
Matemáticas y poesía

M i rar soñando despierto

Al ver dos líneas trazadas

Te refleja como ciertos

Espacios que son del alma;

Mar de infinitos destel los

Acotados por las blancas

Trazas que dejan abiertos

Imposibles movimientos

Capaces de abrir las marcas

Alcanzadas por expertos

Sabios de todos los tiempos

Y soñando lograremos

Penetrar en las esencias

Ocultas de los extremos

Esquivos de las conciencias,

Sabiendo que toda ciencia

Incluye cuando queremos

Algo de amor y cadencia
José Antonio Hervás

“ Na árbore da ciencia, a física é o tronco. . . e
a matemática, a raíz”. Iso dicía un día en
Santiago un dos matemáticos máis bri l lantes
da segunda metade do século XX, Sir Michael
F. Atiyah. As súas palabras viñan a
parafrasear aquela famosa sentenza do gran
Gal i leo Gal i lei , pai da física moderna en
particular e da ciencia moderna en xeral : “O
l ibro da natureza está escrito en l inguaxe
matemática”.

Jorge Mira, A ciencia no punto de mira

“Por contra na ciencia sempre hai algo novo: a internet, as células-
nai, as vacinas contra a sida, as probas de ADN, os fósiles, os
avances contra o alzhéimer, o cambio climático. . . ”

Carlos G. Reigosa: Vagalume

“Cos anos, cada vez concédolle máis importancia ao feito de divulgar
a ciencia. Facela é importante, pero éo tanto ou máis contar o que
fomos quen de lograr e tantos e tantos misterios e problemas que
aínda non conseguimos chegar a entender. Saber isto é a única
maneira de que a xente valore o que os científicos fan, pero sobre
todo é a única maneira que temos para comprender o mundo que
nos rodea e para poder xulgar criticamente o que nos din, o que é
igual que ser máis libres”.

Ángel Carracedo: “Prólogo” de A ciencia no punto de mira de Jorge
Mira

“O coñecemento científico é unha experiencia moi vital, e por iso
debe mostrarse coas dúbidas e ironía que rodean calquera outro
aspecto da nosa existencia”.

Xurxo Mariño, Os dados do reloxeiro.

Se queres coñecer as suxestións de lectura da bibl ioteca podes
atopar as nosas guías aquí:
http: //bibl iosansa.blogspot.com.es/2013/11/novembro-de-ciencia-vi i -
as-nosas-guias.html

E xa sabes, agardámoste onde o mundo se chama
biblioteca!
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