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Aquesta secció proposa una línia de programació destinada 
a explorar el complex mapa de l'art sonor des de punts de 
vista diferents. 
 
En la sèrie INTERRUPCIONS aprofitem el vast coneixement 
musical dels artistes i comissaris implicats en RWM per a 
crear una sèrie d'"interrupcions" de la programació 
Curatorial. Amb el format d'una música a la carta mesclada, 
els nostres productors habituals tenen carta blanca per 
elaborar un recorregut estrictament musical amb un únic 
paràmetre inicial: que el fil conductor de la seva mescla 
sigui original i singular. Aquest nou episodi revisita algunes 
peces musicals contemporànies en les quals la matemàtica i 
el nombre són una part essencial de l'obra, representant així 
allò que podríem denominar matemàtica sensual o 
perceptiva.   
 
A càrrec de Marcus Schmickler. 
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Marcus Schmickler és una figura clau del panorama de 
música experimental contemporània alemanya. Dedicat 
principalment a l'electrònica, Schmickler va tenir una 
formació clàssica i va estudiar composició amb Johannes 
Fritsch, un col·laborador habitual de Stockhausen. 
Schmickler ha treballat en múltiples estils, trencant 
constantment les barreres que separen la música per 
ordinador de la contemporània o el pop. Des de fa anys, 
participa també en diversos projectes de col·laboració amb 
el geni dels sintetitzadors Thomas Lehn, MIMEO, i el pianista 
John Tilbury. El seu treball gira entorn a qüestions 
fonamentals com ara l'origen de la música o el que aquesta 
pot arribar a ser. Recentment ha utilitzat sonificacions com 
un mètode de possible intercanvi epistemològic entre la 
ciència i les arts.   
www.piethopraxis.org 
 
 
 
 

 

INTERRUPCIONS #6 

Ontologia de la vibració: economia, música i nombre   
 
Aquesta mescla revisita algunes peces musicals contemporànies en les quals la 
matemàtica i el nombre són una part essencial de l'obra, representant així allò 
que podríem denominar matemàtica sensual o perceptiva.   
 
 

01. Sumari 
 
És possible analitzar els avanços de la música en funció de la seva relació amb 
l'economia? Podem entendre la societat a partir de la seva relació amb la música? 
La música serveix de mirall, de profecia per a la societat, ja que ens ajuda a 
comprendre determinats desenvolupaments més de pressa que qualsevol altre 
procés material.1 Existeix una evident simultaneïtat entre la música i els 
desenvolupaments econòmics, entre la música i les matemàtiques, i entre 
relacions matemàtiques i econòmiques. Així, la millor manera de navegar a través 
d'aquestes dicotomies és fer-ho de la mà del nombre, el seu comú denominador. 
I finalment, mentre contemplem les connexions entre nombre i música, ens 
preguntem: de quina manera corresponen la música i la seva matèria (la 
freqüència) a una ontologia del nombre? Aquesta selecció musical repassa 
algunes obres musicals recents amb una connexió explícita amb les 
matemàtiques i els nombres. Però, què són els nombres, i què haurien de ser?2  
 
És possible que la necessitat d'ordenar els nombres, de calcular, provingui dels 
orígens de l'abstracció de l'intercanvi comercial. Un exemple simple: dos grangers 
intercanvien disset cabres per cinc ovelles. El propietari de les ovelles encara té 
prou cabres, però tot i així està disposat a lliurar les seves ovelles. Abans de la 
introducció dels diners, la confiança era un factor important. El granger podia 
donar les ovelles amb la seguretat que rebria les disset cabres quan en tingués 
necessitat. L'economia moderna de consum, capital, deute i interessos com a 
formes de reproducció simbòlica depèn de factors psicològics, com ara la 
confiança, l'especulació i la retòrica. És per això que moltes de les teories 
econòmiques provenen del camp de la filosofia moral, més que de les 
matemàtiques.3    
 
Al seu llibre Nombre i nombres, Alain Badiou diu que els nombres "serveixen, 
estrictament parlant, per a tot, i proporcionen una norma per a Tot. […] El 
nombre domina la nostra concepció de la política, […] del sufragi, de les 
enquestes d'opinió, de la majoria. […] El que es valora és allò que és comptable. 
Al mateix temps, tot allò que pot ser enumerat ha de ser valorat. […] El 
pensament polític és exègesi numèrica. […] El nombre governa gairebé la 
totalitat de les 'ciències humanes'". Badiou pregunta: "No seria necessària una 
altra idea de nombre que ens permetés posar el pensament en contra del 
despotisme del nombre, i eliminar així el subjecte del procés? Pot ser que la 
matemàtica s'hagi mantingut en silenci durant l'exhaustiva integració social del 
nombre, sobre la qual tenia el monopoli? […]. En la nostra situació, la del 
capital, el regne del nombre és per tant el regne de l'esclavitud inesperada de la 
pròpia numericitat. […] L'altra cara de l'abundància de capital és l'escassetat de 
la veritat, en aquelles esferes en les quals es pot donar fe de la veritat: la ciència, 
l'art, la política i l'amor."4    
 
El concepte de nombre dels pitagòrics feia referència a la relació harmònica entre 
les proporcions matemàtiques i musicals com un element essencial d'una 
ontologia del cosmos.5 La seva idea de música es basava en el fet que els sons 
més harmoniosos i consonants en la vibració d'una corda provenen de 
proporcions simples (la meitat de la longitud de la corda equival a un octau de la 
fonamental, dos terços equival a un cinquè, etc.). Bàsicament, 2000 anys 
d'història musical giren entorn al problema de com minimitzar numèricament un 
parell de paradoxes que sorgeixen del desig de crear música amb múltiples 
fonamentals (o múltiples "Uns").    
 
  

 

   

 
http://rwm.macba.cat 



 

 
[Max Mathews] 

 

    
Aproximadament al mateix temps que l'escola pitagòrica, va aparèixer una segona 
branca de la filosofia liderada per Heràclit i Lucreci que podríem denominar la 
branca del canvi i de l'esdevenir6. Al segle XX Ilya Prigogine i Isabelle Stengers 
van il·luminar la història de la dinàmica, la matemàtica del canvi físic.7    
 
Va ser precisament el problema de la continuïtat, la dialèctica entre el discret i el 
continu, el que, tot saturant i subvertint l'ancestral contraposició entre aritmètica 
i geometria, va empènyer els matemàtics de la segona meitat del segle XIX a 
repensar la idea de nombre. La pregunta (encara avui) és: existeix un concepte de 
nombre capaç d'incloure en una mateixa categoria, nombres naturals, nombres 
reals, i nombres ordinals, ja siguin finits o infinits?8    
 
L'any 1888, Richard Dedekind va escriure a Was sind und was sollen die Zahlen? 
(Què són els nombres, i què haurien de ser?) que una possible generalització dels 
nombres podria passar pel tractament de les diferents classes de nombres com a 
parts de conjunts. En la seva anàlisi de Dedekind, Alain Badiou apunta a tres 
causes fonamentals del col·lapse de la concepció grega del nombre: en primer 
lloc, la irrupció del problema de l'infinit, en segon lloc, el problema de la parada 
ontològica del nombre, el zero, el buit. La tercera raó és la dislocació de la idea 
d'Un. "Estem sota la jurisdicció d'una època que ens obliga a mantenir que 
l'existència és essencialment múltiple. Per això el nombre no pot procedir de la 
suposició d'una existència transcendental de l'U."9    
 
Igual que d'altres filòsofs anteriors, Badiou depèn de la matemàtica com a 
element crucial de la seva exploració filosòfica. A propòsit del concepte de 
"nombre surreal" de Conway,10 Badiou mira de "limitar la glòria del nombre a la 
important però no exclusiva glòria d'ésser, demostrant així que el resultat d'un 
esdeveniment en termes de fidelitat de certesa mai pot ser i mai ha estat 
comptat." Els nombres surreals descriuen un continu aritmètic que conté els 
nombres reals, així com tots els nombres infinits i infinitesimals respectivament 
majors i menors que qualsevol nombre real. En la teoria de conjunts, els surreals 
constitueixen el camp ordenat més gran; la resta de camps ordenats, com els 
racionals, els reals, les funcions racionals, els nombres super-reals i els hiper-
reals, són subcamps dels surreals. Els surreals també contenen tots els nombres 
ordinals transfinits obtenibles en la teoria de conjunts en la qual estan generats. 
"Així, el programa d'unificació del concepte de Nombre (un únic concepte que 
abasta els nombres enters naturals, els nombres sencers negatius, els racionals, 
els reals i els ordinals) pren cos, primer en la multiplicitat de l'existència, i 
després en les dimensions d'operació."11    
 
Com es reflecteix aquesta noció del nombre en la naturalesa serpentejant del so? 
A tall d'estudi per a una nova peça que incorpora sonificacions del concepte de 
nombre de Badiou,12 aquesta mescla revisita algunes peces musicals 
contemporànies en les quals la matemàtica i el nombre són una part essencial de 
l'obra, representant així allò que podríem denominar matemàtica sensual o 
perceptiva.      
 
1
 Vegeu Jacques Attali: Noise: Political Economy of Music, Theory and History of Music. 
Minnesota: University of Minnesota, 2008. Originalment Bruits: essai sur l'économie politique de 
la musique, 1977.   
2
 Richard Dedekind: Was sind und was sollen die Zahlen?, 1888.  

3
 Per exemple vegeu Adam Smith: An inquiry into Nature and the Causes of the Wealth of Nations. 
Munic: IDION-Verlag, 1976.  
4
 Alain Badiou: Number and Numbers. Cambridge: Polity Press Cambridge, 2008. Versió original 
en francès Le Nombre et les Nombres, Editions du Seul, 1990.  
5
 Kurt von Fritz: "Pythagoras of Samos" a The Dictionary of Scientific Biography. Nova York, 1975.   

6
 Vegeu Michael Serres: "Lucretius: Science and Religion" a Hermes: Literature, Science, 
Philosophy. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1982.  
7
 Ilya Prigogine i Isabelle Stengers: "Postface: Dynamics from Leibnitz to Lucretius" a Hermes: 
Literature, Science, Philosophy. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1982.  
8
 Alain Badiou: Number and Numbers. 

9
 Ibíd.  

10
 James H. Conway: On Numbers and Games. London: Mathematical Society Lecture Note Series 

110, Cambridge University Press, 1986. Nota: Alain Badiou anomena 'Nombre' al número surreal.  
11
 Alain Badiou: Number and Numbers. 

12
 Marcus Schmickler, Julian Rohrhuber et al.: Politics of Frequency. Colònia: WDR, 2011.   
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02. Llista de temes 

Francisco Guerrero "Coma Berenices", Complete Orchestral Works, 2003 (Col-
legno) James Tenney "Spectral Canon for Conlon Nancarrow", Cold Blue, 1984 
(Cold Blue Music) 
Tom Johnson "Multiplication Table", Music for 88, 1992 (XI) 
Max Mathews "Numerology", Music from Mathematics, 1962 (Decca) 
Pietro Grossi "Collage", Musicautomatica, 2008 (Die Schachtel)  
Tom Johnson "Pascal's Triangle", Music for 88, 1992 (XI) 
Gerhard Rühm "Pencil Music", Pencil Music, 2002 (? Records) 
Iannis Xenakis "Épéi for Ensemble", Palimpsest / Épéi / Dikthas / Akanthos, 1990 
(Wergo)  
Ryoji Ikeda "Headphonics 0", +/- , 1996 (Touch) 
Iannis Xenakis "Mycenae Alpha", Electro Acoustic Music: Classics, 1990 (Neuma 
Records) 
Tom Johnson "Euler's Harmonies", Music for 88, 1992 (XI) 
Horatiu Radulescu "Streichquartett Nr. 4 Opus 33", Horatiu Radulescu – Arditti 
String Quartet Streichquartett Nr. 4 Opus 33,  2001 (Edition RZ) 
Jean-Claude Risset "Catalogue of Computer Snythesized Sounds", Computer 
Music Currents 13, 1995 (Wergo) 
Julio Estrada "Eua-On-Ome", CCMIX: New Electroacoustic Music from Paris, 
2001 (Mode) 
Tom Johnson "Abundant Numbers", Music for 88, 1992 (XI) 
Alois Hába "Quartett Nr. 7 Op. 73 (1951) 'Weihnachtsquartett'", Streichquartette 
– Gesamtaufnahme, 2006 (Bayer) 
Arnold Dreyblatt and the Orchestra of Excited Strings "Odd and Even", Propellers 
in Love, 1986 (Künstlerhaus Bethanien) 
Tony Conrad "Pythagoras Refusing to Cross the Bean Field at his Back, is 
Dispatched by Democrats", Slapping Pythagoras, 1995 (Table of the Elements) 
Arcane Device "Six + Four, at the Clocktower New York City", Six+Four, 1999 
(Korm Plastics) 
James Tenney "For Ann (Rising)", Selected Works 1961-1969, 1992 (Frog Peak 
Music) 
Tom Johnson "Organ & Silence", Music for 88, 1992 (XI) 
James Tenney "Stochastic String Quartett", Quatuor Bozzini – Arbor Vitæ, 2008 
(qb) 
Ryoji Ikeda "The Transfinite", 2011 (inèdit) 
 
 
 

03. Crèdits 
 
Comissariat i produït per Marcus Schmickler. 
 
 
 

04. Agraïments 
 
Agraïments a tots els artistes participants. Agraïments especials a Julian 
Rohrhuber, Heike Sperling i Robert Taylor. 
 
 
 

05. Llicència 
    
2011. Tots els drets reservats. © dels temes dels artistes i/o dels segells 
discogràfics.  

S'han fet totes les gestions posibles per identificar els propietaris dels drets 
d'autor. Qualsevol error o omissió accidental, que haurà de ser notificat per escrit 
a RWM, serà corregit en la mesura del possible. 
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