Matematika + Literatura
Ikerketa matematikoa versus polizia ikerketa
Los crímenes de Oxford, de Guillermo Martínez, 2004
Egia eta froga daitekeen egia-partearen artean diferentzia bat dago:
horixe da, berez, Gödelen teoremari buruzko Tarskiren korolarioa - esan
zuen Seldomek-. Epaileek, auzitegiko medikuek, arkeologoek, matematikariek baino askoz lehenago zekiten hori. Imajina dezagun bi susmagarrirekin posiblerekin bakarrik osatutako krimena.
Horietako edozeinek daki egia osoa: ni izan nintzen edo ni ez nintzen
izan. Baina justiziak ezin du egia horretara zuzenean jo, eta zeharkako
bide neketsua egin behar du frogak biltzeko: galdeketak, koartadak,
aztarna digitalak... Gehiegitan aurkitzen diren ebidentziak ez dira iristen
ez baten erruduntasuna ez bestearen errugabetasuna frogatzeko.
Funtsean, Gödelek 1930ean osotasun ezaren teoremarekin matematikan gauza bera gertatzen dela erakutsi zuen. Egia berresteko mekanismoa Aristotelesen eta Euklidesena garaikoa da, hau da, benetako baieztapenetatik abiatuta, lehen printzipio ukaezinetatik abiatuta, tesirako
urrats logiko hutsak eginez aurrera egiten duen makina harroa; metodo
axiomatikoa, alegia, metodo hau, batzuetan, justiziaren hurbilpen
prekarioak bezain eskasa izan daiteke. [...] Gödel-ek erakutsi zuen,
aritmetikaren maila oinarrizkoenetan ere, badirela axioma bidez frogatu
edo ezeztatu ezin diren enuntziatuak, mekanismo formal horien irismenetik haratago daudenak, eta enuntziatu horietan epaileek ezin izango
lukete beren egia edo faltsutasuna, erruduntasuna edo errugabetasuna diktatu.

Guillermo Martínez (1962) idazle eta matematikari argentinarra
da, 2019 Nadal Saria irabazi zuen. Obra hori, hasiera batean
Crímenes imperceptibles (2003) gisa argitaratu eta 35 hizkuntzatara baino gehiagotara itzuli zen, eta Álex de la Iglesia zuzendari
espainiarrak eraman zuen zinemara.
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Buru matematikoa
Los tiempos del odio, de Rosa Montero, 2018
Angela gai zen bere burua ikusteko. Bere garezurraren iluntasunean ziztu
bizian biraka zebilen kolore distiratsuko milaka aurpegi zituen poliedro bat
bezala ikusten zuen. Eta angelu bakoitzean zenbaki bat, zeinu bat, formula
bat zegoen; horregatik ematen zitzaizkion ondo matematika, egin behar
zuen bakarra bere burua behatzea baitzen, eta soluzioak berez pizten
ziren. Zenbakizko konbinazio posible guztiak hor zeuden: nahikoa zen
begiratzen jakitearekin. Angelak bazekien mundu guztiak ez zuela poliedro
txinpartagarri bat buruan, eta edertasun sekretu hori izatea, ezbairik
gabe, babeslekua eta kontsolamendua zen. Baina bazen zerbait garrantzitsua goa Angelarentzat, Ricardok abian jarri zuen hori guztia mobilizatzeko gai zen energia bat, eta su sakratu hura maitasuna zen.

Rosa Montero kazetari eta idazle madrildarra (1951), 1981eko
Kazetaritza Sari Nazionala eta 2017 Es painiako Letren Sari Nazionala, espainiar letren erreferente , feminismoarekin konprometitua
eta zientziaren grinatsua da. Los tiempos del odio (2018) eleberria
Bruna Husky detektibearen zientzia-fikziozko serieari dagokio.
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Amaren eraginez matematikarako grina
El teorema de Almodovar, de Antoni Casas Ros, 2008
Liluratu egiten ninduten bulegoko mahai handiaren aurrean ematen
nituen une haiek, non apalategiak liburuen pisuaz kurbatzen baitziren.
Matematika-grinak batzen gintuen une haietan, eta berak banan-banan
azaltzen zizkidan uniberts o mental horre n arkanoak. Amak behin baino
gehiagotan azpimarratzen zuen matematikari baten adimena instrumentazioa baino gehiago zela. Oraindik ere entzuten dut: “Lehenik
burua da, teknika, gero, berez azaleratzen da”. Harmonia handiko garai
haietan ere gustuko nuen nire aulkia berera, nire gorputza berari, itsatsita zegoela. Espazioan dantzan ari diren zenbakien beroaz urtuak.
Amari tangoa gustatzen zitzaion. Paralelismoak ezartzen zituen, eta
esaten zuen bi gorputzak, matematikariarena eta espazio-matematikoarena, egokitzapen ezin hobea izateko bi dantzariren gisakoak izan
behar zutela. Ezezagun bat askatzen genuenean, normalean disko bat
jartzen zidan. Bata bestearen ondoan eserita entzuten genuen, kanapean eserita, batzuetan dantza ere egiten genuen. Hitzen elementu
tragikoa eta musikaren leuntasuna gustatzen zitzaizkidan. Munduak,
abstrakzio hutsekoa eta gorputz-hizkuntzakoa, elkar ukitzea gustatzen
zitzaidan. Fakultatean, harritu egiten ninduen nire lankide gehienen
erabateko garuntasuna. Batzuk mundua gorrotatzeraino iristen ziren,
aszeta huts bihurtuz. Matematikari arrazoizkoak eta aspergarriak ziren.

Edozein biografiatan irakur daitekeenez, Antoni Casas Ros Katalunia frantsesean jaio zen 1972an, ama italiarra eta aita katalana
zituen, eta bere matematika-ikasketak istripu tragiko batek eten
zituen, El teorema de Almodóvar (2008) liburuan kontatzen den
bezala. Hala ere, autorearen izena izengoitia da eta ez dakigu zein
den haren atzean dagoen benetako identitatea.
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Monastegiko liburutegiaren estruktura
El nombre de la Rosa, de Umberto Eco, 1980
Makinan pentsatuz, lege naturaletan eta gure pentsamenduaren legeetan
pentsatzen amaitu dut. Hauxe da axola duenak: kanpotik aurkitu behar
dugu barrutik Eraikina nolakoa den deskribatzeko modu bat...
—Nola?
—Utzi pentsatzen. Ez da hain zaila izan behar. […] Adso, lagun, matematika-zientziak erabiliko ditugu. Averroesek dioen bezala, matematika-zientzietan bakarrik dago guk ezagutzen ditugun gauzen eta ezagutzen ez
ditugun gauzen arteko identitatea.
—Orduan, onartzen duzu ezagutza unibertsalak onartzen dituzula.
—Matematika-ezagutzak gure adimenak eraikitzen dituen proposizioak
dira, beti egiazkotzat funtziona dezaten, berezkoak direlako edo matematika beste zientziak baino lehenago asmatu zelako. Eta liburutegia
matematikoki pentsatzen zuen norbaitek eraiki zuen, matematikarik
gabe ezinezkoa baita labirintoak eraikitzea. Beraz, gure proposamen
matematikoak eraikitzailearen proposamenekin alderatu behar dira […].
Nolanahi ere, utzi eztabaida metafisikoetara korapilatzeari. Zer demontre
gertatzen zaizu gaur? Hobeto aprobetxatu zure ikuspegi ona, hartu
pergamino bat, tablatxo bat, zeinuak markatzeko zerbait, eta estilo bat...
Eman dezagun buelta bat Eraikinaren inguruan, ilundu baino lehen.
[…]
—Baina orduan badakigu dena! Utz iezadazu zenbatzen… Liburutegiak
berrogeita hamasei logela ditu, horietako lau heptagonalak, eta berrogeita hamabi gutxi gorabehera karratu formakoak, azken horietako
zortzik leihorik gabe, eta hogeita zortzik kanpora ematen dute, eta
hamaseik barrualdera ematen duten bitartean!

Umberto Eco (1932 - 2016) idazle eta filosofo italiarra izan zen.
2000. urtean Komunikazio eta Giza Zientzietako Asturiasko
Printzea saria jaso zuen. Goiko lan horren hamabost milioi ale
baino gehiago saldu dira mundu osoan, eta Le Monde egunkari
frantsesak “Mendeko 100 liburuak” zerrendan sartu zuen.
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Zenbakiak, unibertsoaren zimendu

Los desposeídos: una utopía ambigua, de Ursula K. Le Guin, 1974
«Dena zenbakitan idatzita egongo litzatekeen liburua hutsezina litzateke.
Zehatza izango litzateke. Hitzekin esaten zen ezer ez zen egia izango. Hitzak
ez ziren bata besteari egokitzen, ez eta zuzenak ere; nahastu eta bihurritu
egiten ziren. Hala ere, hitzen azpian, erdian, karratuaren erdian bezala, dena
orekatzen zen. Dena alda zitekeen, baina ezer ez zen galtzen. Zenbakiak
ulertzen badituzu, dena uler dezakezu: oreka, jarraibidea. Munduaren
oinarriak, egonkorrak baitziren». Shevekek arrakasta izan zuen: «Ez
zegoen amildegi gehiago, ezta horma gehiago ere . Ez zegoen erbestealdi
gehiagorik. Unibertsoaren zimenduak ikusi zituen, eta egonkorrak ziren».

Shevek, Los desposeidoseko pertsonaiak, matematikan babesten
da, errealitatetik ihes egin eta ziurtasun-espazio bat bilatzeko.
Diziplina hori zientzia errealistatzat hartzen du, ez konstruktibistatzat. Hau da, kontzeptu matematikoak berez existitzen diren
objektu abstraktuak direla uste du. Eta ikertzaileek ez dituztela
sortzen beren buruan asmatuz, baizik eta teoremekin eta frogapenekin soluzioak aurkitu ahala aurkitzen dituztela.
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Emakumeen unibertsitaterako sarbidea
La incógnita Newton, de Catherine Shaw, 2004
... gaur esan dit, irrifarrez, Emilyk osaba Morrison jauna, Burge-Jones
andrearen anaia, txundituta utzi zuela mahaian, afaltzen ari zirela, problema [Lewis Carollen Un cuento enmarañado liburuko] planteatuz eta gero
erantzuna emanez. Izan ere, Burge-Jones andrearen anaia matematikaria
da, eta Lewis Carroll, buru-hausleen egilea, jauna pertsonalki ezagutzen
du (Oxfordeko irakasle denez, bizitza errealean beste izen bat erabiltzen
omen du). Eta —Burge-Jones andreren atsekaberako, bere ahots tonuagatik esango nuke—, ahizpari azaldu dio, Emilyk matematikarekiko duen
zaletasuna beragandik heredatu duela, eta kontuan hartu beharko lukeela,
zaletasun horrek bere horretan jarraitzen badu, komeni dela nahi duen
denbora guztian ikasten jarraitzea, baita unibertsitatean ere. Bai;
Burge-Jones andreak esan dit hemen, Cambridgeko Unibertsitatean,
damentzako college bat dagoela. Benetan bi dira! Emakumeak ezin dira
graduatu, egia da, baina ikasi eta tutoreak izan ditzakete, klaseetara joan
daitezke eta baita azterketetara aurkeztu ere. Alajainkoa! Emily ikuspegi
horren aurrean alaitasun- jauzika hasi da, eta amak, berriz, irmotasunez,
honela zioen: zorionek hamahiru urte besterik ez ditu. Denbora nahikoa
dago horretan pentsatzeko.

Catherine Shaw, Frantzian bizi den, Leila Schneps (1961) Zenbakien Teorian aditua den matematikari iparramerikarraren literatura-izengoitia da. La incognita Newton, ingelesezko titulua The
Three-Body Problemas duena. Cambridge Mystery 1888ko
Cambridgean dago girotuta. Protagonista neska eskola-maistra
gaztea da, matematikazalea, eta hiru matematikariren hilketak
ikertzera behartzen dutena. Matematikari horiek, hiru gorputzen
mugimenduaren problema aztertzen ari ziren
(adibidez, Ilargia, Lurra eta Eguzkia).
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Atbash kodea
El salón de ámbar, de Matilde Asensi, 1999
Liburuaren izenburua Los mensajes del Antiguo Testamento zen, eta
idazle ezezagun bat zen, eta Itun Zaharreko alegoriek, metaforek,
parabolek eta esamoldeek munduaren amaieraren iragarkia eta zibilizazio
berri baten etorrera iragartzen zutela frogatzen saiatzen zen. Edukien
aurkibidea arreta gabe aztertzetan, nire begi nekatuek, azkenean, loa
kendu zidan zerbaitekin topo egin zuten: laugarren kapituluak «Atbash,
Jeremiasen kode sekretua» zuen izena. Azkar pasatu nituen orriak,
kapitulu horren hasierara iritsi arte, eta benetako gozamenez hasi nintzen
irakurtzen. Gizateriaren historian izan den kode sekreturik zaharrena,
liburuaren arabera, Atbash kodea zen, Jeremias profetak lehen aldiz
erabilia bere testuen esanahia mozorrotzeko. Gorteko kide boteretsuek
eta erregeak berak Babiloniaren aurkako porrota iragartzeagatik
Jeremiasen aurka har zitzaketen errepres aliek beldurtuta, erreinu ets ai
horren izena enkriptatu zuen idazkietan; horretarako, hebrearren
alfabetoan oinarritutako ordezkapen metodo bat erabili zuen, eta, hala,
alfabetoaren lehen letra, Aleph, azkenagatik ordezkatzen zen, Tav;
bigarrena, Beth, azken-aurrekoagatik, Shin, eta horrela hurrenez hurren.
Lehen kode horren izena, Atbash, bi mila eta bostehun urte baino
gehiagoko antzinatasuna zuena, bere funtzionamendu-sistemak eman
zion: «Aleph a Tav, Beth a Shin», hau da, Atbsh. Hala, Jeremiasek, bai 25.
kapituluko 26. bertsetean, bai bere liburuko 51. kapituluko 41. bertsetean,
«Sheshach» idatzi zuen Babiloniaren ordez. Bi bertset horien bila abiatu
nintzen etxean nuen Bibliara, liburutxo txiki eta folletoitxoak esaten zuena
egia ote zen eta, hala zen, han zeuden frogak.

Matilde Asensi Carratalá (Alacant, 1962) espainiar kazetari eta
idazlea da, eta batez ere eleberri historikoak eta abenturakoak
idazten ditu. Bere lehen eleberria, El salón de ámbar, 37 urterekin
argitaratu zuen, eta orduz geroztik liburu bat atera du urtero edo
urte eta erdiro.
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Zenbakientzako buru ona
La analfabeta que era un genio de los números, de Jonas Jonasson, 2013

Behin, nagusi hurrenarekin topo egin zuen, hura kargatutako bidoien
kopuruaren eta haien pisu totalaren hileko laburpena egiten zebilen.
– Ea, laurogeita hamabost bider laurogeita hamabi –esan zuen–. Non
dago kalkulagailua?
– Zortzi mila zazpiehun eta berrogei –esan zuen Nombekok.
– Hobe bilatzen laguntzea, txiki.
– Zortzi mila zazpiehun eta berrogei –errepikatu zuen neskatxak. – Zer
diozu?
–Zortzi mila zazpiehun eta berro...
– Eta nola dakizu?
– Beno, begira, laurogeita hamabost ehun ken bost dira, eta laurogeita
hamabi, ehun ken bi. Zifrak gurutzatu eta kendura kentzen baduzu, hau
da, laurogeita hamabost gutxiago zortzi eta laurogeita hamabi ken
bost, beti ematen du laurogeita zazpi. Eta zortzi bider bost berrogei
dira. Zortizazpiberrogei. Zortzi mila zazpiehun eta berrogei (*).
– Nondik atera duzu kalkulurako metodo hori? –galdetu zuen nagusiak,
harriturik. – Ez dakit. Jarrai dezakegu lanean?
Orduan, nagusiaren laguntzaile izendatu zuten.
[* 95 × 92 = (100 – 5) × (100 – 8) = 100 × 100 – 5 × 100 – 8 × 100 + 5 × 8 =
(100 – 5 – 8) × 100 + 5 × 8 = 87 × 100 + 5 × 8 = 8.740]

Jonas Jonasson (1961), kazetari eta idazle suediarra, nazioarteko
ospea duen idazle bihurtu zen, El abuelo que saltó por la venta y
se largó (2009) eleberria kaleratu zuenean. 35 hizkuntzatara itzuli
zen eta hiru milioi eta erdi ale baino gehiago saldu ziren. La analfabeta que era un genio de los números (2013) bere bigarren
eleberria izan zen.
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Multzo hutsaren axioma
Tan poca vida, de Hanya Yanagihara, 2015
Gaia aldatzeko, Judek Kashen doktorearen hileta kontatu die, baita Li
doktoreak egin duen panegirikoa ere.
Matematika gustuko ez duten pertsonek ahal duten guztia egiten dute
gustatzen zaienei konplikatuak diruditela leporatzeko —esan du Li
doktoreak—. Baina matematika maite duen edonork badaki justu
kontrakoa dela: matematikak sinpletasuna saritzen du, eta matematikariek hori balioesten dute. Beraz, inor ez da harrituko Walterren axioma
gogokoena matematikan dagoen axioma sinpleena izateaz: multzo
hutsaren axioma.
Multzo hutsaren axioma zeroaren axioma ere bada. Zeroaren kontzeptuak (zero balioa, zero elementuak) existitu behar duela ezartzen du.
Matematikak bere existentzia onartzen du, baina frogatuta al dago? Ez.
Hala ere, existitu egin behar da.
Filosofiko jartzen bagara, gaur bezala, bizitza bera multzo hutsaren
axioma dela esan dezakegu. Zeron hasi eta zeron amaitzen da. Badakigu
bi egoerak existitzen direla, baina ez gara jabetuko bataren existentziaz
eta ezta bestearenaz: bizitzaren zati beharrezko bat osatzen duten
estatuak dira, nahiz eta bizitza gisa esperimentatuak ezin izan. Ezerezaren kontzeptua onartzen dugu, baina ezin dugu frogatu. Hala ere, existitu egin behar da. Beraz, nahiago dut pentsatzea Walterrek, hil beharrean, berak frogatu duela multzo hutsaren axioma, zeroaren kontzeptua egiaztatu duela. Ez zait bururatzen zer egin zezakeen zoriontsuago.

Hanya Yanagihara (1974) idazle estatubatuarraren (Hawaiiko aita
eta Koreako ama) nobela bikaina da Tan poca vida (2015). Istorio
benetan gogorra duen eleberri hau, urteko nobelarik onena bezala
ezagutu zen Estatu Batuetako komunikabide askotan.
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Zenbaki erromatarrak
El viaje de Baldassare, de Amin Maalouf, 2000
Ni izan nintzen isilune hautsi zuena:
—Itxaron, Buméh. Hori lelokeria da. Ez zara zu izango Kristoren eta
Ebanjelisten garaietan ez zela sei sei sei idazten, gaur zuk arabiar
zenbakiekin egingo zenukeen bezala, baizik eta zifra erromatarrak
erabiltzen zirela. Eta hor, zure hiru seiek ez dute ezer esan nahi.
—Orduan, esan diezadakezu nola idazten zen seiehun eta hirurogeita
sei erromatarren garaian?
—Oso ondo dakizu. Horrela.
Egur zati bat hartu eta DCLXVI zoruan trazatu nuen.
Maimund eta Habib hurbildu egin ziren nik idatzi berri nuen zifra ikusteko.
Buméh ez zen mugitu, eta galdetu zidan ea ez ote nuen ezer berezirik
sumatzen trazatutako zenbakian. Ez, nik ez nuen ezer ikusten.
—Ez zara ohartu zifra erromatar guztiak hor daudela, ordenatuta, eta
horietako bakoitza behin bakarrik?
—Ez denak – erantzun nuen azkarregi.
—Tira, segi, bide onetik zoaz. Hasieran zifra bat falta da. M. Idatzi.
Orduan MDCLXVI izango dugu. Mila seiehun eta hirurogeita sei. Orain,
zenbakiak osorik daude. Urteak osorik daude. Ez da besterik gehituko.

Amin Maalouf (1949) idazle eta kazetari franko-libanoarra da, eta
Letren Asturiasko Printzea Saria jaso zuen 2010ean. Gaur egun
Frantzian bizi da eta Frantziako Akademiako kidea da. Goncourt
Sari entzutetsua jaso zuen La Roca de Tanios eleberriagatik.
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Fermaten misterioa

El misterio de la belleza exacta, de Sergey Baksheev, 2019
—Nik beti miretsi nuen Danin jenioa. Esan zidanean Fermaten misterioa
aurkitu zuela, eta Teorema Handiaren frogapen ederra aurkitu zuela, hunkituta geratu nintzen, eta berak argitaratzea espero nuen. Baina Danin ez zen
hori egiteko estutzen. Formalitateak mespretxatzen ditu. Orduan, frogapena emateko eskatu nion hura argitaratzeko prestatzeko. Berak ezetz esan
zidan. Nik pixka bat gehiago itxaron nuen, baina bera kategorikoa izan zen.
Daninek jakinarazi zuen Pierre de Fermatek berak ezkutuan utzi zuela frogapena, eta berak ere gauza bera egingo zuela. Berak ez du eskubiderik matematikariei amets handi hori kentzeko! Gailur handi hori lortu bazen, zertarako jarraitu saiatzen? Serioski hitz egiten zuen eta hori ikaragarria zen.
Ulertu nuen ezin nuela konbentzitu eta ekintzetara joatea erabaki nuen.
—Esan, nola sartu zinen Daninen apartamentura eta zer gertatu zen hor?
Grabatzailearen argi gorria behatuta, polizia larritu egin zen.
—Ulertuko duzu nik zerbait handia eta ona egingo nuela. Nik gizateria
osoaren mesedetan jarduten nuen! Norbaitek, bere garaian, Gogolen eskua
hartu izan balu “Almas muertas” liburuaren bigarren liburukia sutara bota
zuenean, edo d’Anthes Pushkinen doluan geratu izan balu, modua kontuan
hartu gabe, ondorengo belaunaldiek nola eskertuko zuketen. Ez duzu horrela
uste? Nik Danini gurtzen nuen, eta beti opa izan nion zoriontasuna. Emazteak
lagunik onenarekin engainatu zuenean eta zientziarentzat guztiz suntsikorra
zen depresioa jasan zuenean, nik nire ahizpa aurkeztu nion. Ondo trata zezan
animatu nuen. Matematikengatik egin nuen! Eta horrek fruituak ekarri zituen.
Danin berpiztu egin zen eta Frogapen Handia aurkitu zuen. Baina haren aurkikuntza ezin zen desagertu. Eta eskuizkribua lapurtzea erabaki nuen.

Sergey Baksheev Errusiako autore moderno ospetsuenetako bat
da suspensekothrillerren generoan. Bere eleberrietako asko
istorio errealetan oinarrituta daude, eta argumentu zirraragarria
izateaz gain, irakurleei historiaren moraltasuna zalantzan jarri
arazten diote. Intriga sinestezin, suspense zirraragarria, sekretu
zirraragarriak, maitasun-harremana eta lizunkeria: bere idazkerak
dena dauka, irakurleen asko erakarriz.
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Haizea matematiketan
El regreso a los sauces, de Jacqueline Kelly, 2012
Apok ez zuen kasurik egin. Bere pentsamenduetan murgilduta zegoela
zirudien. Zopan zehar, inolako arrazoirik gabe, esan zuen:
– Edozein triangelu angeluzuzenetan ertzak inguratzen dituzten hiru
karratuetan, hipotenusaren karratuaren azalera triangeluaren beste bi
ertzen gainean dauden karratuen azaleren batura da. Ba al zenekien hori
Humphreyk?
Iloba eta gainerakoak begira geratu zitzaizkion, harrituta, Apok
dortoka-suzedaneo zopa zurrupatzen zuen bitartean.
– Barkatu, osaba Apo –zezeldu zuen Humphreyk–. Zer esan duzu?
– Oh, gure lagun Pitagorasen, Zenbakien Aitaren, esaldi txiki bat.
Arratoiak, Satorrak eta Igarabak elkarri begiratu zioten, harrituta.
Arrain-platerrean zehar, Apok hau adierazi zuen:
– Zenbaki lehen txikienak, ziur aski, badakizue: bi, hiru, bost, zazpi eta
hamaika dira. Ezin da zehaztu, Euclidesen arabera, zein den zenbaki
lehen handiena. Nik esango nuke arrain hau bereziki gozo dagoela.
Humphrey hartu beste zati bat. Burmuinarentzat janaria da! Eta
–gaineratu zuen–, nire familiakoren bati buruz horrelakorik esatea
gustuko ez dudan arren, zure adinerako moteltxoa zarela iruditzen zait.
Beraz, jan... Oso ondo, mutil ona zara. [...]
– Osaba Apo, beldur naiz lesioren bat izango ote duzun –esan zuen,
osaba harrituta behatzen zuen bitartean.
– Txorakeriak, seme –erantzun zuen Apok–. Ez naiz nire bizitzat hobeto
sentitu. Norbaiti gustatuko litzaidake liburutegira joatea Fermaten
azken teoremari buruz hitz egiteko? Hori beti da dibertigarriena.

Regreso a los sauces (2012) Kenneth Grahame britainiarraren
El viento en los sauces (1908) haur-literaturako klasikoaren
jarraipena da. Jarraipen hori, Jacqueline Kelly idazle zeelandarrak egin zuen, La evolución de Calpurnia Tate lanaren egileak.

Matematika + Literatura
Zenbaki lagunak maitasunaren zenbakiak dira

La diosa de las pequeñas victorias, de Yannick Grannec, 2012
—Lo zaude?
—Pentsatzen nabil. Lanera joan behar dut.
—Jadanik?
—Opari bat dut zuretzako.
Bi sagar gorri eta oso distiratsu atera zituen, ohe azpian zegoen, zorrotxotik.
Batean, labanaz grabatuta, «220» eta bestean «284» zegoen.
—Gure aurreko bizitzako kontua da? Gutako bat aurreratuta dago.
—«220» jango dut eta zuk «284».
—Beti aukeratzen duzu pisu gutxien duena.
—Ixildu pixka bat, Adele. Ohitura arabiarra da. 220 eta 284 zenbaki
lagunak dira, benetan zenbaki bikainak. Biak dira bestearen zatitzaileen
batura. 284ren zatitzaileak 1, 2, 4, 71 eta 142 dira. 220 guztira. Eta
220ren zatitzaileak...
—Nahikoa da, hainbeste erromantizismok gogaitzen nau, apotxo,
zorabiatu egingo naiz!
—10.000.000 baino gutxiagoko 42 pare baino ez dira ezagutzen.
—Nahikoa dela esan dut!
—Inork ez daki kopurua infinitua den ala ez. Inoiz ez dute aurkitu bikote
bikoiti/bakoitirik.
Sagarra ahoan sartu nion. Murtxikatzen ari zen bitartean, une hartako
nostalgia nabaritzen hasi nintzen, berriro izango ez ginatekenarena: haur
eder eta ergelak, gu geu izan ezik beste guztia ez dutenak. Horixe izan zen
bizitzan egin zidan oparirik baliotsuena. Sagar-pipitak Demel kafearen
gozoki-kaxa batean gorde ditut.

Yannick Grannec (1969) idazle frantsesaren La diosa de las pequeñas victorias (2012) Kurt Gödel logikari austriarraren bizitzaren
biografia nobelatua da, Adele Porkert emaztearen begietatik eginikoa. Frantziako liburu-saltzaileen saria jaso zuen 2013an.
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Kubiko laburtezinak
El noveno círculo, de Fernando S. Llobera, 2005
Paolo Gerardik Libro di ragioni izeneko liburua idatzi zuen, bere
garaian eragin handia izan zuen aljebra-tratatua. 193 matematika-adibide erretoriko zituen, gehienak komertzioarekin zerikus ia
zutenak. Azken adibideetan bederatzi ekuazio kubiko deskribatzen ziren, horietako bost laburtezinak.
—Uste dut ekuazio laburtezinekin galdu naizela – onartu zuen
Sebastiâok.
—Oso erraza – Ivanek haria berreskuratu zuen -. Gradu bateko
ekuazio batek zuzen bat deskribatzen du; bigarren mailako
ekuazio batek plano bat mugatzen du, folio bat bezala, eta
ekuazio kubiko batek, bolumen bat. Adibidez, zure Martiniaren
olibak kubiko batekin deskribatuko litzateke, zehazki, paraboloide simetriko batekin. Ekuazio horien soluzioak, gaur egun
eskolan ikasten direnak, ezezagunak ziren garai hartan. Izatez,
soluziorik ez zutela uste zen.
Horretaz gain, gure Gerardik, problema ebazteaz harrotzen zenak,
oker zegoen bere planteamenduetan. Soluzioak ez zituenez inoiz
egiaztatu jatorrizko arazoari, ez zen konturatu bere erantzunak
okerrak zirela. Ekuazio horien problematika ez litzateke ebatziko
XVI. mendera arte.

Fernando S. Lloberak (1965) ingeniaritza aeronautikoa ikasi zuen
New Yorken. El noveno círculo misteriozko bere lehen eleberria da,
eta argumentuan, Danteren lanean oinarrituta, hainbat hilketa
argitu behar dituzte. Pertsonaiak “Los amigos de Cambrigde"
taldeko kide dira, 1900ean Hilbertek planteatutako milurteko
problemak ebazten zituenari sariak ezarri zion Institutu
Teknologikoari kideak.

Matematika + Literatura
Zenbaki autorreferenteak
En el blanco, de Ken Follet, 2004
Telemetria aretoan Hans Mueller, denek Hank deitzen zutena, aurkitu zuen. Gizonak hatzarekin apuntatu eta zelatatu zuen:
—Ehun eta hogeita hamabost.
Joko bat zen. Elspethek zenbaki horren inguruko berezitasunen bat
esan behar zuen.
—Errazegia –erantzun zuen Elspeth-. Hartu lehenengo zifra,
bigarrenaren karratua eta hirugarrenaren kuboa; batu hiru
emaitzak eta hasierako zenbaki bera lortuko duzu.
Elspethek ekuazioa luzatu zion: 11 + 32 + 53 = 135.
—Oso ongi –onartu zuen Hankek-. Eta zein da gauza bera geratzen
den ondorengo zenbakia?
Kontzentrazio-une bat eta gero, Elspethek erantzun zuen:
—Ehun eta hirurogeita hamabost. 11 + 72 + 53 = 175.
—Bikain! Sari nagusia irabazi duzu.
Gizona poltsikoan bilatu eta hamar zentaboko txanpon bat atera
zuen. Elspethek hura hartu zuen.
—Berreskuratzeko aukera emango dizut —esan zuen Elspethek—. Ehun eta hogeita hamasei.
—Ene! —Hankek bekozkor jarri zen—. Itxaron. Zifra bakoitzaren
kuboa batzen baduzu... 13 + 33 +63 =244.
—Gero, eragiketa bera errepikatuta, hasierako zenbakia lortuko
duzu. 23 + 43 + 43 = 136. Elspethek txanpona itzuli zion eta, eskupetik, eguneratzearen kopia bat eman zion.

Ken Follet (1949), bereziki ezaguna Los pilas de la tierra lanagatik,
bestseller askoren autore ingelesa da. Polizia-nobela hau enpresa
biologiko batekin erlazionatuta dago. Enpresa horretatik birus
arriskutsu bat lapurtu dute Eguberrietan eta ekintza terrorista bat
dela uste da.

Matematika + Literatura
Harri urdinen aritmetika
Tigres azules, de Jorge Luis Borges, 1983
Matematika hasieran sortu zuen ordena-grina berak ekarri zuen nik
ordena bat bilatzea sortzen diren harri burugabe horietako matematikaren aberrazio horretan. Aldaketa aurreikusezinetan lege bat aurkitu
nahi izan zuen. Egunak eta gauak eman nituen aldaketen estatistika
bat egiteko. Hau zen nire prozedura. Piezak begiekin zenbatzen nituen
eta zifrak idazten nituen. Gero, mahai gainera botatzen nituen bi
eskukadatan banatzen nituen. Bi zifrak kontatu, idatzi eta eragiketa
errepikatzen nuen. Alferrikakoa izan zen ordena bat bilatzea, errotazioetan marrazki sekretu bat bilatzea. Gehienez ere 419 pieza kontatu
nituen; gutxienez, hiru. Behin itxaron egin nuen eta, beldur izan nuen,
desagertuko ziren. Entseatu eta gutxira ikusi nuen disko isolatu bat
ezin zela biderkatu edo desagertu.
Nola ez, batuketa-, kenketa-, biderketa- edo zatiketa-eragiketak
ezinezkoa ziren. Harriek uko egiten zioten aritmetikari eta probabilitateen kalkuluari. Berrogei diskok, zatituta, bederatzi eman zezaketen;
bederatziek, berriz ere zatituta, hirurehun izan zitezkeen. Ez dakit
zenbat pisatzen zuten. Ez nuen balantzara jo, baina ziur nago bere
pisua konstantea eta arina zela. Kolorea, berriz, beti urdina hura zen.
Operazio horiek eromenetik salbatzen lagundu zidaten. Matematika-zientzia suntsitzen duten harriak maneiatzean, behin baino gehiagotan pentsatu nuen lehen guarismoak izan ziren grezierako harrietan, eta hizkuntza askori “kalkulu” hitza eman baitiete. Matematikak,
esan nuen, harrietan dute hasiera eta, orain ere, amaiera. Pitagorasek
hauekin lan egin izan balu...

Jorge Luis Borges (1899-1986), idazle eta poeta argentinarra
Ficciones eta El Aleph bezalako lanen egilea, oso interesatua
zegoen matematikan (infinitua, laugarren dimentsioa, multzoen
teoria, zenbakiak eta aritmetika, kaosa, logika, paradoxak, etab.),
bere lan askotan ikus daitekeen bezala, besteak beste, Babaleph,
La biblioteca de Babel, El Aleph, El libro de arena, Funes el
memosioso, etab..

Matematika + Literatura
Bizitzaren, unibertsoaren eta guztiaren erantzuna
Guía del autoestopista galáctico, de Douglas Adams, 1979-1982
– Gure arrazak zazpi milioi eta erdi urte itxaron ditu Egun Baikor eta
Argitzaile Handi honi! –oihukatu zuen buruzagiak– Erantzunaren eguna!
–Inoiz ez gehiago –oihu egin zuen gizonak–, inoiz ez gara gehiago
jaikiko goizean, galdera hau eginez: Nor naiz? Zer zentzu du nire
bizitzak? Badu garrantzirik, kosmikoki hitz eginda, lanera joateko
jaikitzen ez banaiz? Izan ere, gaur, azkenean, behingoz ezagutuko dugu
Biziaren, Unibertsoaren eta Guztiaren arazo desegoki horiei guztiei
ematen zaien erantzuna! [...]
–Duela hirurogeita hamabost mila belaunaldi, gure arbasoek programa
hau jarri zuten martxan –esan zuen bigarren gizonak–, eta denbora horretan guztian gu izango gara ordenagailuko hitzak entzuten lehenak. [...]
–Egun on –esan zuen azkenean Pentsamendu Sakonak.
–Hmmm… Egun on, Pentsamendu Sakona –esan zuen Loonquawlek
urduri–, baduzu… hmmm, hau da…–Emango dizuedan erantzun bat? –
eten egin zion Pentsamendu Sakona tonu dotorean -. Bai, badaukat.
–Bai. […] Baina ez dut uste –gaineratu zuen Pentsamendu Sakonak–
gustatuko zaizuenik.
–Ez dio axola! –ohiukatu zuen Phouchgek–. Jakin egin behar dugu!
Oraintxe bertan!
–Oraintxe bertan? –galdetu zuen Pentsamendu Sakonak. –Bai! Oraintxe bertan. […]
–Ados –esan zuen Pentsamendu Sakonak–. Bizitzari, Unibertsoari eta
Orori buruzko... galdera handiari erantzuna...–Bai...?!?!
–Berrogeita bi –esan zuen Pentsamendu Sakonak, lasai eta maiestate
infinituarekin.

Douglas Noël Adams (1952-2001) irrati-gidoilari, idazle ingelesa eta
historialari galaktikoa izan zen, batez ere La guía del autoestopista
galáctico serieagatik ezaguna. Unibertsitateko ikasketetan Footl
ghts izeneko talde komikoan lan egin zuen, gerora Monty Python
bilakatuko zena.

Matematika + Literatura
Matematikari eta idazle
1Q84, de Haruki Murakami, 2009
—Irakaslea eta eleberrigilea zara —esan zuen Fukaerik. Galdera bat
zirudien. Galderazko intonaziorik gabeko galderak egitea Fukaren hitz
egiteko moduaren ezaugarrietako bat izan behar zuen.
—Gaur egun, bai —erantzun zuen Tengok.—Ez duzu bietako bat bera
ere ematen.
—Izan daiteke —esan zuen Tengok. Irribarre egitea pentsatzen nuen,
baina ez zen gai izan—.
Irakasle zura daukat eta akademian irakasten dut, baina ezin da esan
formalki irakaslea naizenik; eta eleberriak idazten ditut, baina argitaratu ez direnez, oraindik ez naiz idazlea.
—Ez zara ezer.
Tengok baieztatu zuen.
—Hori da. Gaur egun ez naiz ezer.
—Gustuko dituzu matematikak.
Tengok berriro baiezkoa eman zion, esandakoari galdera-ikurrak gehitu
ondoren.
—Bai. Betidanik gustatu zaizkit. —Zer gustatzen zaizu?
—Zer gustatzen zaidan matematikatik? —Tengok bere hitzak osatu
zituen—. Zenbakien aurrean, oso erlaxatuta sentitzen naizela. Gauzak
bere bidera itzuliko balira bezala da.
—Integralei buruzko azalpena interesgarria zen.—Nire klaseetako bati
buruz hitz egiten zabiltza?
Fukaerik baiezkoa egin zuen.
—Eta zuri, gustatzen zaizkizu matematikak?

Haruki Murakami (1949) idazle japoniarra azken hamarkadetako
idazle garrantzitsuenetako bat da nazioarteko literaturan, eta
Literaturako Nobel sarirako hautagaia da behin eta berriz. Eleberri
fantastiko honen izenburua George Orwell-en 1984 eleberria
dakarkigu gogora, gainera “q” letra eta “9” zenbakia berdin ahoska
zen dira japonieraz.

Matematika + Literatura
Garrantzitsuak diren matematika bakarrak
Los humanos, de Matt Haig, 2013
ldizkarian irakurri bezala besarkatu, musu eman, belarrian putz egin edo
beste edozein giza gauza egingo zidan beldur nintzen, baina ez zuen
horrelakorik egin, eta ez zuen gogo handirik erakutsi ere. Iruditu zitzaidan han geratu eta begiratu ni begiratzea besterik ez nuela egin nahi,
912.673 zenbakiaren erro kubikoa banintz bezala, eta kalkulatzen ahalegintzen balego bezala. Nire aldetik, esan beharra daukat, 97 suntsiezinaren, nire lehen zenbaki gustukoenaren antzera, harmonia berean jarduten saiatu nintzela.
1. Oro har, Lurrean «berriak» hitzak «gizakiei zuzenean eragiten dieten
albisteak» esan nahi du. Ez zen bat ere izan ez antilopeei buruz, ez
itsas-zaldiei buruz, ez Floridako galapagoei buruz, ez planetako beste
bederatzi milioi espezietako bati buruz.
2. Albisteen lehentasun ordena ulertezina da. Adibidez, ez zen ezer
atera behaketa matematiko berriei edo oraindik aurkitu gabeko
poligonoei buruz; aldiz, politikari buruzko, planeta honetan gerra eta
dirua besterik ez direnak, berri mordoa izan zen; are gehiago, hain
dira ezagunak berriei Gerraren ikuskizuna eta dirua dei dakiokela.
Ondo informatu ninduten: indarkeria eta diruzaletasuna ezaugarri
zituen planeta zen. Bonba bat lehertu zen Afganistan izeneko herrialde batean [...]. «Balore-merkatu» deiturikoak erortzen ari ziren (zenbakiz betetako pantaila batzuei begira zeuden gizakiak ikaragarri
kezkatzen zituen, dagoen matematika garrantzitsu bakarrak balitz
bezala). Riemannen hipotesiari buruz zerbait agertzen ote zen zain
egon nintzen, baina ez zuten ezer esan. Bi arrazoirengatik izan
zitekeen: inork ez zekien edo inori ez zitzaion interesatzen.

Matt Haig (1975) eleberrigile eta kazetari ingelesa da. Haur eta
helduentzat fikzioa eta ez fikzioa idatzi du, sarritan fikzio espekulatiboaren generoan. Eleberrian, Cambridgeko Unibertsitateko Andrew
Martin irakasleak, gure garaiko genio matematikoetako batek,
zenbaki lehenen sekretua aurkitu du, eta, era berean, unibertsoaren
misterioei erantzungo dien eta gaixotasunaren eta heriotzaren
amaiera bermatuko duen gakoa.

Matematika + Literatura
Matematikak, asmatzen dira ala aurkitzen dira?
La fórmula preferida del profesor, de Yoko Ogawa, 2003
—Matematikaren zer espezialitate ikertu zenuen unibertsitatean?
—galdetu nion, matematikarekin zerikusia duen zerbaiti buruz hitz
egiteko asmoz, nire eskariari erantzun eta kalera ateratzeagatik eskerrak emateko.
—Matematikaren erregina deitu ohi zaion arloa —esan zidan, kafe-trago zaratatsu baten ondoren—. Erregina bezain polita, noble eta, aldi
berean, deabrua bezain krudela. Erraz azaltzen da hitz gutxitan, denok
ezagutzen ditugun zenbaki osoak baitira. 1, 2, 3, 4, 5, 6... zenbakien
zerrendako erlazioak ikertzen ari nintzen.
Ez nuen espero irakasleak “erregina” bezalako hitz bat erabiltzea, ipuin
batetik atera zela zirudien. Urrutira tenis-pilota baten zarata entzuten
zen [...].
—Beraz, erlazio hori aurkitu zenuen?
—Hain zuzen, aurkikuntza bat da. Ez da asmakizun bat. Lurra sortu
baino askoz lehenago zeuden teoremak lurrazaleratzea eta Lurraren
azpitik ateratzea bezalakoa da, inork ez baitu halakorik aurkitu.
Jainkoaren koadernoan bakarrik idatzita dagoen egia lerroz- lerro
transkribatzea bezala da. Inork ez daki koaderno hori non dagoen, ezta
noiz irekitzen den ere.
“Existitzen ziren teoremak ...” esatean, “pentsatzen” ari zenean beti
begiratzen finko espazioko puntu bati eta oraingoa ere hura begiratu zuen.

La fórmula preferida del profesor (2003) argitalpen-fenomeno
bihurtu zen Japonian — Japoniako liburu-dendetako Yomiuri saria
jaso zuen, 2004an—, eta planeta osoan zehar itzuli zen, Yoko Ogawa
autoreari (1962) nazioarteko proiekzio handia emanez. Era berean,
Japoniako Matematikako Elkartearen Saria jaso zuen, matematikekiko interesa pizteagatik.

