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MÚSICA E MATEMÁTICAS       
 
Dise que hai Matemática na Música, que a Música e a Matemática están moi relacionadas. 
Pero: hai Matemática na Música? Están relacionadas? Que relación existe entre a Música e a 
Matemática? 
Na Idade Media a Música agrupouse coa Aritmética, a Xeometría e a Astronomía no Cuadrivio. A 
Música non  se consideraba unha arte no sentido moderno se non unha ciencia aliada coa Matemática e 
a Física (a Acústica). 
 
A continuación imos ver cómo algúns matemáticos e músicos aplicaron conceptos matemáticos na  
Música. 
 
 
MOZART 
Mozart, en 1777, aos escasos 21 anos de idade, escribiu un “Xogo de Dados Musical K. 294 para 
escribir valses coa axuda de dous dados sen ser músico nin saber nada de composición”. 
 
Escribiu 176 compases adecuadamente e púxoos en dúas táboas de 88 elementos cada unha. 
 
 

 

 
 

O xogo comeza lanzando os dous dados, de tal xeito que se sumamos o valor dos dous dados temos 11 
números posibles (do 2 ó 12). Se facemos 16 tiradas temos 16 distintos compases Así, mediante un 
simple cálculo, utilizando conceptos matemáticos, temos aproximadamente 
379.749.833.583.200.000.000.000.000 valses diferentes. Se se toca cada valse, en 30 segundos, 
necesítanse  361,253,646 anos aproximadamente para tocalos todos un tras outro ininterrompidamente. 
É dicir, unha estrea mundial desta obra de Mozart cada 30 segundos ó longo de ¡361 millóns de anos! 
(Recorda que os dinosauros desapareceron hai 65 millóns de anos). Mozart era un afeccionado á 
matemática e o seu enorme talento mostrouse unha vez máis. Con este xoguetiño tan sinxelo ¡deixou a 
imposibilidade de que intérprete algún puidese tocar a súa obra completa ou de que algunha compañía 
de discos a gravase! 

 

 
FIBONACCI - BARTOK 
Os números da chamada serie de Fibonacci, son elementos dunha serie infinita. O primeiro 
número desta serie é o 1, e cada número seguinte é a suma dos dous anteriores. Como o 
primeiro é 1 e antes non vai nada, o segundo é 1, o terceiro 1+1, o cuarto é 1+2, e así 
sucesivamente: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34........ 
A razón entre dous elementos seguidos da serie leva a converxer ao decimal 0.618..., e os seus 
recíprocos ao decimal 1.618... A proporción destas razóns, sexa en fracción ou en decimal, é 
considerada por moitos como atractiva á vista, balanceada e fermosa, e é chamada proporción  
áurea. Esta proporción encontrase nalgunhas figuras xeométricas. 
 
Pola súa atractiva estética a proporción áurea úsase amplamente na arte e na  arquitectura. 
Moitos elementos da natureza desenvolvese nesta proporción, as voltas do caracol, os cornos 
do carneiro, a forma na que nacen as pólas e follas de certas plantas, etcétera. As superficies 
divídense para obter a proporción áurea, dando lugar a unha composición fermosa e 
harmoniosa. Os números da serie utilízanse porque é un xeito sinxelo de lograr a proporción 
áurea. Pero non só é agradable á vista senón tamén ao oído. 
 
Non se sabe se o uso da serie é intencional ou, de xeito intuitivo, tal vez o compositor a usa sen 
saber, só porque se escoita ben. Por exemplo, Beethoven non só a emprega no tema a súa 
Quinta Sinfonía, senón ademais na forma na que inclúe este tema no transcurso da obra, 
separado por un número de compases que pertence á serie. 
 
Béla Bartók usou esta técnica para desenvolver unha escala que denominou a “escala 
Fibonacci”. Neste exemplo os números representan a distancia, en semitóns, de cada nota coa 
primeira da escala. 
 
 

 
 
 Para saber máis... 
 
http://algoart.com/ 
http://juan.krakenber.eresmas.net/castellano/jsbach.htm 
http://www.davesabine.com/music/mathematics.asp?action=fibonacci 
http://www.sju.edu/~rhall/newton/article.pdf 
http://reglos.de/musinum/ 
http://fiorano.u-strasbg.fr/lexis/html/cinscription/Leibniz.html 
http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/fibInArt.html 
http://www.sju.edu/~rhall/newton/mathofrhythm.pdf 
http://arts.ucsc.edu/EMS/Music/tech_background/TE-11/teces_11.html 
http://www.csm.astate.edu/music.html 
http://www.anarkasis.com/pitagoras/013_autores/ 


