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HOMENAXE A MARTIN GARDNER 

O pasado 22 de maio morreu en 

Oklahoma (Estados Unidos), aos 95 

anos de idade, o famoso divulgador 

científico Martin Gardner. 

É difícil atopar unha biblioteca, 

por moi pequena que sexa, que non 

posúa un libro deste autor. 

 

Foto de Martin Gardner 
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PASATEMPOS E CREBACABEZAS MATEMÁTICOS 

Durante 30 anos, desde 1956 ata 

1986 publicou na revista de 

divulgación científica Scientific 

American a columna mensual 

Xogos matemáticos. 

 

 
 



Departamento de Matemáticas do IES “Fernando Wirtz Suárez” – A Coruña 3 

UN ESTILO PROPIO 

 

Era capaz de facer comprensíbeis á 

maioría dos lectores os conceptos 

matemáticos máis difíciles 

axudándose dun estilo ameno, do seu 

grande sentido do humor, da súa 

ironía, dos seus coñecementos 

literarios e artísticos,...  
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DIVULGACIÓN MATEMÁTICA E CIENTÍFICA 

 

Dos case 60 libros escritos por el, 

abundan especialmente os de contido 

divulgativo matemático, pero tamén 

os científicos en xeral (astronomía, 

física, lóxica,...), influíndo e 

motivando a xeracións de 

investigadores e divulgadores.   
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COMBATINDO O FRAUDE CIENTÍFICO 
Outra das súas facetas destacadas 

foi o seu compromiso no combate á 

pseudociencia. Publicou libros (La 

ciencia: lo bueno, lo malo y lo falso; 

La nueva era;...) nos que criticaba a 

autores defensores do paranormal, 

curandeiros, pseudocientíficos,..., 

influíndo e axudando na formación de 

investigadores críticos.  
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COMPROMISO ORGANIZATIVO EN EQUIPO 

En 1976 foi cofundador do Comité 

para a Investigación Científica das 

Afirmacións  Paranormais 

(CSICOP), actualmente Comité para 

a Investigación Escéptica (CSI). 

Publican a revista bimensual 

Skeptical Inquirer, na que Martin 

Gardner tivo unha columna regular 

desde 1983 ata 2002.   
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O GRUPO DE FUNDADORES DO CSICOP 

O CSICOP, que impulsa 

investigacións desde un punto de vista 

científico e crítico de afirmacións 

paranormais (astroloxía, telepatía, 

medicinas “alternativas”,...), contou entre 

os seus membros, ademais de Martin 

Gardner con persoas tan destacadas 

como Isaac Asimov, Carl Sagan, James 

Randi e Paul Kurtz.  
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Isaac Asimov 

Defensor da ciencia e a razón e inimigo da superstición e a 

pseudociencia, combateu a astroloxía e o creacionismo. 

   



Departamento de Matemáticas do IES “Fernando Wirtz Suárez” – A Coruña 9 

Carl Sagan 
Astrónomo con grande capacidade para comunicar as marabillas 

da ciencia e a necesidade do pensamento crítico. 
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James Randi 
O seu traballo como mago profesional capacítao para detectar e 

denunciar o fraude, o engano e a estafa. Desde 1996 ofreceu un 

millón de dólares a quen demostrase calquera tipo de poderes 

paranormais, sobrenaturais ou ocultos. Ninguén superou a proba. 
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Paul Kurtz 

Filósofo e presidente do CSI. Fundou a editorial Prometheus, 

especializada en filosofía, ciencia e escepticismo. 
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Martin Gardner e a literatura 

Aínda que escribiu obras 

literarias, o seu labor máis 

destacado neste eido foi no papel 

de crítico: a súa actitude reflexiva 

permitiulle analizar textos literarios 

con mestría. É famosa a súa análise 

das obras Alicia no país das 

marabillas e A través do espello, de 

Lewis Carroll.  
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Un verán con Martin Gardner 

Os xogos lóxicos, os crebacabezas matemáticos,... son uns 

excelentes acompañantes para os momentos nos que estamos 

tomando o sol sobre unha toalla. Non che parece? Anda, anímate, 

que a Biblioteca do centro conta con exemplares de libros de Martin 

Gardner para que goces aínda máis do verán! 
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NO CORREDOR DA ESQUERDA TES 

UNHA EXPOSICIÓN DE LIBROS DE 

MARTIN GARDNER E DAS PERSOAS 

AQUÍ CITADAS 
 


