
 

 

Béla Bartók 
 
A sucesión de Fibonacci e o Número de Ouro. 

 

Béla Bartók (1881-1945), 
compositor e pianista húngaro. 

 Fibonacci (1170-1250, aprox.), 
matemático italiano. 

 

 Bartók é, xunto con Stravinsky, Schönberg e Messiaen, un dos grandes creadores da linguaxe musical 

do século XX.  Compuxo a Música para corda, percusión e celesta, baseándose na Proporción Áurea.  

 O procedemento que utiliza consiste en asignar un número da sucesión de Fibonacci a cada nota: 

 

Realiza a fuga nun total de 89 compases. Nos 55 primeiros 
xera a tensión que debe levar toda a fuga desde a exposición 
do tema ata o punto culminante, para concluír 34 compases 
máis tarde. 
 

 O dicionario define beleza como “a propiedade das cousas que nos fai amalas, infundindo en nós 

deleite espiritual”. E os nosos sentidos deléitanse nas cousas debidamente 

proporcionadas. 

http://www.bing.com/images/search?q=bartok&view=detail&id=0451072BE4F37865EB14C3159C7ACE344DD48D6D
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Fibonacci2.jpg


Creando beleza co Rectángulo Áureo. 

 

  
Un Rectángulo Áureo é aquel que, ao quitarlle un cadrado, o rectágulo 

resultante é semellante ao primeiro, é dicir: 
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Se substituímos
a

x
b

 , resulta a ecuación de segundo grao: 2 1 0x x   . 

O Número de Ouro, 
1 5

2


   é a solución positiva desa ecuación. 

 

 

 A sucesión de Fibonacci é a seguinte sucesión infinita de números naturais: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 

55, 89, 144, ... (Empézase con dous uns, e cada termo fórmase sumando os dous anteriores). 

 Se dividimos dous termos consecutivos da sucesión de Fibonacci, o cociente aproxímase ao Número 

de Ouro. Se comparamos os decimais que resultan ao dividir o número de compases da obra de Bártok cos 

decimais de  , resulta:  

55
Razón entre o número de compases das dúas partes 1'6176471... 

1 534
  Número de Ouro =  = 1'618034...

89 2
Razón entre o número total de compases e os da primeira parte = 1´6181818...

55


   

 



 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SimilarGoldenRectangles.svg


Bartók e a Divina Proporción. 
 

 
 

 

          Nesta análise gráfica da fuga desta obra, 
podemos apreciar como a proporción áurea foi 
empregada para segmentar temporalmente a obra. 
           No gráfico que hai debaixo, reflíctese como é 
habitualmente a segmentación temporal dunha 
obra musical buscando a simetría. 

 
 Segundo se considera na Musicoloxía actual, a simetría funciona mellor en partes pequenas (frases e 

motivos musicais), e a relación áurea gaña nas grandes extensións (existe a hipótese de que o ser humano, 

con duracións longas de música, é capaz de percibir de xeito inconsciente a estrutura ou forma xeral). 

 Para concluír, hai que salientar que Béla Bartók non só empregou a sección áurea para establecer a 

forma musical, senón tamén para construír acordes, melodías, e outros moitos elementos musicais. 

 Podes pinchar no enlace “2. Fuga” do ordenador da Biblioteca e escoitarás a fuga da  Música para 

corda percusión e celesta de Béla Bartók, un magnífico exemplo do uso da Divina Proporción na Música. 

http://www.youtube.com/watch?v=aV2cCJYgLtc

