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fabricados con madeira”, 
dicía o volume, que clasifi-
caba entre esta familia, por 
exemplo, ó óboe, a frauta, o 
clarinete ou a gaita.
”Se os de vento-madeira 
están construídos en ma-
deira..., os de vento-metal 
teñen que ser de metal”, 
pensaba Carmiña. Efectiva-
mente, esta familia produce 
sons da mesma forma que a 
anterior, coa única diferen-
cia de que os instrumentos 
están construídos en metal. 
Entre eles, Carmiña veu que 
se atopaban a trompeta,a 
trompa, o trombón e a tuba, 
ademais doutros.
Carmiña pasou páxina e veu 
a última das familias instru-
mentais: a percusión. “Este 
tipo de instrumentos pro-
ducen sons de múltiples for-
mas, golpeándoos, axitán-
doos, frotándoos...”, relataba 
o libro. Cando continuou 
lendo, veu que entre a percu-
sión se atopaban todo tipo de 
aparellos,como por exemplo 
outro dos seus favoritos: a ba-
tería, pero, ademais, tamén 
había xilófonos, castañue-
las, zambombas... e moitos 
máis. Sen dúbida, todo un 
mundo por descubrir que 
Carmiña acabou por coñecer 
á perfección.

Paula Barros. 
Wolfang Amadeus Mozart 
foi un compositor austría-
co considerado hoxe en día 
como un dos músicos máis 
influíntes da historia. O pia-
nista comezou a compoñer 
con tan só 5 anos de idade, 
logrando alzarse en poucos 
anos como un dos máis im-

portantes músicos de toda 
Europa con óperas como ‘A 
frauta máxica’ e as súas fa-
mosas arias.

Influencia
Beethoven, tamén austría-
co, compuxo moitas das súas 
obras baseándose en pezas 
de Mozart.

Mozart: o neno prodixio 
da historia da música

música clásica•≈  Foi o primeiro 
estilo musical en aparecer. Son 
composicións sinxelas nas que 
o máis importante é o son dos 
instrumentos, pois apenas hai 
participación vocal.

música pop•≈  Este estilo 
caracterízase por melodías moi 
vocais con coros moi pegadizos. 
Nel inclúense Madonna (raíña do 
pop) e o falecido Michael Jackson 
(rei do pop).

música rock•≈  Xorde tralo pop e 
caracterízase por un gran ritmo 
e unha gran potencia. Tócase 
con guitarras e baterías e, entre 
os grupos máis famosos deste 
estilo están os Rolling Stones.

música latina•≈  Trátase de 
cancións moi bailables e, 
xeralmente, esconden unha 
historia de amor. Hai distintos 
tipos: salsa, bachata, merengue...


