
E, polo momento, así acaba. 

 

 Un relato que comeza cando, hai vinte e cinco séculos, Pitágoras oíu uns martelos petar nun ferro, 

relacionou o seu son coas fraccións e inventou o monocordio.  

 Non se pode falar da relación da Música coas Matemáticas sen falar da Física. A Música é son, os sons 

son ondas sonoras, as ondas estúdaas a Física, a Física son fórmulas; e as fórmulas, Matemáticas. 

 Máis descoñecida para moitas persoas, é a outra mensaxe que quixemos transmitir con esta 

exposición: a bagaxe cultural dun creador inflúe na súa creación, e os coñecementos matemáticos forman 

parte desa bagaxe. Obviamente, a clave de toda obra musical está no talento do compositor e non nas 

Matemáticas, pero estas aportan ferramentas para a composición, ou para a súa posterior análise. 

 A división artificial entre Ciencias e Humanidades é, neste caso, inexistente. A Música é Arte, pero 

tamén Ciencia. Ten, igual que as Matemáticas, unha linguaxe propia; unha linguaxe formal, precisa, concisa, 

rigorosa, sen ambigüidades, universalmente válida... 

 E agora, á pregunta que facíamos ao principio: “Música, ou Matemáticas?”, engadímoslle outra: 



Matemáticas, ou Música? 
   

 Ata aquí, falamos das Matemáticas que hai na Música. Pero, hai Música nas Matemáticas? 

 A memoria auditiva utilízase, sobre todo nos primeiros anos de escolarización, como un recurso de 

aprendizaxe complementario á memoria visual. E nisto, as Matemáticas non son unha excepción.  

 O exemplo máis evidente é a táboa de multiplicar, co seu ritmo e as súas rimas enganosas: “seis por 

seis, trinta e seis; sete por sete, corenta e sete!”. Tamén, a boneca do vestido azul da avoa, que cantaba 

“dos y dos son cuatro, cuatro y dos son...” 

 Por último, unha lección maxistral sobre potencias de dez, no Recuerdo Infantil de Antonio Machado: 

 “Y todo un coro infantil 
va cantando la lección: 
mil veces ciento, cien mil; 
mil veces mil, un millón.” 

 

                


