
  
 
 

INTEGRAL 

Amb un guió, un punt i una creu escurçada                                                                                                         

hi havia uns petits nombres formant una bandada                                                                                                      

Un dia descobriren de forma accidental                                                                                                 

que els unia una propietat ben anormal 

 

Aquells amb un punt en adjacència                                                                                             

canviant-los de lloc mantenien l’essència                                                                                                              

I els grupets separats pels guions o les creus bilaterals                                                                                        

 si els barrejaves entre ells sumaven igual 

 

Tots acabaren desenvolupant una intensa addicció:                                                                                                         

s’operaven sense límit en addició                                                                                              

De sobte s’atorgaren títols nominals                                                                                         

unes es deien variables i altres constants      

 

Les primeres podien creure o no en la seva independència                                                                                      

i tot i així no podien viure amb una altra en absència                                                                                       

I d’aquesta relació nasqué la funció com un animal                                                                           

que no va tardar en composar-se amb altres, la semental 

 

La fera va crear el seu propi domini                                                                                          

mentre anava eixamplant el seu cos curvilini                                                                                                     

Esmaperduda en un món bidimensional                                                                                      

va definir-se el seu hàbitat: l’espai vectorial 

 

A mesura que passaven els seus anys en llibertat                                                                                                  

un científic francès l’anava analitzant en profunditat                                                                                                                

En un punt de la seva història contínua i real                                                                                           

amb dues lletres gregues va revelar un concepte fonamental                                                                                     

 

Aquesta descoberta va implicar una nova concepció de la vida                                                                                                                                                                                                               

una jove bèstia naixia de la seva mare primitiva                                                                                           

La petita era dotada d’un enteniment excepcional                                                                    

i les noves generacions anaven explicant el creixement maternal                                                                                   



  
 
 

Però aquestes sentien pels seus avantpassats una gran afecció                                                                                                                                                                                                                

i van marcar-se la fita de viure una retrospecció                                                                                           

Amb l’ajuda d’un anglès i un alemany d’intel·ligència abismal                                                                                       

van assabentar-se que necessitaven un company inusual    

                                                                                  

   No es tractava de cap criatura                                                                                                                                                                                                                

sinó d’un tros de fusta amb gust per una partitura                                                                                          

Amb les cançons d’aquest instrument de corda musical                                                                                       

un animaló va esdevenir en la integral 

 

Ella va costar-li trobar el sentit de la seva vida                                                                                                                                                                                                                

doncs malauradament romania indefinida                                                                                           

Ella representava una suma dels seus fills infinitesimals                                                                                       

com si es tractés d’una divinitat aparentment irracional      

 

Actualment aquesta deïtat segueix omnipresent a tot arreu                                                                

i per això amb aquesta història us demano que mai l’oblideu                                                             

No és que sigui un poema amb una fi sentimental                                                                 

tan sols és per recordar com d’especial pot ser, la integral   

 

 

                                                                                

                                                                                

 


