo que decantamos na ciencia? Podemos 
indultar na literatura o erro que condenamos na 
ciencia? 

 
Na fronteira da ciencia, desposuída da contaminación do eu, 

Wagensberg, trata de contestar as anteriores preguntas, propondo 
cento oito relatos, entre os que espera que polo menos un deles 
poida ser catalogado no xénero de literatura científica. 
 

 
 

O Xogo dos abelorios  de Hermann Hesse 
 
Fronte ao ambiente de inequívoca decadencia cabía 
tamén a postura cínica: seguir a danza e declarar 
anticuada parvada calquera preocupación polo 
porvir, contar impresionantes folletíns, a chegada do 
fin da arte, da ciencia e do idioma, entronizar unha 
total desmoralización do espírito e unha inflación 
dos conceptos naquel folletinesco mundo 
autoedificado de papel... Reinaba entre os bos un 
pesimismo manso e sombrío, malicioso, porén, entre 
os malos, e primeiro habería de darse o derrube do 
sobrevivinte, e certa transformación do mundo e da 
moral pola política e a guerra, antes que a cultura 
admitise tamén unha efectiva consideración de si e 
un novo ordenamento. 

[...]En resumo: estábase xa fronte aquela 
horrorosa desvalorización do verbo que, como 
primeira consecuencia, había de provocar en 
segredo, en círculos minoritarios, a revolución 
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heroicoascética que moi pronto se fixo visíbel e 
potente, e deu orixe a unha autodisciplina e 
dignidade do espírito. 
 

A idea central do Xogo de abelorios é a tentativa de 
reconciliación entre as ciencias exactas e as libres, “o soño de 
aprisionar o universo espiritual en sistemas concéntricos, e de 
fundir a vivente beleza do espírito e da arte coa máxica forza 
formuladora das disciplinas exactas”. 
 

O eu 

O ensaísta e poeta Hans Magnus Enzensberger introdúcese pola 
súa conta na matemática máis sublime. Mesmo chegou a escribir 
un libro, dirixido ao seu neto, O diablo los números, no que 
nunha linguaxe sinxela pretende achegar aos non expertos –sen 
logralo sempre- algúns conceptos e procedementos da alta 
matemática. Na liña de tender pontes entre ambas as beiras das 
dúas culturas tamén escribiu Die Elixiere der Wissenschaft (Los 
elixires de la ciencia: miradas de soslayo en poesía y prosa6), que 
contén un poema homenaxe –ao que posteriormente puxo música 
Hans Werner Henze- a Kurt Gödel, quen en 1931 fixo tremer os 
fundamentos da matemática ao demostrar a non completitude da 
aritmética. 
 
 […] A túa linguaxe podes describila 
 Na túa propia linguaxe, 
mais non na súa totalidade. 
O teu cerebro podes estudalo co teu propio cerebro, 
 aínda que non na súa totalidade. 
E así sucesivamente...  
 

O eu coas súas limitacións e os seus lazos, o mesmo eu que 
presenta Douglas R. Hofstadter en I am a strange loop como unha 
                                                 
6 Ed. Anagrama, 2002. 
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abstracción, contundentemente material, que nos proporciona a 
visión máis profunda e sutil da esencia do ser humano. O eu, que 
tampouco pode fuxir do azar, que no seu intento de narrar ou 
versificar superaría calquera limitación á que o sometesen os 
postulados dunha encorsetada e formalmente definida literatura 
matemática.  

    
     

 

A espléndida conexión romanesa 

 

PIUS SERVIEN,  MATILA GHYKA, DAN BARBILIAN e 
SALOMON MARCUS son nomes que até hai ben pouco non me 
dicían nada. Pasara nalgunha ocasión por riba dalgún deles con 
visión exclusivamente matemática, sen decatarme de que eran 
personaxes senlleiros no discurso integrador de todas as linguaxes 
que atinxen á creación literaria e, en xeral, á artística. Os dous 
primeiros, romaneses da diáspora –París, e no caso de Ghyka, 
ademais, case todo o mundo con final nos EEUU. Barbilan –
Barbu como poeta- e Marcus, matemáticos de primeira fila, 
permaneceron en Romanía durante toda a súa vida. En todos eles 
a literatura de calidade, ou a investigación formal na linguaxe ou 
no ritmo, foron compatíbeis coa matemática sublime. 

Hai xa bastantes anos, por azares que non veñen ao caso, 
caíran nas miñas mans unhas cantas novelas de Benjamín Jarnés, 
de quen até daquela apenas lembraba o seu nome, por figurar so o 
epígrafe de “outros” nos manuais ao uso no bacharelato da miña 
época. Gocei coa prosa de El profesor inútil e o Libro de Esther, e 
fun consciente dos esforzos estéticos de quen como el tentaran 
cambiar as bases da novela no primeiro terzo do século XX.  

No outro extremo, se é que na literatura existen extremos, 
está o meu interese por Stefan Zweig, froito neste caso de certo 
determinismo derivado das condicións da contorna familiar. Creo 
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que o lin todo, canto menos o traducido ao portugués ou ao 
español, e todos os ensaios biográficos que sobre el se escribiron. 
Até hai pouco faltábame Stefan Zweig, Cumbre Apagada - 
publicado en México en 1942, unha obra que ultrapasa a biografía 
novelada, máis ben dramatizada, na que Jarnés analiza desde o 
punto de vista histórico, psicolóxico e literario a vida e obra de 
Zweig. A súa lectura deume a oportunidade de entrar nos aspectos 
máis esvaradíos do escritor austriaco, entre eles o nesgo piedoso, 
por veces demasiado conxuntural, que marca as súas biografías, 
debido, segundo o álter ego de Jarnés na referida obra, a unha 
terapia substitutoria por non ser quen de perfilar bos personaxes 
nos seus intentos de construír novelas aceptábeis. Á hora de 
analizar a maneira de ser  de Zweig non  chega a altura de 
Cláudio De Araújo Lima en Ascençao e queda de Stefan Zweig, 
mais hai un aspecto no que considero nestes momentos 
inconmensurábel o meu agradecemento a Jarnés. En Stefan 
Zweig, Cumbre Apagada aparecen citados, entre outros, Tolstoi, 
Dostoieivsqui, Stendhal, Rousseau, Balzac, Sainte-Bouve, Zola, 
Dickens, Goethe, Schiller, Heine ou Flaubert, e en medio dos 
argumentos estruturados en base a todos estes xigantes, pode 
lerse: “...no seu libriño Introducción a unha maneira de ser 
(Introducere la un mod de a fi. Bucarest.1927), o poeta romanés 
Pius Servien escribe estas palabras: “o mundo é espléndido, mais 
se desmorona se non o sostén un pensamento”. Quen era este 
descoñecido, para min, que formaba parte do parnaso jarnesiano? 

Ao pouco de comezar as pescudas, souben que o meu 
primeiro contacto con Servien xa o tivera había máis de corenta 
anos através do artigo “Azar e matemáticas”, publicado no 
magnífico compendio Les Grands Courants de la pensée 
mathématique de Francoise Le Lionnais. Mais, daquela, o meu 
primario apego á axiomática de Kolmogorov, fixera que non 
reparase demasiado nos matices epistemolóxicos que alí se 
dilucidaban, respecto á formalización do concepto de 
probabilidade e, por tanto, nin me quedara co seu nombre. Seguín 
a buscar e din cun artígo de Benjamín Jarnés, publicado en La 
Vanguardia en 1933, no que facía unha recensión da versión 
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francesa de Introdución a unha maneira de ser. Despois desta 
primeira aproximación volvín ás obras de Jarnés que lera había xa 
moitos anos. Cal non sería a miña sorpresa que ao abrir Libro de 
Esther me atopo cunha cita de Pius Servien, “Eu cantarei as 
estrelas para non escoitar o seu silencio”. Ademais, o epílogo de 
El profesor inútil, edición de 1934, estaba encabezado por outra 
cita de Servien: “O mundo é espléndido, mais se desmorona se 
non o sostén un pensamento”. A ningunha das dúas lles prestara 
na primeira lectura demasiada atención.  

Francoise Le Lionnais e Benjamín Jarnés eran garantía 
abondo de que a obra do romanés pagaba a pena. En librarías de 
vello encarguei os seus libros fundamentais; recibinos aos poucos 
días, e con eles enredei a conciencia durante uns cantos meses.  

 
Pius Coculescu Sherban, máis coñecido por Pius Servien –

quizais a lixeira modificación do apelido fose unha chiscadela ao 
personaxe da novela Les Désirs de Jean Servien de Anatole 
France, naceu en Bucarest en 1902. Fillo dun afamado profesor, 
fundador do Instituto de Astronomía, inicia a educación 
secundaria na súa cidade natal, sendo enviado en 1920 a París 
para pólo a salvo das secuelas que deixara a Primeira Guerra 
Mundial no seu país de orixe. Alí remata o bacharelato,  
licenciándose posteriormente en letras na Sorbona, en 1925, sen 
descoidar durante todo ese tempo a súa formación en física e 
matemáticas. Regresa a Romania, para cumprir coas obrigas 
miltares, facendo cursos na Escola de Artillaría de Timisoara 
(1926-1927), e retorna a París.   

En 1930 Servien defendeu a tese de doutoramento Lees 
rythmes comme introduction physique à lestétique. Foi investiga-
dor do Centre National de Recherches Scientifiques en Paris e 
coordenador da colección Actualités scientifiques da editorial 
Herman, impartindo tamén algúns cursos sobre a linguaxe poética 
no Collège de France.  

En 1946 o embaixador de Romania en París ofrécelle a 
Servien a oportunidade de retornar ao seu país de nacemento. 
Parece ser que puxo como condición que lle creasen unha praza 
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de profesor de estética na Universidad de Bucarest, mais, pese a 
que o traballo de Servien xa recibira os eloxios, entre outros, dun 
teórico da estética como Benedetto Croce, do poeta Paul Valéry, e 
dun físico da categoría de Paul Dirac, o caso é que xamais 
regresou a Romania. Seguiu en París onde faleceu en 1959 
despois dunha apoplexía. Os derradeiros anos da súa vida 
pasounos con Dagerholm Lyse, unha muller norueguesa de quen, 
a principios dos setenta, o profesor Solomon Marcus – outro 
experto  romanés en matemática e en lingüística- tratou de buscar 
vestixios na rue des Plantes 26, en París, a vivenda que comparti-
ra con Servien. Lyse xa non vivía alí, e ninguén deu a Marcus a 
máis mínima noticia sobre ela. Non conseguiu, xa que logo, 
ningunha información sobre os últimos anos de Servien, nin 
sequera una fotografía; non existen imaxes suas7. 

No primeiro terzo do século XX, Servien, era un dos poucos 
intelectuais interesados nos máis diversos dominios do coñece-
mento. Tiña a habilidade de combinar poesía con matemáticas, ou 
filosofía con lingüística e física. Os seus intentos por formalizar a 
estética aparecen ligados aos do estadounidense G.D. Birkhoff 
(1884-1944) e aos do anteriormente citado Matila Ghyka (1881-
1965). Birkhoff foi un gran matemático, coñecido sobre todo polo 
Teorema ergódico, que en 1933 propón en Aesthetic Measure 
unha teoría formal da estética, despois de viaxar por todo o 
mundo estudando a arte, a música e a poesía nas máis diversas 
culturas. Ghyka, que pertencía á nobreza boiarda, estudou 
enxeñería en Paris e doutorouse en dereito na Universidade libre 
de Bruxelas. Fixo compatíbeis as súas preocupacións pola 
xeometría, a etnoloxía, a semántica, a estética e a arte con 
múltiples viaxes arredor do mundo, alternando a compañía de 
sabios coa de aristócratas. Entre as súas amizades literarias 
achábanse: Paul Valéry, Marcel Proust, Paul Morand ou Lucien 
Fabre. Foi oficial da mariña e diplomático, e como tal exerceu en 
Roma, Berlín, Londres, Madrid, París, Viena e Estocolmo. 
Despois da segunda guerra mundial fuxiu de Romania, e rematou 
                                                 
7“Centenar Pius Servien” de Solomon Marcus en “România literară” 
(www.romlit.ro). 
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de profesor visitante de estética en Virginia e California. Da  súa 
prolífica obra cómpre salientar Esthétique des Proportions dans 
la Nature et dans les Arts (1927), Essai sur le Rythme (1938), con 
prefacio do seu amigo e admirador Paul Valéry, e The Geometry 
of Art and Life (1946). 

Se atendemos ás datas de publicación dos traballos seminais, 
podemos dicir que Pius Servien foi un dos precursores da 
chamada estética científica, téndose adicado tamén á semiótica, á 
probabilidade e á utilización de modelos matemáticos na linguxe 
poética. As súas obras fundamentais son: Essai sur les Rythmes 
du français toniques de 1925, Lyrisme et structures sonores, 
1930, Le langage des sciences, 1931, Principes d'esthétique: 
problèmes d'art et language des sciences, 1935, Base physique et 
base mathématique de la théorie des probabilités vers une 
nouvelle forme de la théorie, 1942, Sagesse et poésie, 1947 e 
Hasard et probabilités, 1949, ademais de Introducere la un mod 
de a fi –Introdución a unha maneira de ser, publicado en romanés 
en 1927 e en francés en 1932,  e o poemario Orient, 1942.   

Paul Valéry, que gozaba dunha sólida formación en física e 
matemáticas, foi un dos grandes entusiastas do traballo de Pius 
Servien. Mesmo formou parte dun grupo de investigación, 
dirixido polo propio Servien, para estudar a dualidade 
matemática-poesía desde un punto de vista estrutural, no que 
tamén estaba Matila Ghyka. 

Reproduzo a continuación algúns dos comentarios que sobre 
Servien fai Valéry en Le cas Servient, publicado como epílogo do 
poemario Orient:  
 

Segundo a [...] interpretación [...] do mesmo Pascal, 
habería dúas especies de humanos, que só lograrían 
concordar sobre os obxectos máis inmediatos da vida 
práctica. 
 Este sentimento público apóiase singularmente sobre 
un punto: estima incompatíbel o don da xeometría xunto 
ao da poesía[...] 
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 Neste xuízo parece haber algunha influencia do 
romanticismo [...] Resulta unha división artificial dos 
intelectuais, precoz, e con frecuencia definitiva, que non 
pode ser tan favorábel como se cre aos seus respectivos 
avances e ao incremento de valor das producións dos uns 
e dos otros. Este enfoque faime pensar no célebre dístico 
de Vigny no que se reflexa: 
 

...jetant l’un sur l’autre un regard irrité 
Les deus sexes mourir chacum de son côté... 

 
Porén, nin Platón, nin Leonardo de Vinci consentiron 

privarse de ningún dos tipos de atención que posuímos, 
que nos permiten desenvolver, afastado da experiencia, 
mais a partir dela, o desexo de extraer de nós mesmos 
toda a riqueza posíbel. Por outra banda, tan pronto o 
instinto ou o impulso poético pasa á acción de producir, 
pode observarse que se pronuncia ou se realza no 
espírito creador algo semellante a un cálculo, xa que 
algo tende a conservarse, mais unha certa forma se 
propaga pouco a pouco. Condición mesma da unidade, 
tanto dun poema como de todo cálculo, e debe 
encontrarse, por outra parte, unha sensibilidade para as 
analoxías e as harmonías implícitas que orientan a 
investigación abstracta nos campos onde se dá, igual que 
o razoamento xeométrico, consubstancial aos intentos de 
resolución previos a toda lóxica, cando se busca a 
solución dun problema.  

Mais, debo recoñecer que a unión nun mesmo 
individuo das capacidades que fan un poeta auténtico e 
as que distinguen a un verdadeiro xeómetra é abondo 
rara. Por iso o caso de M. Pius Servien, que é 
incuestionabelmente o un mais o outro, era digno de 
salientar, e os seus numerosos méritos así nolo esixían. 
Non abonda con considerar en M. Servien a coexistencia 
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alternativa dun sabio e dun artista. O gran valor dos 
seus felices esforzos son o produto das súas dúas facetas. 

Mais, neste aspecto síntome confuso, porque non 
sei se vou presentar en primeiro lugar a un poeta, e 
despois a un xeómetra filósofo, ou ben, proceder en 
sentido contrario. A miña dúbida complícase, por outra 
banda, con esta circunstancia verdadeiramente 
admirábel de que estas dúas cualidades podan ser 
consideradas en M. Servien como completamente 
independentes, ou ben como completamente dependentes 
a unha da outra. É máis, el propio descubriu e formulou 
con exactitude o que permite ligar ou desligar esas dúas 
naturezas intelectuais, e demostrou através dos feitos, é 
dicir,  coas súas excelentes obras, o que doutro xeito xa 
establecera mediante unha análise indiscutíbel. 

[...]Éme imposíbel resumir aquí as teorías que M. 
Servien publicou, unhas sobre diversas cuestiones da 
ciencia, outras consagradas aos fundamentos da estética. 
Neste dominio mestúrase o que se ve, o que se quere, o 
que se pode, o que se sabe e o que se cre saber, actuando 
e reaccionando os ingredientes, uns sobre outros, como 
os dunha pócima. A primeira preocupación de M. Pius 
Servien foi “esclarecer” a extrema confusión das 
notacións tradicionais, dos problemas mal expostos, dos 
razoamentos sen razón, dos métodos pretendidamente 
“científicos”, que invaden case inevitabelmente a 
maioría dos espíritos de quen se atreve a tratar sobre 
cuestións de arte. Mais a súa ambición foi considerar e 
tratar a estética como unha ponte a tender entre as dúas 
linguaxes, unha na que o ritmo é esencial, a frase 
intraducíbel; outra, pola contra, esencialmente traducí-
bel, aritmética, sempre acompañada da infinidade de 
substitucións equivalentes que admite. 

 
Salienta Valéry as dúas naturezas intelectuais de Servien, 

unha combinación de sensibilidade e intelixencia, de artista de 
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vangarda e de científico, facendo fincapé na distinción que 
establece o romanés entre linguaxe científica e linguaxe lírica: na 
linguaxe científica é posíbel substituír unha frase por outra 
equivalente, tendo ambas as dúas o mesmo significado para os 
lectores, mentres que a linguaxe lírica se sitúa no polo oposto, 
cada frase é única, a substitución imposíbel, pero ademais na 
linguaxe científica o significado da frase é independente do ritmo 
e mesmo do nivel sonoro, porén, no lírico, a fronteira entre o 
significado e o ritmo non existe.  

Non deixa de chamar a atención que, despois de tantos anos, 
os libros de Pius Servien non fosen reeditados nin traducidos a 
outros idiomas. Mesmo a primeira tradución ao romanés dun libro 
seu tivo que agardar até finais dos setenta, sendo moi poucos os 
estudos en profundidade que sobre a súa obra se fixeron. Unha 
excepción é a do matemático romanés Solomon Marcus, cuxas 
investigacións van desde os fundamentos da matemática até a 
semiótica, pasando pola ciencia da computación e a matemática 
aplicada. Nos seus libros Poetica matematica, 1970 e, sobre todo, 
en Arta si stiinta (Arte e ciencia), 1986, retoma as ideas Servien – 
tamén as de Ghyka- e lévaas moito máis alá da súa formulación 
inicial.  

En Différence et répetitión, Gilles Deleuze fai referencia a 
Pius Servien, en relación á distinción dos dous tipos de linguaxe. 
Tamén o citan Eugène Ionesco, no discurso de ingreso na 
Academia Francesa en 1971, e José Ferrater Mora en “Reflexio-
nes sobre la poesía” (Diccionario de Filosofía). 

En “El caso Brauner”, colaboración de José María Parreño 
no catálogo da exposición antolóxica do pintor romanés Víctor 
Brauner (Galería Guillermo de Osma, 2010), podemos ler que “na 
serie de naturezas mortas xeométricas executada polo pintor Luis 
Fernández entre 1944 e 1948, realizou un exhaustivo estudo das 
diferentes clases de xogos rítmicos que, na súa opinión, podían 
encontrarse nunha obra de arte. Para a súa definición foi 
fundamental a lectura que fixo do libro Les Rythmes comme 
introduction physique à l’esthétique, do poeta e matemático 
romanés Pius Servien.”  
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As obras de Servien, a primeira delas escrita con tres 

décadas de antelación a The two cultures de Charles Percy Snow, 
son unha proba irrefutábel de que a división dos intelectuais en 
dúas categorías, os que senten a chamada da ciencia e os que 
abrazan a arte, se pode superar. Servien rompe o molde, e coma el 
todos os intelectuais xenuínos que nos explosivos anos trinta 
estaban familiarizados coa poesía, as artes plásticas, a física, a 
música e as matemáticas.  
 

E volvo a Jarnés. Despois de ler Sobre la gracia artística8, 
non é demasiado aventurado dicir que é el quen fala, en El 
profesor inútil, por boca de Mirabel: “Como nos versos de 
Valéry, estes muros, estas butacas, estes cadros levan acazapada 
nos seus diedros cristalinos a inflexíbel xove Parca”. Pois ben, a 
Introdución a unha maneira de ser de Servien tamén leva 
achantada a inflexíbel xoven Parca, “nun delicioso libro do poeta 
-segundo Jarnés- que reparte o seu tempo entre a meditación e o 
canto”. Libro que resiste a confrontación coas actuais teorías da 
neurociencia e o discurso hoxe vixente, e en continua modifica-
ción, sobre a formación do eu. Achegarse a Introdución a unha 
maneira de ser despois de ler I am a strange loop9 de Douglas 
Hofstadter, Yo, lo superfluo y el error10 de Jorge Wagensberg, Y 
el cerebro creó al hombre11 de Antonio Damasio ou The Tell-Tale 
brain12 de Vilayanur S. Ramachandran, fai a súa lectura aínda 
máis deliciosa. Todos estes autores, que destacan nas súas 
respectivas áreas de coñecemento, grandes divulgadores que fan 
nas súas exposicións constantes referencias á pintura, á música e a 
literatura de calidade, seguro que de coñecer a obra de Servien a 

                                                 
8Alí escribe: “O pelaxianismo en arte é moito máis discutíbel que na 
teoloxía. O mesmo escéptico Valéry, implacábel analista, co seu  «único 
verso» por todo agasallo, é tan recusábel!” 
9Basic Books, New York, 2007. 
10Metatemas Tusquets, 2009. 
11Destino, 2010. 
12W.W. Norton & Company, New York, 2011. 
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utilizarían mesmo como fonte inspiradora das súas máis requinta-
das investigacións.  

 
 

ION BARBU13 foi o heterónimo de Dan Barbilian durante os seus 
escasos dez anos de incursión na literatura, antes de recalar 
definitivamente na matemática. Naceu o 18 de marzo de 1895 en 
Câmpulung Muscel, e morreu o 11 de agosto de 1961 en 
Bucarest.  Con só dous libros publicados esta estraña mestura de 
Rimbaud e Pessoa, en palabras do crítico literario Victor 
Ivanovici, é uns dos enigmas máis impenetrábeis da literatura 
romanesa.  

A organización temática da súa poesía adquire unha grande 
coherencia como mensaxe orientada ao futuro, sen renunciar á 
tradición balcánico-levantina herdada de Alexandría e Bizancio. 
Despois de pasar por unha primeira etapa parnasiana -da que na 
madurez renega por “derivar dun principio poético elemental” - 
emboca no hermetismo, amosando unha  entrambilicada sintaxe 
poética. As súas orientacións fundamentais son: ben cara á 
captación do sentido do mundo, agochado detrás dos fenómenos, 
ben cara á inmediatez, na cal se pode intuír a esencia do mundo. 
A arte é un xogo secundario, realidade sublimada que parte da 
vida, dunha vivencia, mais non se confunde coa vida, senón que 
se constitúe como un segundo universo posíbel.  

Dan Barbilian licenciouse en Matemáticas en 1921, despois 
de suspender os estudos durante uns anos ao ser mobilizado con 
ocasión da primeira guerra mundial. Posteriormente estudou 
teoría de números en Goettingen, onde planeara realizar o 
doutoramento con Edmund Landau, mais, desilusionado, regresa 
a Romanía e le a tese en Bucarest en 1929. 

De 1922 a 1932, Barbilian dedicouse principalmente á 
literatura, e malia á súa curta obra é considerado como un dos 
máis grandes poetas romaneses do século vinte, quizais o máis 
grande. En 1933 retorna ás matemáticas, e por ser a primeira 
                                                 
13Joc secund/ Juego segundo .  Prólogo de Victor Ivanovici. Barbu, Ion. 
Editura Minerva, Bucarest, 1981. 
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noticia que teño sobre as súas contribucións, aínda recoñecendo 
que non é este o lugar máis axeitado, vou contar brevemente cales 
foron os seus logros, que pasaron case desapercibidos durante 
máis de sesenta anos. 

Un dos problemas máis importantes sobre o que traballou, 
1933-34, foi na xeneralización dalgunhas propiedades da métrica 
utilizada no modelo de xeometría hiperbólica plana de Beltrami-
Klein. Dos resultados obtidos dera conta nun congreso internacio-
nal en Praga. A aquela presentación seguiu un intercambio de 
cartas con Wilhelm Blaschke, quen asistira á reunión e expresara 
o seu interese polo concepto de metrización de Barbilian. 
Desafortunadamente, a pesar de que Barbilian continuou a 
traballar nesta dirección, durante os anos seguintes non publicou 
nada sobre o tema. Máis tarde, escribiu que había un proxecto 
conxunto con Blaschke que nunca se levou a cabo.  

Despois de 1939, Barbilian, despraza o seu centro de 
interese matemático cara a álxebra e a teoría de números. Durante 
a Segunda Guerra continuou na Universidade de Bucarest, 
escribiu varios artigos, mais ningún deles relacionado co 
procedemento de metrizacion que leva o seu nome. Ao rematar a 
guerra o problema dos espazos de Barbilian foi retomado polo 
afamado topólogo Paul Joseph Kelly, quen escribe na American 
Mathematical Monthly: 

 
 Nun traballo moi breve en Časopis Matematiky a Fysiky 

(1934–1935), D.Barbilian define certa clase de espazos métricos 
(que chamaremos espazos de Barbilian) e expón algunhas das 
súas propiedades; a aproximación de Barbilian ao modelo de 
Poincaré  ten vantaxes de simplicidade e xeneralidade. 
 
Ao ter noticia Barbilian do artigo de Kelly, quen traballara 

sempre illado do mundo e pensara que o seu descubrimento 
anterior á guerra fora esquecido, vese con novos folgos para 
retomar o tema. 

 A decisión de publicar o seu novo traballo só en romanés, 
en  1959, podería ser unha das razóns polas que a teoría de 
Barbilian non gozou dunha audiencia máis grande. Con todo, 
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había polo menos unha persoa que estaba ben informada do 
asunto, nomeadamente L.M. Blumenthal, que escribiu un 
comentario sobre o achado de Barbilian en Mathematical 
Reviews. 

Entre 1959 e 1961, Barbilian, realizou catro traballos sobre 
o mesmo tema, o derradeiro, asinado xunto con Nicolae Radu, foi 
entregado ao editor o 20 outubro de 1961, despois da morte de 
Barbilian, o 11 de agosto de 1961. Nestes papeis desenvólvese a 
teoría que presentara en 1934. 

En 1981, P.J. Kelly e G. Matthews amosan que o espazo de 
Barbilian pode ser integrado no estudo das xeometrías non 
euclidianas a un nivel introdutorio. A orixinalidade da súa idea 
consistiu na análise do modelo de Poincaré para a xeometría de 
Lobachevski. No seu estudo de 1934 define unha métrica dentro 
dunha rexión plana, xeneralizando así o modelo de Poincaré, só 
aplicábel ao círculo unidade. Con esta medida, o interior do 
conxunto pode ser un modelo de xeometría non euclidiana 

Entre 1996 e 2002 o traballo  orixinal de Barbilian (1934) 
foi moi citado. O estudo das aplicacións métricas apolonianas 
cuasi-conformes atraeu o interese de moitos investigadores; entre 
eles: Beardon, Gehring, Hag, Hästö, Ibragimov e Boskoff. Nun 
derradeiro acto de humildade, Barbilian, en 1959 recomenda o 
uso do termo Espazo métrico de Apolonio, en vez de Espazo de 
Barbilian, proposto por Blumenthal e Kelly. Sinala, con modestia,  
que o cre máis apropiado.  
 

Volvendo á súa faceta literaria, en 1919 Dan Barbillian 
comeza a traballar na revista Sburatorul, aceptando a suxestión do 
crítico literario Eugen Lovinescu de adoptar o nome do seu avó, 
Ion Barbu. Parece ser que a súa estrea artística tivo orixe nunha 
aposta co tamén poeta e crítico literario Tudor Vianu. Nunha 
viaxe a Giurgiu, no colexio, Barbilian promételle a Vianu escribir 
un libro de poemas, para o que non tería que facer outra cousa, 
argumentara, que darlle saída ao espírito artístico que todos 
levamos  dentro. A partir desta "aposta", Dan Barbilian descobre 
o seu talento e o amor á poesía. Para el poesía e xeometría son 
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complementarias: onde a xeometría é ríxida, a poesía abre o 
horizonte cara ao coñecemento e a imaxinación . 

 Á marxe dalgúns poemas dispersos nas revistas do seu 
tempo, toda a súa poesía está reunida nun só volume, que 
comprende: En busca de caracois, Xogo segundo, Undenrodas e 
Isarlyk. O segundo poemario é o que lle dá título a un libro que, 
en palabras de Ivanovici, contén certas referencias da moderni-
dade e, na súa sucesión in crescendo, esgota unha idade da poesía 
e unha experiencia poética da que ao final só pode ficar o silencio. 
Unha vez “destilado o magma do tempo, do pesado magma do 
ser, nos seus herméticos versos, non lle queda outra saída que 
fundirse no xélido mundo da xeometría”. 
 Ion Barbu é un poeta difícil de descifrar. O seu universo 
hermético preséntao através de temas filosóficos, con exceso de 
formulación sintética e con analoxías arbitrarias cargadas de 
subxectividade, consubstanciais á descontinuidade das imaxes. O 
uso descontextualizado de termos matemáticos e, ás veces, a 
tendencia a dar ás palabras no contexto un significado distinto do 
que teñen no uso común, son a base da súa lírica hermética. 
 Inspirado nos poemas de Mallarmé, a concepción da poesía 
de Barbu, o mesmo que a de Paul Válery, ten moito en común coa 
xeometría: 
 

 "Igual que a xeometría, entendo a  poesía como un certo 
simbolismo, usado para representar as posíbeis formas de 
existencia... Para min a poesía é  unha  prolongación da 
xeometría, así que, mesmo sendo poeta, nunca abandonei o 
dominio divino da xeometría." 

 
Para  Barbu a poesía consegue reconciliar o apolíneo e o 

dionísico nun proceso único, nunha síntese na que o pensamento 
se transfigura, tomando formas concretas de son, liña e cor. 
Segundo o crítico Serban Cioculescu, "O seu hermetismo mata a 
espontaneidade a primeira vista. A vocación matemática de Ion 
Barbu é utilizada para o cerre hermético, a primeira redacción da 
substitución matemática”. Sabemos que na álxebra o cuantitativo 
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se substitúe polo cualitativo; a palabra escura de Ion Barbu é 
alxébrica, agardando pola substitución do significado claro. 
Mentres, prevalece o misterio. 

 
Non lle adiquei de momento o tempo suficiente. Un de 

tantos asuntos na espera de retomalo máis adiante que, sospeito, 
morrerá en fase de proxecto. Mais, a percepción do Sistema 1 da 
miña intuición, agardando a ocasión propicia de filtrala polo 
Sistema 2 para lograr un relato consistente, iluminado pola razón, 
dime que no poema que reproduzo para rematar, existen pegadas 
da métrica barbiliana nos mundos hiperbólicos de Poincaré 
(disimulen a miña ousada tradución). 

 
ÍMPETO  
 
Non son máis que un elo da gran curva. 
Fráxil, a miña unidade é efémera, mais 
emerxen da miña morte un enxame de vidas  
e o verdadeiro nome que levei: Ondulación. 
 
Así, arqueado no tempo, desprego un longo tecido  
dende a feble herba até a pensativa fronte, 
e na  loura ringleira de formas, subindo dun sol cara a outro, 
unha vida pasada flúe de volta para os campos. 

 
Da errante onda, das eternas augas, 
procúrome o vestido dos que morren, 
e ando renovado e áxil —sutil estremecemento- 
por orgullosas aulas e húmidas covas... 
 
E así, abríndome na terra enormes portas, 
cara a ritmos non abarcados xamais pola mente, 
levo á Alta Balanza a miña carga, enriquecida 
con tantas existencias e con tantas mortes. 
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                                   Coda 

 
 A esta altura, e pese a todos os intentos feitos para 
consolidar unha teoría da estética científica, con base matemática, 
creo que a relación das matemáticas coas diversa artes, incluída a 
literatura, está en constante expansión, prestándose xa que logo ás 
máis variadas interpretacións. Despois de constatar a existencia de 
textos literarios abondo, que explícita ou implicitamente fan 
referencia á matemática, e da penetración do formalismo 
matemático no campo da crítica, só resta pór a traballar o enxeño; 
os camiños de conexión entre ambos os dous mundos son 
múltiples. Algunhas das referencias anteriores creo que poden 
abrir interesantes vías, como as que xa abriron Ramon Llull ou 
Lewis Carroll, aos que á mantenta deixei no tinteiro por 
considerar que xa se lles dedicaron moitas páxinas, ás que eu non 
podería engadir absolutamente nada.  O caso de Borges habería 
que tratalo á parte, pois á marxe da indiscutíbel calidade da súa 
obra, talvez se magnificara a interpretación que de ela se fixo en 
clave matemática.       

 

                 
  

 
 

 


