
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendacións do 

Departamento 

de Música 

Abril 2013 

Durante a época victoriana (finais 
do XIX), un afinador de pianos 
especializado nos afamados Érard, 
Edgar Drake, é requirido polo 
exército colonial británico para ir á 
selva birmana para traballar nun 
raro exemplar propiedade dun 
coronel médico. Así comezará a 
viaxe de Drake, o afinador,  por 
Europa, o Mar Vermello e a India, 
até chegar ao interior de Birmania, 
onde atopará un mundo 
completamente diferente do seu. 

Recomendado para o 

alumnado de BAC 

Recomendado para o 

alumnado de Conservatorio 

O recoñecido director de orquestra 
Leonard Bernstein realizou entre 
1958 e 1971 un feixe de concertos 
para xente nova nos que quería 
achegarlles a música clásica  e 
respostar a preguntas como: Que 

significa a música clásica? Como se 

realiza a música sinfónica? 

Dun xeito ameno, que fuxe dos 
convencionalismos, amósanos o 
primeiro achegamento serio a iso 

chamado “música seria”. 



 

Banda Deseñada.  Historia de la 

música. 

¿Quen dixo que a vida dos compositores 
non era divertida? Este libro “cómic” 
recolle dun xeito moi orixinal -a través das 
viñetas- a historia da música, dende os seus 
inicios ata o século  XX. Un percorrido polos 
momentos máis destacados da historia da 
música, dende a Idade de Pedra, pasando 
polo canto gregoriano, as encantadoras 
melodías trobadorescas, o xenio de Bach, o 
lirismo de Puccini… 

¿Sabías que os homes primitivos xa 
empregaban tambores, frautas e outros 
instrumentos -feitos con obxectos da 
natureza- para facer música, ou que o 
grandísimo Beethoven compuxo parte da 
súa obra logo de quedarse xordo?         

Un libro moi recomendable para todos e 

todas. Pódelo ler ou descargar en 

formato PDF, no blogue da Biblioteca. 

 

Por qué Beethoven tiró el 

estofado…(y muchas más historias 

acerca de la vida de grandes 

compositores) 

O músico londinense Steven Isserlis, un 
dos principais violonchelistas do noso 
tempo, nos achega una visión moi 
diferente dos principais compositores 
da nosa historia. Cunha gran dose de 
humor nos presenta a Bach, Mozart ou 
Beethoven- descubrirás o por qué do 
título do libro- xunto a outros grandes 
coma Brahms ou Stravinsky.  

Un libro especialmente recomendado 
para aprender como era a vida e outras 
anécdotas moi divertidas destes xeniais 
artistas. 

CONCIERTO 

EN SOL 

MAYOR de 
Jordi Sierra i 

Fabra 

 

 

 

EL BLUES DEL 

DETECTIVE 

INMORTAL, de 
AndreuMartí 

 

 

 

 

 

EL ENIGMA 

VIVALDI, de 
Peter Harris 
 

 

 

 

Recomendacións para alumnos/as de ESO 


