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Para todos os que estades a aprender música.... 

e para todos aos que vos gustaría aprender



CAPÍTULO 1

Os primeiros 
anos



Mozart nace o 27 de xaneiro de 1756 na cidade de Salzburgo que arestora está en 
Austria aínda que daquela pertencía ao imperio alemán.
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Ola chicos. Eu son Mozart e acabo de nacer.  

O meu pai chámase Leopold e a miña nai Anna. 

Teño unha irmá maior á que chamo Nannerl. 

Quéroos moito a todos.



Seu pai, Leopold, é músico e comeza a ensinar música aos seus dous fillos. Ambos 
os dous tocan moi ben, en especial Mozart. Aos catro anos, Mozart toca o piano, e 
aos seis o violín. Tamén comeza a compoñer pequenas pezas musicais adicadas ao 
seu pai.
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Mozart non vai ao colexio. O seu pai 
ensínalle todas as materias, ademais 
da música.
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Aínda que non vou ao cole, estudo moito.

Son un pouco chapón, pero tamén me 

gusta xogar e son moi divertido e alegre. 

O que máis me gusta son os trucos de 

maxia e rir moito.



CAPÍTULO 2

De xira por 
Europa



Coma a Mozart e máis á súa 
irmá dáselles tan ben a música, 
o seu pai lévaos de xira por 
Europa para que toquen diante 
de reis e dos persoeiros da 
época.
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Vamos a París, 

Munich e Viena. 

Estou moi emocionado de tocar diante 

de tanta xente. Non llo digades ao meu 

pai pero teño o formigo no corpo. 

Menos mal que vai a miña irmá que 

me apoia moito.



Daquela as viaxes facíanse en carruaxes tirados por cabalos e por camiños de terra 
cheos de fochas. Ás veces vai moito frío e nalgunha viaxe Mozart tamén se arrefría. 
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Hoxe tocamos en Viena diante do 

emperador e gustoulle moito. Ao meu pai 

déronlle cartos e a min unha morea de 

regalos.

Estou moi contento.



Todos os concertos que dan son 
un éxito. Todo o mundo que os 
escoita tocar queda abraiado e 
encantado polo ben que tocan 
sendo tan cativos.
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Moitas noites escríbolle cartas á 

mai para que saiba que facemos. 

Bótoa en falta, a ela e aos meus 

amigos de Salzburgo.

Pero tamén gusto de viaxar e 

coñecer sitios diferentes e tocar 

música.



Con 14 anos, Mozart e mailo seu pai, viaxarán a Italia. 
En Bolonia acéptano como membro da academia de 
música da cidade, algo incrible para un neno da súa idade.

En Roma, o Papa Clemente XIV noméao cabaleiro da 
orde da Espora de Ouro. 

En Milán contrátano para que escriba dúas óperas, 
algo incrible á súa idade.

En Nápoles proba por vez primeira un xeado; está 
saboroso.
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Encántame. 

Recoméndovolo.



Nunha das súas viaxes enferma de varíola, unha enfermidade moi grave que pode 
causar a morte, aínda que hoxe en día xa non existe.

Mozart case queda cego pero despois de dúas semanas na cama e con moita 
quentura recupérase e volve viaxar e dar concertos.
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Cando remata de dar concertos e regresa ao seu hotel, escribe a súa propia música. 
Unha música case perfecta.

Escoitade algunha composición de seu.
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Rondo Alla Turca. Piano 
Sonata nº 11. (1) 
Es la más célebre de las sonatas 
para piano de Mozart.

Sinfonía nº 40.  
Primer movimiento. (2)





CAPÍTULO 3

Procurando 
traballo



Con 17 anos o arcebispo de Salzburgo contrata a Mozart coma músico. Tamén o 
seu pai estaba contratado polo arcebispo.

Con todo, a relación de Mozart e o arcebispo é bastante mala, teñen leas constantes.

Mozart recibe poucos cartos polos seus servizos e quéixase diso.
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Teño 21 anos e estou farto do meu 

traballo en Salzburgo. Así que marcho a 

procurar outro fóra de aquí. Irei a París, 

Munich e outras cidades para que me 

contraten.



Todo o mundo admira e adora as composicións de Mozart. Encárganlle diversos 
concertos pero nunca nada fixo para se poder establecer nalgunha das cidades que 
visita.
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Ao cabo Mozart decide ir a Viena e instalarse coma músico independente sen 
depender de ninguén.
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Así poderei seguir compoñendo 

o que me preste.
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Serenata nº 13 K 525, mov. 
Allegro. (3)

Concierto para clarinete 
K622, mov. Adagio. (4)

Invítovos a que escoitedes estas 

dúas composicións miñas.






CAPÍTULO 4

A vida en 
Viena



En Viena convértese no mellor intérprete de piano. Ademais acada un enorme éxito coa 
primeira ópera que se escribe en alemán: O rapto no Serrallo. Ao escoitala o 
Emperador Xosé II comenta:
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Mozart sabe que a calidade dunha ópera non depende do número de notas musicais. 
El sabe que ten as notas que lle son necesarias.

Música marabillosa para os 

nosos ouvidos, mais 

verdadeiramente coido que ten 

notas de máis.

E exactamente cantas coida que 

lle cómpren, Maxestade?
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Ópera El rapto en el 
serrallo. (5)

Ola, escoitade un anaquiño da 

miña ópera O rapto no serrallo.




Mozart casa con Constanze, filla do señor Weber, que era copista das súas 
partituras. Esta voda non lle gusta nada ao seu pai, Leopold.

Daquela non existía a fotocopiadora, polo que as partituras musicais había que 
copialas, e a profesión de copista era importante.
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En Viana Mozart segue a compoñer e estudar tamén a obra musical doutros grandes 
compositores, como Händel e Bach.

Neste tempo escribe dúas das súas óperas máis coñecidas: As vodas de Fígaro e 
Don Giovanni (Don Xoán).
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Don 

Déixovos os momentos que máis 

me prestan destas dúas óperas.

Ogallá vos gusten tamén a vós. Ópera Las bodas de Fígaro. (6)

Ópera Don Giovanni. (7)





Despois duns anos en Viena, Mozart acada un traballo estable na corte do emperador 
Xosé II que o nomea compositor de cámara. Aínda que a soldada é baixa de máis.

A situación económica de Constanze e Mozart comeza a ser mala, incluso se ven na 
obriga de vender os seus obxectos de valor. Malia todo, Mozart segue a traballar arreo 
e compón as súas mellores obras.
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A saúde de Mozart, que sempre foi delicada, empeora.

Despois da estrea en Praga da súa ópera La clemenza de Tito cae enfermo. Cando 
se recupera estrea outra ópera que ten un enorme éxito: A frauta máxica.

Escoita un anaco dela.
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Ópera La flauta mágica. (8)




Tamén comeza a traballar nun Réquiem, música que se emprega nas misas de 
defuntos. 

Este Réquiem faino por encargo dunha persoa descoñecida que se lle presenta na 
súa porta vestido de negro.
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A verdade é que este descoñecido 

dáme medo.

Escoita parte do Réquiem, ao final 

non o puiden rematar.

Réquiem. Lacrimosa. (9)




Mozart morre en decembro de 1791, co a penas 35 anos.

Sen embargo regalounos a todos a súa xenial obra. Máis de 600 composicións entre 
sinfonías, concertos, quintetos, óperas e outras pezas.
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Mozart revolucionou a música do seu tempo.

A súa música foi, é e será un referente e un exemplo para todos os músicos.
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Nunca perdades a ocasión de 

escoitar a miña música. 

Agasállovola a todos vós!



Fin
Agora que remataches de ler o libro, por favor dános a 
túa opinión. Se che gustou, dinos que foi o mellor, que 

outros temas che gustarían para outros libros, ou 
simplemente dinos ola. 

Estamos encantados de saber de ti. Moitas grazas.
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CAPÍTULO 5

Composicións 
incluidas

(5) El rapto en el serrallo. K384. Acto 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. Composición de 
Dominio Público. Fuente Musopen.

(7) Don Giovanni. Composición de Dominio Público. 
Fuente Musopen.

(8) The magic flute - II. ACT 2. c. La Reina de la 
Noche. Composición de Dominio Público. Fuente 
Musopen.

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

(1) Rondo Alla Turca. Piano Sonata nº 11.  
Composición de Dominio Público. Fuente Musopen.

(2) Symphony No. 40 in G Minor, K. 550 - I. Molto 
Allegro. Musopen Symphony Orchestra. 
Composición de Dominio Público. Fuente 
Musopen.

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

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



A música de Mozart non mantén ningún tipo de dereito de 
autor, senón unicamente as gravacións e versións que se 
realizan das súas composicións.

As gravacións numeradas como (1), (2), (6), (7) e (8) son 
gravacións de dominio público dispoñibles na páxina 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”.

A gravación numerada como (3) é unha gravación 
rexistrada baixo a licencia creative commons de tipo 
Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 dispoñible na 
páxina web The Internet Archive.

As gravacións numeradas como (4), (5) e (9) inclúense 
acolléndose ao dereito de cita con fins docentes que se 
encontra recoñecido polo artigo 10 do Convenio de Berna 
para a Protección das Obras Literarias e Artísticas, 
considerándose lícitas as citas tomadas dunha obra que se 
fixera licitamente accesible ao público. 

No ámbito da Unión Europea, a Directiva 2001/29/CE, 
relativa á harmonización de determinados aspectos dos 
dereitos de autos e dereitos afíns aos dereitos de autos na 
sociedade da información, recoñece o dereito de cita con fins 
docentes no seu artigo 5.3:

a) “Cando o uso teña unicamente por obxecto a ilustración 
con fins educativos ou de investigación científica sempre 
que, agás nos casos en que resulte imposible, se indique 
a fonte, con inclusión do nome do autor, e na medida en 
que estea xustificado pola finalidade non comercial 
perseguida”

Real Decreto Lexislativo 1/1996, de 12 de abril, polo que 
se aproba o texto refundido da Lei de Propiedade 
Intelectual, regula o dereito de cita no seu artigo 32, 
apartado primeiro, establecendo o seguinte: 

“é lícita a inclusión nunha obra propia de fragmentos doutras 
alleas de natureza escrita, sonora ou audiovisual, así como a 
de obras illadas de carácter plástico ou fotográfico figurativo, 
sempre que se trate de obras xa divulgadas e a súa inclusión 
se realice a xeito de cita ou para a súa análise, comentario ou 
xuízo crítico. Tal emprego só se poderá realizar con fins 
docentes ou de investigación na medida xustificada polo fin 
desa incorporación e indicando a fonte e o nome do autor da 
obra empregada”.
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Sobre os dereitos de autor das 
gravacións incluídas no libro
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A editorial
Editorial Weeble é un Proxecto Educativo aberto á colaboración de todos para fomentar 
a educación, ofrecéndoa dun xeito atraíbel e moderno.

Creamos e editamos libros educativos infantís que sexan divertidos, modernos, sinxelos 
e imaxinativos. Libros que se poidan usar na casa ou na escola como libros de apoio.

E o mellor é que son de balde! Por iso publicamos en formato electrónico. Queremos 
facer accesíbel este novo xeito de aprender.

Apostamos polo desenvolvemento da imaxinación e da creatividade coma alicerces 
fundamentais para o crecemento dos máis novos.

Cos nosos libros queremos redeseñar o xeito de aprender.

Se queres saber máis de nós, visítanos en: http://editorialweeble.com

Un saúdo, 

O equipo de Editorial Weeble
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