
 

Mozart 

 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791), compositor e 

pianista austríaco. 

 
 
 
 
 

ensinando Matemáticas. 

 

 Mozart, un dos músicos máis importantes de todos os tempos, puido ter sido tamén un matemático 

xenial, porque posuía un talento incrible para manexar conceptos matemáticos abstractos, non só de 

Aritmética e Xeometría senón tamén de  Combinatoria e de Cálculo de Probabilidades. 

 Creou o Xogo de dados musical (Musikalisches Würfelspiel), que é, independentemente doutras 

consideracións, unha lección de Combinatoria e Cálculo de Probabilidades, apropiada para o alumnado da 

Educación Secundaria actual. O curioso é que foi impartida por un Mestre do século XVIII,  contemporáneo 

a Pierre-Simon Laplace (1749-1827), o matemático que sentou as bases da Teoría das probabilidades. 

 O Xogo de dados musical é tamén un conxunto ordenado e finito de instrucións ben definidas, é dicir, 

un algoritmo, como os que se utilizan nas Ciencias da Computación. Máis de dous séculos despois da morte 

de Mozart, “compoñer, sen ter a menor idea de Música, nin de Composición” segue sendo un reto para os 

informáticos. 
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Tiramos dous dados, 

 

 
e Mozart estrea unha nova obra. 

 Nos paneis que hai á dereita están as instrucións orixinais de Mozart, en alemán, francés, inglés e 

italiano, a Table de chiffres e a Table de musique. 

 Retrocedemos a 1776, e deixámosvos cun Mestre de 21 anos, que explica así, o que nós simplemente 
traducimos: 
 
“ INSTRUCIÓNS 
Para compoñer o valse ou schleifer, por medio de dous dados, sen ter a menor idea de Música, nin de 
Composición. 

1) As letras A-H, colocadas por riba das oito columnas das táboas de números, mostran os oito compases de 
cada parte do valse. Por exemplo A, o primeiro; B, o segundo; C, o terceiro, etc... E os números situados 
nas columnas debaixo das letras amosan o número do compás nas notas. 

2) Os números do 2 ao 12, mostran a suma dos números que se poden obter ao lanzar dous dados. 
3) Tírase, por exemplo, para o primeiro compás da primeira parte do valse, con dous dados, 6. Búscase ao 

lado do 6 na columna A, o número do compás 148 na táboa de música. Ponse o compás sobre o papel, e 
así obtense o principio do valse. Tras iso, tírese para o segundo compás, por exemplo, 9. Búscase ao lado 
do 9, debaixo do B, e atópase o número 84, da táboa de música. Ponse este compás ao lado do primeiro, e 
continúase así ata ter tirado oito veces, e acabar a primeira parte do valse.  Entón, faise o signo de 
repetición, e comézase a segunda parte. De querer un valse máis longo, vólvese a empezar do mesmo xeito, 
e así ata o infinito.”  
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Pouco temos que engadir, 227 anos despois. 

 

 Só algo de Música: 
 O método funciona porque os compases correspondentes a unha mesma columna son variacións 
sobre unha mesma base harmónica, e ditas bases harmónicas constitúen unha frase harmonicamente 
coherente. 
 Este Xogo é un exemplo no que se proporciona material que cumpre certas regras (as da harmonía e 
melodía tradicional), pero compaxínase co azar. Ao parecer, exemplos deste tipo constituían un xogo 
popular no século XVIII. 

 

 E algo de Matemáticas: 
 Interpretar 8 compases, repetilos, interpretar os outros 8, e volvelos repetir, leva 51’2 segundos (32 
compases x 1’6 s/compás). Ao lanzar dous dados e sumar as puntuacións obtidas, hai once posibles 
resultados. Como os lanzamos 16 veces, son 1116 valses. Interpretalos todos, un despois doutro, levaría: 

18
16 18 102'35 10

11  valses 51'2 s 2'35 10  s = 7'4 10 anos
60 s/min . 60 min/h . 24 h/día . 365 días/ano

s
      

  
Pero, a idade actual da Terra é, aproximadamente, 5 . 109 anos! 

 

 Unha das “estreas” da obra de Mozart podes escoitala no enlace “1. Xogo de dados musical”, que se 

atopa no escritorio do ordenador da Biblioteca. 

http://www.youtube.com/watch?v=YcQDmxCD-ns

