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Per a tots aquells que esteu aprenent música…..

i per a tots aquells a qui els agradaria aprendre’n. 



CAPÍTOL 1

Els primers 
anys



Wolfgang Amadeus Mozart neix el 27 de gener de 1756 a la ciutat de Salzburg 
que avui en dia es troba situada a Àustria. En aquell moment Salzburg formava part 
de l’Imperi Alemany. 
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Hola nois. Sóc Mozart i acabo de néixer

El meu pare es diu Leopold i la meva mare Anna.

Tinc una germana gran a qui anomeno Nannerl. 

Els estimo molt a tots. 



El seu pare, Leopold, és compositor i ensenya música als seus dos fills. Ambdós 
toquen molt bé, en especial Mozart. 

Als quatre anys Mozart toca el piano, i als sis, el violí. A més comença a 
compondre petites peces musicals dedicades al seu pare. 
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Mozart no va a l’escola.  

El seu pare li ensenya a casa seva 
mateix totes les assignatures que 
necessita aprendre, a més de la 
música.   
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Encara que no vaig a l’escola, estudio molt.

Sóc molt aplicat, però també m’agrada 

jugar i sóc molt alegre i divertit. 

El que més m'agrada són els trucs de 

màgia i riure de valent. 



CAPÍTOL 2

De gira per 
Europa



Com què Mozart i la seva 
germana  toquen cada cop 
millor, el seu pare els porta de 
gira per Europa per què actuïn 
davant de reis i personalitats 
importants de l’època. Toquen, 
sobretot, el piano i el violí. 
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 Anem a París, 

Munich y Viena.

Estic molt emocionat per tocar davant 

de tanta gent. No li digueu al meu pare, 

però estic una mica nerviós.  

Sort que ve la meva germana. Ella em 

dóna molt de suport. 



En aquella època els viatges es fan en carruatges tirats per cavalls i per camins de 
terra plens de clots. A vegades fa molt de fred i en algun viatge Mozart i la seva 
germana es refreden i es posen malalts. Però no deixen de tocar.  
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Avui hem actuat a Viena davant de 

l’Emperador i li ha agradat molt. Al 

meu pare li han donat diners, i a la 

Nannerl i a mi, un munt de regals. 

Estic molt content. 



Tots els concerts que fan són un 
èxit. Tothom queda bocabadat i 
encantat que uns nens tan petits 
ho facin tan bé.
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Moltes nits escric cartes a la mare 

per què sàpiga què fem. La trobo 

molt a faltar i també als meus 

amics de  Salzburg.



Amb 14 anys Mozart i el seu pare viatgen a Itàlia, aquest 
cop sense la seva germana Nannerl.

A Bolonya l’accepten com a membre de l’acadèmia de 
música de la ciutat, cosa excepcional per a un nen de 
la seva edat.  

A Roma, el Papa Clement XIV el nomena Cavaller de 
l’Ordre de l’Esperó d’Or.

A Milà el contracten per què compongui dues òperes, fet 
increïble a la seva edat. 

A Nàpols tasta per primer cop un gelat.
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Està boníssim! 

M’encanta. Us ho 

recomano.



En un dels seus viatges emmalalteix de verola, una malaltia infecciosa molt greu que 
pot causar la mort. Avui dia ja no existeix gràcies a la vacuna.  

Mozart gairebé es queda cec, però desprès de dues setmanes al llit amb febre molt 
alta es recupera i torna a viatjar. Ja pot seguir fent allò que més li agrada, fer concerts.  
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Quan Mozart acaba les actuacions del dia i torna a l’hotel, comença a escriure la seva 
pròpia música. Una música gairebé perfecta.  

Escolteu alguna composició seva.
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Rondo Alla Turca. Piano 
Sonata nº 11. (1) 
És la més cèlebre de les sonates 
per a piano de Mozart.

Simfonia núm 40.  
Primer moviment. (2)





CAPÍTOL 3

Buscant 
feina



Als 17 anys Mozart és contractat per l’Arquebisbe de Salzburg en qualitat de 
músic. Tanmateix al cap de pocs anys, la relació entre ells es va deteriorant. Tenen 
moltes discussions i baralles.

Mozart rep pocs diners pels seus serveis i es queixa sovint per aquest motiu. 
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Passa el temps i Mozart 
comença a avorrir-se amb la 
seva feina a Salzburg. És 
massa monòtona, sempre fa 
el mateix.
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Tinc 21 anys i estic fart del meu treball 

a Salzburg.  
Així que m’en vaig a buscar feina a una 

altra banda. Me n’aniré a París, Munich 

i altres ciutats per què em contractin.  



Viatja de ciutat en ciutat aconseguint molt d’èxit.Tothom admira i adora les seves 
composicions musicals. Li encarreguen diversos concerts però mai res fixe com per 
poder-se quedar a viure en alguna de les ciutats que visita.  
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Finalment, com què no ha   aconseguit que ningú li ofereixi una feina estable,  Mozart 
decideix viatjar a Viena i instalar-s’hi com a músic independent. És arriscat, però és 
l’única sortida que li queda.  
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Així  podré seguir component 

la música que de veritat 

m’agrada. 
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Serenata núm 13 K 525, 
mov. Allegro. (3)

Concert per clarinet K622, 
mov. Adagio. (4)

Us convido a què escolteu 

aquestes composicions meves. 





CAPÍTOL 4

La vida a 
Viena



A Viena es converteix en el millor intèrpret de piano. Aconsegueix un enorme 
reconeixement professional amb la primera òpera que s’escriu en alemany: “El rapte 
del serrall”. Fins aquell moment totes les òperes s’havien escrit en italià. Ell és el primer 
que ho fa en alemany. A l’escoltar-la l’Emperador Josep II comenta: 
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Mozart sap que la qualitat d’una òpera no depèn del número de notes musicals.
Ell sap que té el número de notes necessari, ni una més ni una menys. 

Música meravellosa per les 

nostres oïdes. Encara que crec 

que té masses notes. 

I exactament quantes notes creu 

que necessita, Majestat? 



22

Òpera El rapto del serrall. (5)

Com que no heu pogut anar a 

Viena i assistir a la meva òpera 

“El rapte del serrall”, us deixo un 

fragment per què l’escolteu. Tan 

de bo us agradi. 




Mozart es casa amb Constanze, filla del senyor Weber, que era copista de les seves 
partitures. Aquest casament no li agrada gens al seu pare, Leopold.

En aquell temps no existia la màquina de fer fotocòpies, i per aquest motiu, les 
partitures musicals s’havien de copiar a mà, i la professió de copista era molt 
important. 
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A Viena Mozart segueix component la seva pròpia música. Al mateix temps, estudia 
l’obra musical d’altres grans compositors com  Händel i Bach.

Durant aquesta etapa escriu dues de les seves òperes més conegudes: Les noces 
de Fígaro i Don Giovanni (Don Joan).
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Don 
Giovanni

Us deixo els moments que més 

m’agraden d’aquestes dues 

òperes. Tan de bo en gaudiu 

molt també vosaltres.  
Òpera Las noces de Fígaro. (6)

Òpera Don Giovanni. (7)





Deprés d’uns anys a Viena, Mozart aconsegueix una feina estable a la cort de 
l’Emperador Josep II que el nomena compositor de cambra. Malgrat tot, el sou és 
massa baix pel talent de Mozart i les seves despeses. 

Per això, al cap d’un temps la situació econòmica de Mozart i  Constanze comença a 
ser dolenta, inclús es veuen obligats a vendre’s objectes de valor. Però Mozart 
segueix treballant i component les seves millors obres.  

25



La salut de Mozart, que sempre ha estat bastant delicada, comença a empitjorar

Desprès de l’estrena a Praga de la seva òpera “La clemència de Tito”,  es posa 
malalt.  

Quan es recupera n’estrena una que té un gran èxit, “La flauta màgica”. 
Escolta’n un fragment:
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Òpera La flauta màgica. (8)




També comença a treballar en un Rèquiem, música que sona a les misses de difunts.   

Aquest Rèquiem el fa per encàrrec d’una persona desconeguda que se li presenta a la 
seva porta tota vestida de negre. 
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La veritat és que aquest 

desconegut em fa una mica de por. 

Escolta part del Rèquiem, al final 

no vaig poder acabar-lo. 

Rèquiem. Lacrimosa. (9)




Mozart mor al desembre de 1791, amb només 35 anys. 

Tanmateix ens ha regalat a tots la seva genial obra. Més de 600 composicions entre 
simfonies, concerts, quintets, òperes i altres peces, realitzades en tan pocs anys de 
vida.  
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Amb les seva nova forma de compondre, Mozart va aconseguir revolucionar la música 
del seu temps. 

La seva música fou, és i serà un referent i un exemple per a tots els músics. 
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No perdeu mai l’ocasió 

d’escoltar la meva música.

Us la regalo a tots vosaltres! 



Fi
Ara que has acabat de llegir el llibre, si us plau, donan’ns 

la teva opinió. 

Si t’ha agradat, què ha estat el millor, quins altres temes 
t’agraden per altres llibres o simplement digue’ns hola. 

Moltes gràcies. 

info@editorialweeble.com
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CAPÍTOL 5

Composicions 
incloses al llibre

(5) El rapte del serrall. K384. Acte II Welche Wonne, 
welche Lust. Cyndia Sleden, English Baroque 
Soloist & John Eliot Gardiner. 

(6) Le nozze di Figaro - No. 11 Cavatina 'Progi, Amor'. 
Skidmore College Orchestra. Composició de 
Domini Públic. Font Musopen. 

(7) . Don Giovanni. Composició de Domini Públic. Font 
Musopen. 

(8) The magic flute - II. ACT 2. c. La Reina de la Nit. 
Composició de Domini Públic. Font Musopen. 

(9) Requiem. Lacrimosa. BBC Symphony Orchestra. 
Conducted by Sir Colin Davis. 

(1) Rondo Alla Turca. Piano Sonata núm 11. 
Composició de Domini Públic. Font Musopen.

(2) Symphony Núm,. 40 in G Minor, K. 550 - I. Molto 
Allegro. Musopen Symphony Orchestra. 
Composició de Domini Públic. Font Musopen. 

(3) Serenade: Eine kleine Nachtmusik, K. 525. Vienna 
Philharmonic Orchestra. Creative Commons 
license: Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0. 
Font The Internet Archive. 

(4) Conciert clarinet K622. Mov. Adagio. Janos Rolla, 
Franz Liszt Chamber Orchestra & Bela Kovacs. 



La música de Mozart no manté cap mena de dret d’autor. 
Únicament les gravacions i versions que es realitzen de les 
seves composicions.

Les gravacions enumerades com (1), (2), (6), (7) y (8) són 
gravacions de domini públic disponibles a la pàgina web 
Musopen.

“Musopen (www.musopen.org) is a 501(c)(3) non-profit 
focused on improving access and exposure to music by 
creating free resources and educational materials. We provide 
recordings, sheet music, and textbooks to the public for free, 
without copyright restrictions. Put simply, our mission is to set 
music free”.

La gravació enumerada com (3) és una gravació 
enregistrada sota la llicència creative commons de tipus 
Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0, disponible a la 
pàgina web The Internet Archive.

Les gravacions enumerades com (4), (5) i (9) s’inclouen 
acollint-se a al dret de cita amb finalitats docents que es 
troba reconegut per l’article 10 del Conveni de Berna per a 
la Protecció de les Obres Literàries i Artístiques, 
considerant-se  lícites les cites preses d’una obra que s’hagi 
fet lícitament accessible al públic.

A l’àmbit de la Unió Europea, la Directiva 2001/29/CE, 
relativa a l’armonització de determinats aspectes dels drets 
d’autor i  drets afins als drets d’autor a la societat de la 
informació, reconeix el dret de cita amb finalitats docents al 
seu article 5.3:

a) “Quan l’ús tingui únicament per objectiu la il.lustració amb 
finalitats educatives o d’investigació científica, sempre 
que, llevat dels casos en què resulti impossible, s’indiqui 
la font, amb inclusió del nom de l’autor, i en la mesura en 
què estigui justificat per la finalitat no comercial 
perseguida”. 

Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril , pel que 
s’aprova el text  refós de la Llei de Propietat Intel.lectual, 
regula el dret de cita al seu article 32, apartat primer, establint 
el següent:  

“És lícita la inclusió en una obra pròpia de fragments d’altres 
alienes de naturalesa escrita, sonora o audiovisual, així com 
la d’obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, 
sempre que es tracti d’obres ja divulgades i la seva inclusió 
es realitzi a títol de cita o pel seu anàlisi, comentari o judici 
crític. Aquest ús només podrà realitzar-se amb finalitats 
docents o d’investigació, en la mesura justificada per la 
finalitat d’aquella incorporació i indicant la font i el nom de 
l’autor de l’obra utilitzada.
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Sobre els drets d’autor de les 
gravacions incloses al llibre 

http://www.musopen.org
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L’editorial
Som un grup de pares i mares que ens hem anat adonant de la dificultat per llegir que tenen avui en dia els nostres fills, i que, a més 
a més, aquesta lectura els proporcioni quelcom de formació i diversió al mateix temps. 

Aprendre divertint-se és el millor que els podem oferir.  

Sobretot ens referim als llibres d’ús a les escoles, tant de lectura com de text. Ens agradaria que aquests llibres, fossin més dinàmics 
i divertits, però al mateix temps educatius. 

Així que ens hem proposat fer llibres divertits i moderns. Llibres educatius i útils que els atrapin i desenvolupin la seva imaginació, i 
que puguin utilitzar-se a les escoles com a llibres de suport.  

I el millor és que són gratuïts! 

Amb aquest repte ens unim i comencem a crear: escollim temes interessants, adaptant les històries, disminuïnt els textos però 
ampliant el tamany de les lletres i insertant il.lustracions a cada pàgina, amb dibuixos moderns, per centrar la seva atenció en allò 
essencial i al mateix temps deixar volar la seva imaginació, explicant històries reals o imaginàries. 

I així, al final ho hem agrupat en un projecte que ens omple dil.lusió. L’anomenem  Editorial Weeble, al qual s’estan unint més 
persones compromeses amb l’educació infantil.  

Amb els nostres llibres volem redissenyar la forma d’aprendre, en especial dels més petits i joves. Apostem per la senzillesa i la 
diversió per fomentar l’aprenentatge i el desenvolupament.

h t t p : / / w w w . e d i t o r i a l w e e b l e . c o m 
Un salutació, 

Equip de l’Editorial Weeble
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Altres llibres publicats de la mateixa editorial

La guerra de Troia

Visíta’ns per veure tots els nostres llibres gratuïts a

www.editorialweeble.com

El descobrimient d’ 
Amèrica

El meu primer viatge
al sistema solar

Viatge a les estrelles
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