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MATEMÁTICAS. 101 PREGUNTAS 

FUNDAMENTALES. 

POR QUE LA ARAÑA NO SE QUEDA 

PEGADA A LA TELA? 

A frase máis excitante que se pode ouvir en ciencia, a 

que anuncia novos descubrimentos, non é Eureka! 

senón “Que curioso…”.  A ciencia é demasiado 

humana, seria e importante como para non tomala de 

broma e rir con ela. Algúns dos maiores 

descubrimentos iniciáronse  con experimentos que 

perseguían uns resultados moi diferentes aos 

logrados. Os ensaios poden ser divertidos e os 

resultados poden concluír que non hai ningún 

sentido. Pero ese é o gran paradoxo e a esencia 

mesma da investigación: a ciencia empeza realmente 

cando algo non encaixa.  

Robert Matthews traballou para encaixar os principios científicos que dan 

solucións a preguntas cotiás como se nos mollamos máis andando ou correndo 

baixo a choiva. Porque, como dixo Einstein, “nos momentos de crise, só a 

imaxinación é máis importante que o coñecemento”. 

Froito dunha coidada selección dos milleiros de 

preguntas formuladas nas visitas ao Mathematikum 

(museo interactivo de Matemáticas) de Giessen 

(Alemaña), creado en 2002, Albrecht Beutelspacher, 

director do mesmo, bríndanos este claro e atractivo 

volume que fará as delicias do afeccionado aos 

números. Dividida en nove grandes categorías 

(«Fundamentos», «Formas e patróns», «Fórmulas», 

«Azar», «Cálculo infinitesimal», «Aplicacións», 

«Matemáticos», «Ensinar a aprender» e un apartado 

misceláneo), é unha obra variada que abrangue temas 

de absoluta modernidade e tamén relacionados co 

saber do mundo antigo, cuestións curiosas e outroa xa 

clásicos, á vez que expón interesante reflexións acerca 

da importancia da ciencia en xeral e das matemáticas en particular, así como do 

valor do ensino e a aprendizaxe. 
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Nesta obra, preguntas co-

mo: Sabías que na Terra ca-

en cen raios por segundo? 

Sabías que as pilas se inven-

taron ao diseccionar unha 

ra morta? Sabías que o fío 

dunha tea de araña é máis 

resistente que o aceiro?... 

atopan respostas sinxelas, 

que vos axudarán a coñecer 

e entender os descubrimen-

tos máis fascinantes da 

ciencia. 

Poden explicar as teorías de Darwin sobre 

a evolución por que nos cruzamos de bra-

zos ao manter unha conversación? Ou por 

que temos todos os seres humanos pensa-

mentos "paranoides"? Mesmo aclarar se 

ten algún sentido a dor a pesar de que 

esnaquiza a vida de moitas persoas? 

"Darwin vía o mesmo mundo que todos 

nós, pero observábao a través dunhas len-

tes que lle axudaban a percibir e a com-

prender moito máis que calquera outra 

persoa", escribe o biólogo e divulgador 

Mark Nelissen, que nas páxinas do seu 

novo libro Darwin no supermercado 

(ensínanos a colocármonos as lentes do bo 

de Charles e a observar e percibir cousas 

que non están á vista de calquera".   (Muy 

interesante—Elena Sanz 07/02/2013) 
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Prometícheste a ti mesmo, ao terminar o 

instituto, que xamais volverías tocar as 

mates? Ou, pola contra, es unha calcula-

dora humana? A realidade é que vivimos 

rodeados de matemáticas, ás veces sen 

darnos conta: facemos contas para che-

gar a final do mes, calculamos se nos sae 

máis a conta un deterxente ou outro, 

facemos a Declaración da Renda indivi-

dual ou conxunta e imaxinamos todas as 

combinacións posibles para gañar a par-

tida de póker. Este libro fai un repaso a 

estes e moitos outros aspectos nos que 

as matemáticas aparecen na nosa vida e 

explícanolos de modo que lle vexamos a 

lóxica e todos estes cálculos que se nos 

fagan moito máis fáciles e divertidos.  

Álxebra, xeometría, trigonometría ? non 

lles teñas medo, non morden, en realida-

de inventáronas persoas de carne e óso, 

coma ti; están ao teu alcance  (Adaptado: 

Casa do libro). 
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Algúns descubrimentos científicos constitú-

en auténticos fitos históricos, xa sexa pola  

extraordinaria utilidade das súas aplicacións 

prácticas, xa polas súas revolucionarias re-

percusións no pensamento teórico. Isaac 

Asimov rememora neste volume as figuras 

de trinta protagonistas destes Momentos 

estelares da ciencia, como Newton, Lavoi-

sier, Watt, Faraday, Henry, Edison, Harvey, 

Jenner, Pasteur, Ehrlich, Roentgen, Becque-

rel, Curie, Einstein, Rutherford e Lawrence, 

entre outros. 


