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• De poesia i matemàtiques 
 
Poesia i matemàtiques: dos conceptes que donen lloc a innumerables consideracions i a 
algun joc de paraules. Realment un no sabria trobar una mesura apropiada per al tema: 
des de l’espontaneïtat d’un graffiti pintat, ja fa algunes dècades, en dependències d’una 
Escola del Campus Sud (quan encara no tenia aquest nom): “Dado el logaritmo de Pi // y 
la Estrella Polar // averiguar si es aquí // donde se viene a estudiar” (o similar), fins al 
projecte de Coleridge d’escriure els Elements d’Euclides en poemes, és evident que hi ha 
una distància, que avui en dia la ubiqüitat d’internet ha reduït a zero. 
O no del tot, perquè el graffiti esmentat (comunicació personal d’un bon amic) no hi cons-
ta. En canvi, sí que s’hi pot trobar un limerick de l’astrònom W.T. Kyner, en uns Procee-
dings d’un congrés sobre estabilitat i ressonància d’òrbites periòdiques celebrat a Sao Pau-
lo el 1969: 
 

There was once a comet quite old 
Whose core grew gradually cold. 
It began to librate 
With amplitude great, 
And now has a shell of green mould. 
 

La cerca per internet de poesia de tema matemàtic, o de matemàtics que escriuen poe-
mes, o de poetes que parlen de matemàtiques, o les dues coses alhora, té un recorregut 
no acotat. Alguns arriben a extrems insospitats: 
 

Ahora solo soy un impar  
que busca ser elevado  
para encontrar su par  
que al ser multiplicado  
sea un entero  
como el amor  
que por ti siento. 

 
que no comentarem. Existeix, però, un terme mig “no exento de virtud”, que deia Macha-
do, com uns poemes de Rafael Alberti o aquest de Gabriel Celaya, Así se escribe la ciencia 
(fragment): 
 

Kepler miró llorando los cinco poliedros  
encajados uno en otro, sistemáticos, perfectos,  
en orden musical hasta la gran esfera. 

 
Amó al dodecaedro, lloró al icosaedro  
por sus inconsecuencias y sus complicaciones  
adorables y raras, pero, ¡ay!, tan necesarias,  
pues no cabe idear más sólidos perfectos  
que los cinco sabidos, cuando hay tres dimensiones. 

 
 
I aquest bonic i gens trivial poema Les matemàtiques del laberint, d’en David Jou: 
 

Què cal preguntar per trobar  
un ordre al desordre del pla  
d'aquest laberint? Potser res. 
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Potser no hi tenim cap accés.  
Potser, simplement, no n'hi ha. 

 
Teseu compta els passos tallats,  
es fa matemàtic, s'entesta  
a fer de l'atzar una festa,  
publica els primers resultats,  
arriba en poc temps a la glòria  
de màxim expert: oh victòria! 

 
I amb tant d'afalac de clarins,  
es queda a habitar als laberints. 
 

En un ordre de coses més frívol, tenim una deliciosa estrofa 
de Voltaire dedicada a Madame du Châtelet: 
 

Sans doute vous serez célèbre  
Par les grands calculs de l'algèbre,  
Où votre esprit est absorbé.  
J'oserais m'y livrer moi-même;  
Mais hélas! A+D-B  
N'est pas = à je vous aime. 

 
Cent per cent Voltaire. Amb una llengua més esmolada, el 
mateix autor va dedicar a Maupertuis aquests versos: 
 

Vous avez confirmé dans ces lieux pleins d'ennui,  
Ce que Newton connut sans sortir de chez lui. 

 
fent broma de l’expedició a Lapònia per mesurar un arc de 
meridià i decidir si la Terra era un el·lipsoide allargat o apla-
tat (Newton havia demostrat a partir de la precessió de l’eix 
de rotació que estem en el segon cas, i fins i tot va donar 
una estimació de l’aplata-
ment). 
Que el tema de poesia i 
matemàtiques no n’és un 
de menor queda palès en 
un article de Sarah Glaz, 
Poetry Inspired by Mathe-
matics (Proceedings of 

Bridges Pecs (2010), 35-43). Entre la bibliografia que s’hi cita hi 
ha un llibre de la pròpia Sarah Glaz i de J. Growney, Strange At-
tractors: Poems of Love and Mathematics, absolutament recoma-
nable.  
No podríem acabar sense fer esment de Lewis Carroll, matemàtic 
i poeta, i dels seus jocs amb les paraules. El quadre de dalt és el 
conegut poema The Mouse’s Tale (apareix a The Hunting of the 
Snark) amb forma de mouse tail. Tot plegat una mica surrealista, 
en el millor estil de l’autor d’Alice in Wonderland. Els lectors més 
lletraferits poden buscar per internet el triple o quàdruple joc de 
paraules, perquè en la literatura anglesa hi ha una forma de vers 
anomenada tail rhyme, que Carroll fa servir en el poema.  
 
Amb aquestes consideracions despreocupades i una recomanació 
de lectura (el llibre de S. Glaz i J. Growney) des del Full de l’FME us desitgem unes molt bones 
festes i un feliç 2014. 
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