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Hipaso de Metaponto descubriu a irracionalidade da diagonal do 

cadrado de lado unitario, o dodecaedro, fixo aportacións á teoría 

musical pitagórica e descubriu, probablememte, a irracionalidade 

da sección áurea e a necesidade de ampliar o concepto pitagórico 

de número.  

Esta última idea en particular resultou todo un ataque ao misticis-

mo pitagórico, sostido sobre a base de que o mundo era semellante 

en perfección a unha esfera que tiña a súa esencia no número, e no 

cal todo podía explicarse en termos de números sinxelos ou das sú-

as razóns. 
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Fun expulsado. Decretouse a miña morte en vida. Incluso 

se erixiu a miña tumba. Privado de calquera posibilidade 

de negocio ou actividade ao que me dedicar en Crotona, 

Metaponto, e en calquera lugar da Magna Grecia, contem-

plo con innegable desprezo ao par de ratas que me acom-

pañan nesta viaxe. Nin se achegan á miña sombra, nada 

queren tocar que eu tocase antes. Debería ter medo? Tal 

vez nun descoido, mentres durmo eu e os demais pasaxei-

ros, aproveiten para me botar á auga pola borda. A miña 

vida acabaría así, nas augas do océano, e a verdade per-

tencería unicamente aos oídos de Poseidón. Tal vez. Por 

iso che escribo mentres viaxo: para preguntarche se na 

túa patria caben arrogancias como a miña, ou se aí tamén 

se opina que “non todo debe revelarse a todos”. De mo-

mento, agardando a túa resposta, vou camiño de Atenas. 

Seica alí se respira un aire diferente. 
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Teodoro, o meu máis encarnizado inimigo, dixo que se-

mellante descubrimento era propio do Mestre e que a el se 

lle debía atribuír, como se facía tradicionalmente. Eu re-

pliquei que iso era algo que facían os Matemáticos, pero 

que dita obriga non rezaba para os Acusmáticos, xente ig-

norante aínda dos máis altos segredos, e que, polo tanto, 

resultaba inconcibible que puidera eu ter chegado a des-

velar algún arcano. A furia de Teodoro, reclamando para a 

Escola o mérito do meu descubrimento, foi absolutamente 

desoladora. 

Resulta dificilmente crible como determinadas persoas 

asumen a protección de quen non o necesita cun furor ce-

go e irascible. Adoitan ser persoas que, sabedores da súa 

incapacidade, adoitan empregar como estratexia para pro-

gresar a adulación máis vil dos poderosos, unha servidu-

me cega e fanática das súas ideas e persoas, atacando cal-

quera mérito alleo a aqueles que poidan, ao erguerse un 

dedo, minguar o tamaño da sombra que os acubilla. Can-

do defendín a miña paternidade do dodecaedro, Teodoro 

convenceu a Asemblea da necesidade da miña expulsión 

da Escola. Farto de tanta estulticia, ataqueinos no mais 

sagrado: a innegable inconmensurabilidade da diagonal 

do cadrado e dos seus lados, e a máis que certa posibilida-

de de que a razón áurea fose ela mesma, tamén, incon-

mensurable, negaba a explicación da natureza mediante 

números simples e as súas razóns. 
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Q 
ue o mundo é unha bóla de lume acaso sexa un 

pensamento atrevido de máis. Pero sen dúbida 

no lume reside a súa verdade, pois é a chama da 

guerra quen o conforma. 

Esta paixón de Atenea polo combate como método para 

modelar o mundo é, sen dúbida, diferente da cega pulsión 

de Marte, pero de ambas encontro eu á primeira máis pe-

rigosa: tras Marte non existe senón o impulso atávico da 

loita, o desexo de sobrevivir a calquera prezo. As intrigas 

de Atenea, en cambio, diríxense ao sometemento das von-

tades baixo a aparencia de razoables conclusións, coma se 

a escravitude fose o mellor que pode acontecerlle a un, ao 

garantirlle un amo que debe preocuparse de o alimentar. 

Ao renunciar á liberdade a cambio desa ficción – que ou-

tro cualificativo pode merecer semellante promesa? – 

busca o escravo a detención do tempo, a orde inmutable 

dos acontecementos, a certeza do cotián, a solidez da rei-

teración, aínda ao prezo da necesidade, da escaseza, da 

negación da vontade e o desexo. 

Cando digo “o mundo” debes comprender que non me re-

firo á realidade física, senón á natureza das accións huma-

nas, todas elas atizadas polo lume da ambición. Aínda que 

é certo que a terra réganos de tarde en tarde co seu sangue 

fervendo, e que a súa pel, sólida e seca, debe sen dúbida as 

súas calidades a algún lume subterráneo, non é o nace-

mento das pedras tema para esta disertación: trato, sim-

plemente, de atopar o fío que esclareza os meus pensa-
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mentos e me axude a atopar unha xustificación aos meus 

razoamentos e actos dos últimos meses. 

Admirei desde cativo a Pitágoras, e aínda agora, cando ve-

ño de derrubar a última ponte que me unía á súa doutri-

na, non acabo de comprender se é un dos grandes sabios 

ou un dos maiores impostores que coñeceu o Universo. 

Recordo o día, marabilloso e terrible, que me foi revelado 

o sinxelo segredo de algo tan encerellado como a música. 

Era unha tarde de outono, aínda cálida, cando as follas 

tinguen de ouro os bosques, antes de as espir esa pequena 

morte a que as somete o inverno. E nese día, o mestre re-

veloume aquel segredo tan simple coma sinxelo: que o en-

gado da lira residía na relación de proporción entre as 

lonxitudes das cordas. Daquela xa era eu Principal da Or-

de dos Acusmáticos, e a revelación deste segredo supuxo 

para min a esperanza de entrar definitivamente na orde 

dos Matemáticos, cuestión que, por razóns que se me es-

capan, nunca se chegou a plantexar. 

Como a tantos outros, meu pai enviárame a Crotona a 

aprender co fillo de Apolo, a reencarnación de Euforbo, o 

máis sabio dos sete sabios da Hélade. Non é o momento 

de citar unha por unha todas as humillacións e sufrimen-

tos a que os pitagóricos someten a calquera aspirante a 

ingresar na Irmandade Sagrada, o núcleo máis reducido 

daqueles que viven de e para o coñecemento. Calquera 

mozo sofre sempre na escola: a prospección, o deseño do 

futuro, non teñen sentido para un neno, nin sequera para 
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achou na tradición e na superstición, da mesma forma 

que os seus opoñentes se sostiñan na hipótese da perfec-

ción explicada a partir dos simples números. 

A revolta levou ao Mestre a buscar refuxio en Metaponto, 

onde meu pai lle abriu as portas da casa e tratouno como 

se fora o mesmo Zeus baixado do ceo. Quixen aproveitar 

aquela proximidade para expor as miñas dúbidas e resen-

timentos, pero o pai, sempre atento a agradar á Persona-

xe, interrompía unha e outra vez as miñas tentativas, che-

gando a acusarme de molestar a un home que, mirando 

para min, sorría con displicencia e cun encanto que sabía 

exercer como ninguén cando lle conviña. 

Foi así como entrei no estudo da esfera, buscando o segre-

do da perfección, que segundo o mestre, residía no segre-

do do número áureo. Buscaba unha figura que se aproxi-

mase o máis posible á perfección da esfera, polo que aco-

metín o estudo do pentagrama, pois é un dato certo que é 

a figura onde en maior medida se recoñece a proporción 

áurea, e despois de darlle cen voltas a demasiadas cousas, 

un día achegouse a min a idea dunha forma: un sólido re-

gular de doce caras pentagonais. Nesa forma, o número 

áureo manifestábase por todas partes, e inseguro no meu 

descubrimento, presenteino á Asemblea unha tarde de ou-

tono que ameazaba treboada. O ceo gris escurecía o mar, 

que collía unha cor de ferro, e en canto entrei souben que 

algo non ía ben. 
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Foi así que, xa en extremo contrariado, empecei a ver con 

outros ollos aquela insistencia na pureza, aquel rigor nas 

formas do vestido, a prohibición de comer carne ou mes-

mo fabas, e a tan cacarexada harmonía celestial e as divi-

nas proporcións, que en todo dicían manifestarse aqueles 

matemáticos que proclamaban a explicación do universo 

mediante números simples e as súas razóns, sabendo, en 

cambio, que a mais simple das figuras encerraba un desa-

fío á súa magnífica e conveniente explicación da vida e do 

Universo. 

Naquel tempo, Cilón pretendía acadar o círculo da Irman-

dade Sagrada unicamente coa forza do seu diñeiro, segu-

ramente coa intención de o facer aumentar aínda máis, 

dado o control que a Escola comezaba a ter sobre a vida 

da cidade. E tal vez o tería conseguido de ter un mínimo 

talento, ou de non ser un home en extremo vaidoso e im-

pulsivo, cuestións ambas que irritaban ata a exasperación 

ao mestre, tal vez a causa do seu padecer cando foi feito 

prisioneiro en Exipto ou máis tarde, en Babilonia. Ou sim-

plemente porque a opinión que se fixo del foi consideralo 

un simple insecto, unha mosca que se pousaba no seu al-

morzo. Pitágoras desprezou a Cilón e este devolveulle o 

favor organizando un motín relixioso, escandalizándose 

da idea absurda da reencarnación das almas, que podía 

converter a un home en can, ou da idea, igualmente necia, 

dun Deus único responsable dun Universo perfecto, cando 

resulta evidente a imperfección deste e as actuacións dos 

deuses en todos os ámbitos da existencia. Evidencias que 
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un mozo, máis turbado pola luxuria –máis ben polo dese-

xo de sucumbir a ela- que interesado na adquisición de 

temperanza, abstinencia ou coñecemento, virtudes que 

impón calquera mestre que se prece de selo. 

Con todo, con ser común o sufrimento ao feito da aprendi-

zaxe, non o era a disposición con que se nos enfrontaba, a 

eterna comparación cos máis antigos escolares e a ameaza 

dos máis recentes, pero, sobre todo, a ira duns proxenito-

res que entregaban os seus fillos ao Apolo Pythico, como 

un sacrificio na procura do rédito político. Como ti sabes, 

nada se decidiu en Crotona desde a chegada de Pitágoras 

sen a súa aquiescencia, pois tanto move a súa famosa Es-

cola e a súa cuadrilla d'Os Trescentos que nada escapa aos 

seus oídos, e menos aínda ao seu puño de ferro. É notable 

que un exercicio tal de devoción cara a un home non sexa 

considerado aínda polo sacerdotes unha provocación aos 

deuses, aínda que talvez non o sexa tanto si recordamos 

como os envolveu (debería dicir “como nos envolveu” pois 

tamén eu sucumbín ao meigallo da súa palabra) a todos 

coa súa cháchara e as súas promesas de vida trala vida, as 

súas mesturas de supersticións tradicionais con novas 

prohibicións, coas que meteu nas nosas cabezas a ilusión 

de poder obter a atención dos deuses, que ata a súa chega-

da ben tranquilos nos deixaran dirixir a nosa vida á nosa 

maldita mala maneira. 

O certo é que aprendeu dos exipcios o poder dos números, 

dos babilonios o encantamento que exercen sobre as per-
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sonalidades débiles os ritos e as renuncias, e mil cen tru-

cos que aplicaba a diario a aumentar a súa sabedoría –

grazas ao estudo dos seus esotherikoi- e a súa fortuna, au-

mentada pola nada desprezable circunstancia de que todo 

beneficio obtido por calquera dos membros da escola pa-

saba a ser propiedade común desta, e esta atopábase bai-

xo a súa dilecta administración. 

Pouco despois daquela conversa sobre a música, nun pa-

seo similar reveleille a miña idea das cantidades incon-

mensurables, poñendo como exemplo as dificultades que 

ambos sabíamos que existían para obter unha proporción 

que se axustase á medida da diagonal do cadrado. Pero el 

sorriu con displicencia fronte á miña confesión dicindo 

que aínda non me foran revelados todos os segredos, que 

non tivera tanta presa. Por máis voltas que lle dei e máis 

preguntas que fixen, nunca ninguén foi quen de me expli-

car a proporción que cumpría a diagonal do cadrado en 

relación aos seus lados, pero, por respecto ao mestre, de-

cidín calar que non era difícil deducir que, sendo a diago-

nal do cadrado unha proporción, ou ben o teorema dos 

catetos e a hipotenusa era falso, ou tiña que haber núme-

ros que fosen á vez pares e impares, un absurdo que non 

lle cabe na cabeza a ninguén. 

 Máis tarde souben que este era un dos segredos mellor 

gardados dos matemáticos, que, como todos os fanáticos 

relixiosos, cren que a menor chata dunha simple elucu-

bración é un atentado aos deuses, e polo tanto, a eles, que 
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os serven. Pero entón aínda non era eu quen de ver a rela-

ción que a Escola establecía entre a ciencia e a obediencia. 

Entre o saber e a organización da comunidade, e cales 

eran as raíces do seu poder sobre todos nós. Na mocidade 

canto se acepta ou se discute faise desde a puntualidade, 

procedendo despois por indución á descualificación siste-

mática de canto non nos comprace, e sendo a miña unha 

inquedanza intelectual, non sabía, ou non quería ver, ou 

simplemente non me importaba o máis mínimo a relación 

entre o estudo da esencia das cousas e a forma en que vi-

ven as persoas. Practicaba ese desprezo diletante que nos 

ensinaban na escola a practicar cos de fóra, e que os mate-

máticos exercitaban contra nós, simples acusmáticos sen 

mérito para coñecer os segredos dos números... 

Tal vez o rexeitamento me impulsou a estudar a teoría 

musical, e a desconfianza do mestre a facer o meu estudo 

con instrumentos de corda, como se ensinaba na escola, 

pero a parte, tamén con outras fontes de son, coma pratos 

de bronce. Se os números rexen o mundo, algunha rela-

ción debía haber tamén entre os pesos e medidas dos dis-

cos. Os resultados das cordas non puiden achalos cos dis-

cos; o metal require de traballos especializados que os ar-

tífices locais non eran quen de facer: poucas veces conse-

guín discos que seguiran as miñas indicacións de forma 

precisa. E pouco máis adiante a Escola negoume os cartos 

para investigar esas cuestións, alegando que a teoría mu-

sical estaba completa e resultaba ridículo un estudo de 

instrumentos inexistentes, bastos e caros. 
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