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PRESENTACIÓN

Concerterio é un proxecto educativo, artístico e cultural, obra dun grupo de 
profesores da Área de Didáctica da Expresión Musical da Universidade de 
Santiago de Compostela, que conxuntamente coa Asociación Educativa Cultural 
Musicrearte, elaboran, coordinan e dirixen os concertos didácticos de fin de 
curso da Diplomatura de Mestre en Educación Musical.

O termo Concerterio é a fusión de dous conceptos: concerto, como 
representación en vivo da música ante o público e maxisterio, concepto cheo 
de contido e significatividade educativa.
Esta actividade xorde pola necesidade de ofrecer un espazo de traballo que 
posibilite fundamentalmente a integración e transferencia dos contidos das 
diferentes materias que compoñen o plano de estudos da Diplomatura de 
Mestre en xeral e dos tres cursos da Especialidade de Mestre Especialista en 
Educación Musical en particular, desenvolvendo un traballo conxunto “entre” e 
“intra” o alumnado e o profesorado.

Esta Guía ou Proposta Didáctica que presentamos elaborouse coa finalidade 
de ofrecer ao profesorado un material de apoio e consulta que complemente a 
asistencia ao Concerterio.

A proposta didáctica, dirixida á etapa de educación primaria, inclúe unha serie 
de actividades que poderán desenvolver co seu alumnado cando o consideren, 
antes ou despois da asistencia ao concerto.

Esta Guía pretende ser unha proposta flexible, polo tanto, aberta a posibles 
modificacións nunha mellor adaptación aos propósitos curriculares do centro e 
do profesorado. 

Organízase seguindo o Programa musical que se desenvolverá no concerto. 
Nos distintos bloques inclúese: información para o profesorado, actividades de 
ensino-aprendizaxe e todo tipo de materiais de apoio, como enlaces, pistas 
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audio, imaxes, letras, etc. que complementan a proposta.

PROGRAMA MUSICAL

O programa do Concerterio 2009 organízase en tres bloques, Músicas de cine, 
O espíritu dos cantos afroamericanos e Érase unha vez…

No 1º bloque, despois dunha pequena obertura onde se presentan algúns  
dos temas máis coñecidos do cine, a orquestra interpretará: 

- Star Wars. John Williams

- The Flinstones. Hoyt S. Curtin 

- Stand by me. Ben B. King

Introducirase, entre os dous últimos temas, unha presentación das seccións 
principias da orquestra.

O 2º bloque, Érase unha vez, inclúe dous temas de música programática: 

- Babaiaga. Conto popular ruso. Conto musicado. 

- Babaiaga, de Cadros dunha exposición de Modest Musorgsky. Versión 
orquestrada de Maurice Ravel.

- Na cova do rei da montaña, de Peer Gynt de Edvard Grieg. 
Representación rítmico-corporal e dramática.

No 3º bloque, O espíritu dos cantos afroamericanos, a agrupación coral 
interpretará:

- Oh happy day!. Phillip Doddridge 

- Swing low, sweet chariot. Espirirual negro. Wallis Willis
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- I will follow him. Franck Pourcel, Paul 
Mauriat, E Jacques Plante

Desde os tempos do cine silente (cando un pianista, ás escuras, matizaba con 
maior ou menor intensidade o que ocorría na pantalla) a música incorporouse 
á cinematografía como un personaxe máis. 
Compoñer especificamente unha partitura 
para cine, a fin de crear sentimentos e 
acentuar atmosferas, é sempre un labor que 
esixe sensibilidade e talento. Axustar a 
música ás imaxes require unha capacidade 
moi especial por parte do creador para 
interiorizar as emocións que o realizador 
pretende provocar en determinados 
momentos do argumento cinematográfico.
A banda sonora dun filme ten que reforzar, 
cos seus efectos, as intencións de cada 
secuencia sexa con orquestracións, con 
ritmos diferentes, ou ata co recurso dos 
silencios. Esa é a clave para que a simbiose 
sexa eficaz. 
Deste xeito, un realizador pode recorrer á música non concibida nun primeiro 
momento para unha obra cinematográfica, ou solicitala por encargo. Neste 
último caso, o compositor ha de traballar en estreita comuñón co director, para 
explorar en cada momento do guión e achar así a fórmula que permita 
conxugar harmoniosamente as imaxes coa música. 

STAR WARS

John Towner Williams (Floral Park, Nova York, 8 de febreiro de 1932) é un dos 
compositores máis extensamente recoñecidos na música de cine.
De formación clásica, aínda que tamén en certa medida interesado pola música 
popular e en especial, o jazz. Estudou na prestixiosa Escola de Música Julliard. 
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Aos sete anos comezou os seus estudios de piano; aos dez comezou a estudar 
trombón sen deixar de estudar piano, interesándose por outros instrumentos, 
como trompeta e clarinete.
Ao rematar a súa formación, trasladouse a Los Ángeles e alí orientou a súa 
carreira á música de cine. Nos seus primeiros anos traballou como colaborador 

musical de personalidades da música de cine clásico 
estadounidense, como Bernard Herrmann, Morris Stoloff, 
Adolph Deutsch, Miklos Rozsa, Alfred Newman e Franz 
Waxman. Compuxo temas para varios shows de TV, 
incluíndo A Illa de Gilligan e Perdidos no Espazo, pero é 
en 1959 cando debuta como compositor para o cine, 
asinando os seus primeiros traballos como Johnny 
Williams.
A súa música vai desde a súa influencia jazzística ata o 
son sinfónico de grandes orquestras, pasando polos aires 
folclóricos ou a música máis intimista. Nos anos 1970 xa 

se desvelou como unha personalidade orixinal e independente e empezou unha 
fulgurante carreira na música para o cine. É un habitual da música de películas 
de aventuras, sobre todo a partir da súa colaboración, case desde os seus 
inicios, con Steven Spielberg , Encontros na Terceira Fase, Tiburón, entre 
outros, e con George Lucas coa saga da Guerra das Galaxias, o que axudou a 
que obtivese fama nos anos 1970 e 1980, non decaendo esta nos 90. 
Actualmente segue compoñendo para o cine a pesar de que anunciou en 1993, 
trala Lista de Schindler, que se retiraba.
De 1980 a 1993 foi director principal da Boston Pops Orchestra. Aínda mantén 
lazos próximos cos Pops e coa Orquestra Sinfónica de Boston (BSO), con quen 
tamén traballou, especialmente no Symphony Hall de Boston.
J. Williams fixo caso ao consello que lle deron dous grandes músicos como 
Bernard Herrmann e Miklos Rozsa para que non só compuxese música para o 
cine senón tamén música de concerto fóra da pantalla. Compuxo varios 
traballos como a Fanfarria Olímpica e outras músicas para os Xogos Olímpicos 
de Los Ángeles (1984) e os Xogos Olímpicos de Atlanta (1996). Entre as súas 
obras de música para a sala sinfónica atópanse varios concertos (frauta, violín, 
trompeta, tuba, cello e fagote). Un deles, o de cello, foi composto grazas a 
amizade que entablou co violoncellista Yo-Yo Ma na gravación da súa banda 
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sonora para Sete anos no Tibet, e dedicoullo ao propio Yo-Yo-Ma
Actualmente finalizou as súas bandas sonoras para as películas de Spielberg e 
Marshall, Munich e Memorias dunha Geisha, obtendo senllas nominacións aos 
Oscar do 2005. 
Na súa carreira cinematográfica recibiu corenta e cinco nominacións aos oscars 
tanto á música adaptada, orixinal ou á canción, obténdoo en cinco ocasións; 
Oscar á mellor música adaptada en 1971 co Violinista no tellado, e catro máis 
pola mellor música orixinal, Tiburón (1975), A Guerra das Galaxias (1977), E. 
T.: O extraterrestre (1982) e A 
Lista de Schindler (1993).

Star Wars responde ao carácter 
descritivo propio dos temas das 
bandas sonoras e, ao mesmo 
tempo, contén os elementos 
s i n f ó n i c o s q u e a f a n 
perfectamente axeitada para ser 
interpretada nunha sala de 
c o n c e r t o s . E s t a o b r a 
proporc ionou t res premios 
Grammy a Williams en 1978. A 
súa música foi nomeada a mellor 
banda sonora do ano; o tema 
principal foi a mellor composición 
instrumental; e a gravación da 
Sinfónica de Londres, dirixida por 
el mesmo, gañou o premio á 
m e l l o r g r a v a c i ó n d o p o p 
instrumental. As ventas deste 
soundtrack bateron todos os 
récords: nunca antes existiu 
unha banda sonora que vendera 
tantas copias. Esta obra disfrutou 
de gran popularidade como peza 
de concerto, dende o primeiro 

                                                                    Guía Didáctica

8

Carátula da película Star Wars, Episode VI Return of 
the Jedi. (www.starwars.com)



interpretado pola Filarmónica de Los Angeles no Hollywood 
Bowl en Novembro de 1977.

THE FLINSTONES

Hoyt S. Curtin (Downey 
1922 - Os Ánxeles 2000) 
Compositor, productor de 
música e principal director musical de 
Hanna-Barbera Animation Studio.

Compositor de moitos dos debuxos de 
Hanna-Barbera con temas populares, incluídos The Flinstones (Os picapedra), 
Top Cat, The Jetsons, Jonny Quest, Josie and the Pussycats, Scooby-Doo, e 
moitos máis.

STAND BY ME

Ben E. King (Benjamin Earl Nelson) naceu o 28 de 
Setembro de 1938, en Henderson, North Carolina.
É probablemente máis coñecido como o cantante e co-
compositor de Stand by me, top 10 en Estados Unidos 
entre 1961 e 1986.

En 1958, Ben Nelson ensamblou un grupo de «doo wop» 
ou «du duá» chamado The Five Crowns. 

Máis tarde formou parte do grupo de The Drifters. Nelson 
co-escribiu o primeiro éxito coa nova versión de The Drifters, There 
Goes My Baby (1959). En 1960 deixou o grupo e asumiu o 
memorable Ben E. King como nome artístico dunha carreira en 
solitario. 

                                                                    Guía Didáctica

9

Hoyt S. Curtin

Ben E. King

Click 

http://www.benekingstandbyme.org/
http://www.benekingstandbyme.org/


Stand by Me e Spanish Harlem foron 
incluídos en The Rock and Roll Hall of Fame's 500 Songs. Tamén recibiron un 
Grammy Hall of Fame Award.
Actualmente, o “rei” é activo no seo da súa fundación caritativa.

Actividades de inicio e presentación

Establecer un coloquio sobre a importancia e funcións da música na imaxe 
en xeral, e da música no cine (bandas sonoras), en particular. A finalidade é 
propiciar unha interacción coa clase a modo de debate constructivista con 
preguntas do tipo:
- Que música de películas coñecedes?
- Sabedes como lle chamamos a ese xénero musical?
- Pensades que é importante a música nas imaxes, no cine? Por que?
- Gustaríavos ver debuxos animados apagándolle o son a TV?
- Etc.
É dicir, a aprendizaxe por descubrimento será o eixo ó redor do cal xire esta 
primeira actividade que trata de suscitar nos nenos o interese por este xénero 
musical, o das Bandas Sonoras.

Outras propostas

Propoñer ao alumnado que “faga memoria” e que cantaruxe algún 
fragmento ou tema musical que teña escoitado en películas ou debuxos 
animados. Poderá ser o arranque para introducir o tema de “A música no cine”.

Actividades de desenvolvemento 

 Visionar e comentar algún exemplo que ilustre os distintos usos e 
funcións da música e da música clásica no cine.

Que o alumnado participe aportando algún exemplo da súa videoteca 
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ou discoteca. Realizar unha reflexión conxunta a partir da súa escoita ou 
visionado.

A partir dos exemplos musicais de bandas sonoras que aportamos o 
alumnado deberá expresar, por medio do movemento libre na aula, o que 
lles transmite cada un dos fragmentos das obras seleccionadas. 
Deberemos insistir na idea dunha representación ou dramatización intensa 
por parte dos nenos, que favorecerá o achegamento a estes estilos e unha 
mellor interiorización de relación de dependencia entre a música e a imaxe/
filme.

Acompañar o tema musical Stand by me co seguinte esquema rítmico 

Actividades de peche

Relacionar a imaxe co exemplo musical/estilo musical correspondente 
(Anexo: Ficha01)

Actividades de extensión 

Realizar algunha búsqueda na Internet.
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Visionado dos comentarios dalgunha 
banda sonora. Como exemplo proponse 

os que aparecen nas aventuras de Indiana Jones.

Crear a banda sonora para unha secuencia dramática, conto, historia, etc.  
utilizando materiais de todo tipo.

BABAIAGA, OGRESA RUSA

Babaiaga (en ruso Баба Яга) é unha personaxe recurrente 
no folclore eslavo e na mitoloxía eslava, especialmente 
rusa.

Babaiaga é unha meiga e ogresa vella, 
osuda e enrrugada, con dúas pernas, 
unha normal e outra de óso que 

simbolizan os dous mundos, o dos vivos e 
o dos mortos. É un ser perverso e cruel que come personas, 
xeralmente nenos. Voa montada nun morteiro e ás veces 
nunha pota, e rema no aire coa súa basoira prateada.

Vive nunha choza ou cabana que se levanta sobre dúas 
enormes patas de polo que lle serven para desprazarse por 
toda Rusia na procura das súas presas.

A lenda de Babaiaga foi recollida por Aleksandr Nikoalevich 
Afanásiev (1826 -1871) importante recopilador de contos de 
tradición oral do mundo eslavo.

Babaiaga ou a Cabana con patas de galiña.

Tema musical
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BLOQUE II: Érase unha vez...

NOTAS DE INTERESE

- No material complementario 
inclúense varias ilustracións de 
Babaiaga.

- A versión que se interpretará no 
Concerterio é a partir da que se 
creou a composición musical, é a 
versión en galego editada por 
Tambre en 2004.

- O seguinte enlace lévanos a unha 
crítica desta edición en castelán.

Click 

http://revistababar.com/web/index.php?option=com_content&task=view&id=387&Itemid=53
http://revistababar.com/web/index.php?option=com_content&task=view&id=387&Itemid=53


Este tema forma parte da obra de Modest Mussorgski Cadros dunha exposición 
(1874). Inspirouse despois da visita á exposición do pintor e arquitecto Viktor 
Hartmann. 

Hartmann deseñou a cabana con forma de reloxo. O debuxo orixinal atópase 
na Biblioteca Nacional de Rusia no departamento de manuscritos.

O tema musical, moi brioso e feroz, tal como nolo indica Mussorgsky na 
partitura, describe as grandes zancadas da cabana desprazándose por toda 
Rusia na procura de novas presas. 

A composición presenta a seguinte estructura formal:

Incluímos as dúas versións da composición, a orixinal, só piano (audio 03)
e a de orquestra (audio 04). Tamén achegamos  a partitura de reducción de 
piano (Partitura01).

Cadros dunha exposición

Esta obra, composta por quince pezas para piano, que Mussorgski compuxo en 
1874, estiveron inspiradas (como xa dixemos anteriormente) 
nos cadros dunha exposición do pintor e arquitecto Victor 
Hartmann. Éste, que fora moi  amigo do músico, falecera un 
ano antes e con aquela exposición quíxose rendir unha 
homenaxe. Mussorgski engadíu a súa homenaxe propia con 
esta orixinalísima composición. Dez das súas pezas son 
descritivas, meditacións subxectivas sobre outros tantos 
temas concretos. As outras son cinco pezas, todas elas 
tituladas "Paseo" e fundadas no mesmo motivo, de sabor 
tipicamente eslavo, tanto o ritmo como a harmonia,  que 
sirven de enlace ao conxunto e lle dan trabazón. 
Varios compositores orquestraron  esas pezas pianísticas, 
pero a orquestración mellor e máis coñecida é a realizada por 

                                                                    Guía Didáctica

13

Introducción - Tema A – Tema B – Tema A’

NOTA DE INTERESE

- Incluímos o seguinte enlace onde 
se pode descargar a Guía didáctica 
elaborada por Polo Vallejo e Marga 
Aroca sobre a obra Cadros dunha 
exposición.

Click 

Audio 03

Audio 04

http://www.fundacioncajamadrid.es/Ficheros/CMA/ficheros/F-guias-cuadros.PDF
http://www.fundacioncajamadrid.es/Ficheros/CMA/ficheros/F-guias-cuadros.PDF


Ravel.

Esta é a súa mellor  obra pianística e unha das  creacións máis orixinais que o 
Romanticismo deu a este instrumento. Tomando como fío 
conductor un deseño breve e moi característico -o paseo 
entre cadro e cadro-  esta obra non é máis que unha suite 
que acolle multitude  de suxerencias expresivas distintas 
baixo un arco unitario que pon de manifesto un 
pensamento musical de singular poder imaxinativo. 
Encádrase a obra como música descritiva, para xustificalo 
están as alusións musicais ao grotesco gnomo, á pesada 
carreta tirada polos bois, ao baile dos pitos, o barullo das 
mulleres no mercado de Limoges. Pero por enriba da 
simple referencia descritiva, está a evocación dunha 
escena trovadoresca medieval: o mundo dos xogos 

infantís (nas Tullerías); a maxia evocadora de A Cabana de Babaiaga; a 
penetración psicolóxica nos personaxes  arquetípicos (o xudeo rico e o pobre); 
a suxestión misteriosa do mundo das catacumbas xenialmente sonorizado no 
oitavo cadro, e, finalmente, A Grande Porta de Kiev, un dos maiores logros do 
poematismo musical ao reflexar con tanto acerto a magnificencia duhna 
construcción arquitectónica.
Non se pode calificar de inxustificado o éxito que tivo en todo o mundo a 
versión orquestrada por Maurice Ravel en 1922, toda vez que se trata do feliz 
maridaxe entre a excepcional hondura creativa de Mussorgski e a admirable 
perfección instrumentadora que se coñece. Outros intentos doutros 
compositores reveláronse como innecesarios ante a plenitude do acerto 
raveliano. 

Acerca do compositor

Modest Petrovich Musorgski naceu en Karevo, preto de Pskov no 1839. 
A súa familia, pertencente á pequena aristocracia rural, sentía un grande 
interese e admiración pola música. 
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Foi de súa nai, unha modesta pianista, de quen recibiu as primeiras leccións 
musicais, xunto cos  cantos populares que a súa nodriza lle cantaba e que el 
vivía con intensidade e fascinación.
Aos 10 anos de idade,  enviárono a San Petersburgo onde estudou piano. 
Algúns anos máis tarde foi inscrito  na Escola de Oficiais da 
Garda onde foi un distinguido compañeiro e alumno. Neste 
período compuxo a súa primeira obra A Polca dos 
Aspirantes.
Unha vez acabada a Escola, para continuar a súa carreira 
militar, tivo que alonxarse de San Petersburgo e da súa 
familia o cal lle produciu alteracións nerviosas, depresións e 
síntomas epilépticos. Dous anos despois retírase do exército 
e decide dedicarse enteiramente á música. Interesado polos 
temas da historia, da mitoloxía e literatura rusas e tamén 
de crear unha música cun carácter eminentemente ruso. É 
no ano 1862 cando se constitúe definitivamente o Grupo 
dos Cinco, do que formará parte, baixo o criterio teórico de 
Vladimir Stasov.
Esta etapa de exaltación músico profesional coincidiu con problemas 
económicos que lle provocaron de novo profundas crises anímicas. 
Traballou como funcionario no ministerio para solventar esta precaria situación, 
pero pouco despois, as mortes da súa nai e dos seus irmáns deixárono sumido 
nunha forte depresión que desembocou nun desequilibrio emocional.
Compuxo obras notables como Unha noite  no Monte Pelado (1867) ou Boris 
Godunov que recibiu fortes críticas que afectaron intensamente ao 
hipersensible músico.
De1874 é Cadros dunha exposición, unha maxistral suite pianística inspirada 
nos debuxos  do arquitecto Victor Hartmann, composta en tan só dez días.
Aos 40 anos Musorgski era un home en notable decadencia vital. Nos seus 
últimos anos escribiu algunhas pezas pianísticas e cancións, abandonou o 
funcionariado e aceptou  humildes  postos de pianista acompañante. 
De saúde quebrantada e unha vida axitada, ao seu carácter nervioso uníaselle 
unha extrema sensibilidade que lle permitía captar unha visión exacta e 
consciente do seu pobo.
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Retrato de Musorgski 
do pintor Ilya Repin



O pintor ruso Ilya Repin realizou este 
retrato poucos días antes do seu 

falecemento. Pódese aprezar o seu deterioro físico a causa do alcohol e da súa 
fraxilidade psíquica. Faleceu o 28 de marzo de 1881, aos poucos días de ter 
cumpridos 42 anos. Foi enterrado en San Petersburgo.

Actividades de inicio

Como paso previo á lectura do conto, presentarase a Babaiaga 
mediante as ilustracións que  se acompañan. Servirá para definir os 
rasgos físicos e psíquicos da personaxe. (Anexo: Ficha02)

Completar o conto aportando información relevante acerca das personaxes, 
onde se desenvolve a historia, que sucede, etc.

Actividades de desenvolvemento

Contar o conto mostrando ao mesmo tempo as ilustracións da edición de 
Tambre (2004).

Escoitar unha primeira vez o tema A Cabana de Babaiaga realizando 
preguntas como: que vos suxire esta música?, que pode estar sucedendo?

Representar corporalmente as suxerencias sonoras, rítmicas, melódicas, 
tímbricas e harmónicas da obra. Utilizarase a versión orquestrada. Coloquio 
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posterior introducindo as características musicais da obra e relacionándoas coa 
historia que relata o conto.

Actividades de peche

Seguimento e representación da forma musical a través de 
recursos corporais. Decidirase entre todos que coreografía (xestos – 
movementos) farase en cada tema. 

Completar a Ficha da audición. (Anexo: Ficha03) 

Actividades de extensión 

Crear un apoio sonoro á narración 
coa axuda da voz, percusión corporal, 
obxetos cotiás e instrumentos da aula.

Completar o achegamento á obra de 
Mussorsgky traballando os diferentes 
temas que configuran a obra Cadros 
dunha exposición. (vid. Guía didáctica 
de Marga Aroca e Polo Vallejo, 2007). 

NA COVA DO REI DA MONTAÑA 
DE PEER GYNT DE EDVARD 
GRIEG (1876)

Na escena, onde o rei preside toda unha 
corte de trolls, fadas, gnomos e seres 
estranos, monstruosos e sanguinarios 
atópase Peer Gynt coa intención de 
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pedirlle ao rei a man da súa filla.

É o momento en que os gnomos entonan un coro infernal, clamando "o fillo de 
cristiáns osou entrar na cova do rei das montañas”. ¡Matádeo! Arróxanse sobre 
el mentras cada gnomo esixe a parte de Peer que quere devorar.
(Aconsellamos escoitar versión completa. Vid. discografía)

Na Suite desaparece o coro, sendo sustituído pola corda, o que lle resta parte 
da espectacularidade. Dos oito números da suite é este no que máis se percibe 
unha acción concreta: o comezo evoca a oscuridade da cova e o paso lixiero en 
extremo de Peer Gynt tratando de fuxir dela. O fagote, o violoncelo e o 
contrabaixo soan de forma casi imperceptible, dun xeito pesante, recreando os 
seus pasos. Ao pouco unénse o oboe, os violíns en pizzicato, suxerindo que 
camiña de puntiñas, mais a música acelera o seu ritmo e o crescendo conduce 
a un tutti estruendoso onde orixinalmente estaba o coro, no que xorden de 
repente todos os trasnos e trolls furiosos. Atrapado o protagonista, remata a 
obra cunha contundente coda final.

Esta peza é o oitavo número da partitura orixinal e é un dos movementos máis 
populares da historia da música de todos os tempos, recoñecible por calquera 
oínte, neno e adulto, melómano ou non. 

Un único tema, moi marcado e a tempo de marcha, que vai crecendo 
progresivamente en intensidade e dramatismo.

 

Este tema, introducido por un acorde executado pola trompa, repítese un total 
de 18 veces ata chegar a unha coda a golpe de timbais,  prato, e secuencia 

                                                                    Guía Didáctica

18



ascendente das cordas que se repite tres veces finalizando cun redobre de 
timbais e golpe final de timbais e prato.

O podemos atopar formando parte da banda sonora de numerosos filmes e 
debuxos animados.

Peer Gynt de Edvard Grieg (1843 – 1907)

Obra de encargo do dramaturgo noruego Henrik Ibsen a Grieg. Ibsen escribíu o 
drama en 1867 sen intención de ser interpretado teatralmente. Cando decide 
convertila nunha obra para ser representada, foi o 
momento de encargarlle a Grieg unha composición 
musical que requeriría preludios, entreactos, bailes, 
cancións e algúns números corais. Estrenouse en 
Oslo o 24 de febreiro de 1876. A obra tivo tanto 
éxito que traspasou os escenarios para convertirse 
en dúas Suites que recollen as pezas máis longas e 
con máis entidade.

Acerca do compositor

Edvard Grieg, considerado o mellor compositor 
noruego, naceu en Berge en 1843. Era descendente 
dunha familia de escoceses, cuxo apelido orixinal era 
Greig.
Edvard creceu nun ambiente musical. A súa nai, Gesine, foi a súa primeira 
profesora de piano. Máis tarde, o mozo con 15 anos, accede ao conservatorio 
de Leipzig especializándose en piano e cedo atopou recompensa nos 
numerosos recitais e concertos dados nesa cidade. Sentíu bastante aversión á 
disciplina impartida no conservatorio, aínda así, alcanzou moi bos resultados 
na maioría das áreas, con excepción do órgano, que era obrigatorio para os 
estudantes de piano. 
O 11 de xuño de 1867, Grieg contraeu matrimonio coa súa curmá, Nina 
Hagerup, respetable soprano e dedicataria de moitas das súas cancións. 
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Grieg é considerado como un compositor nacionalista, reflexando a inspiración 
da música folclórica noruega. Os seus primeiros traballos inclúen unha Sinfonía 
en do menor e unha Sonata para piano en mi menor Op. 7. Tamén escribíu tres 
sonatas para violín e piano, e moitas pequenas obras para piano — por isto 
algúns o chamaron o Chopin do Norte —, a miúdo inspirado en danzas e 
cancións populares de Noruega, os fiordos e paisaxes do seu país e o dialecto 
hadangar.

Entre as obras máis coñecidas atopamos o Concerto 
para Piano en la menor, a Suite Holberg (para orquestra 
de cordas e dez volumes de pezas líricas para piano). 

Peer Gynt. Drama de Henrik Ibsen (1867)

Publicada o 14 de novembro de 1867, en Copenhague. 
A primeira edición foi de 1250 copias. Foi seguida por 
unha reedición de 2000 copias 14 días despois. A gran 
cantidade de ventas foi debida maioritariamente ao éxito 

do anterior drama de Ibsen. A diferencia dos outros traballos de Ibsen, Peer 
Gynt está escrito en verso. Isto é porque orixinariamente ía ser un drama 
escrito, non para ser interpretado en teatro. As dificultades para cambiar 
rapidamente de escena (incluíndo un acto enteiro na oscuridade) produxeron 
algúns problemas na interpretación. Tampouco é como as posteriores obras de 
Ibsen xa que é unha obra fantástica en lugar dunha traxedia realista.

Peer Gynt, xove campesino que despois dunha falida cacería, acude á voda de 
Ingrid da que está namorado para impedir o enlace. Na festa ve a Solveig á 
que saca a bailar e ambos namóranse perdidamente. Peer Gynt lembra que foi 
para impedir o enlace nupcial; deixa a Solveig e rapta á recén casada Ingrid á 
que abandona poco despois na montaña. Na montaña seduce á filla do Rei da 
Montaña, que quere casar con el. Isto propicia un encontro perigoso cos 
trasnos e o Rei da Montaña, do que se libra polos pelos tras fuxir ó caer dunha 
campá. O ir á despedida da súa nai entérase por Solveig que é buscado na vila 
polo secuestro de Ingrid e decide fuxir. Sen embargo antes de fuxir lle promete 
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a Solveig que volverá a buscala cando 
sexa rico e ela promete esperalo 

eternamente.
Por iso adícase a percorrelo mundo protagonizando múltiples aventuras. Así, 
viaxando polo deserto do norte de África faise rico e coñece á bela Anitra, que 
baila para el e da que se namora. Sen embargo, debido ao carácter pusilánime 
de Peer Gynt, perde toda a súa fortuna entregándolla tontamente a Anitra. 
Despois de moitas aventuras, ancián e pobre, Peer Gynt regresa ao seu pobo 
buscando a Solveig que, como prometeu, lle esperou, e ambos foron felices 
ata o f i n 

dos 
seus días.

 
Actividades de inicio

Situar o tema dentro da trama. Inclúense distintas ilustracións que se 
poden mostrar para contar e ubicar o argumento. (Anexo: Ficha04)

Presentación e execución do ritmo específico do tema acompañándoo coas 
palmas e cos pés (con e sen desprazamento). 

Actividades de desenvolvemento

Acompañar esta primeira escoita levando o ritmo específico cos 
instrumentos corporais. Os máis pequenos poderanno realizar levando 
unicamente o acento. Trátase de que o alumnado descubra que o ritmo 
encaixa perfectamente coa audición, mais, que sucede ao final, na coda?.
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Improvisación corporal coa audición como paso previo a análise formal da 
obra.

Analizar a forma musical. Inclúese o seguinte esquema gráfico extraído dos 
Cuadernos Agruparte. (Anexo: Ficha05)

Actividades de peche

Crear un acompañamento rítmico-corporal, combinando timbres (por 
parellas).

Crear un texto para acompañar a audición.

Completar a Ficha de audición. (Anexo: Ficha06)
Actividades de extensión 

Dramatización da escena  Na cova do Rei da Montaña. 

Creación dunha proposta gráfica de representación da forma musical.

Traballar todos os números da Suite Peer Gynt. 
Existen moitas versións e recursos didácticos variados para ilustrar esta obra 
(vid. bibliografía e recursos didácticos).

Relacionar cada número da suite cunha imaxe axeitada a cada tema.

Escoita do tema na versión completa. Neste caso, facer fincapé na 
introdución da voz, nas partes corais e nas intervencións dos Trolls.
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Un pouco de historia

Entre os séculos XVII e XIX 
milleiros de africanos foron 
levados a Nova Inglaterra 
(actualmente Estados Unidos) 

para traballar como escravos nas plantacións de tabaco, algodón ... dos 
estados do Sur.
Abandonaban a súa terra forzosamente e facían esta viaxe sen apenas 
ningunha pertenza material, xa que isto non lles estaba permitido. Malia iso, si 
ían cargados de historias, costumes, ritos, crenzas, cantos, músicas, en 
definitiva, dunha cultura propia moi marcada da que nunca se desprenderían.
Pouco a pouco, co paso do tempo, foron adaptándose á cultura dos brancos e 
tomando dela aspectos importantes como a lingua –o inglés– e a relixión –o 
cristianismo–.
Acudían aos oficios protestantes dominicais sentados en bancadas separadas e 
participaban cantando os himnos dos brancos, ós que lles imprimían aspectos 
propios da súa cultura musical. Algúns destes eran: 

- Unha estrutura musical de tipo responsorial, na que un cantante principal 
comezaba o canto e o resto dos asistentes respondían a coro.
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-O canto a capella cun único acompañamento rítmico de 
percusión corporal (palmas, pateo no chan, triscado de 
dedos, etc.).
-Berros espontáneos motivados pola emoción do momento.
-Variacións improvisadas sobre melodías curtas de orixe 
popular.

Nacen así os espirituais negros, como unha mestura entre os 
estilos musicais africanos e música relixiosa occidental.
A letras destas cancións estaban dirixidas á comunidade en 

xeral e narraban historias de personaxes bíblicas extraídas dos catro Evanxeos 
e do Antigo Testamento.

Pouco a pouco as condicións de vida dos escravos foron facéndose máis e máis 
duras, perdendo os poucos dereitos que tiñan recoñecidos. Isto sucedía 
especialmente nos Estados do Sur.
Non obstante, empezaban a existir grupos contrarios 
á escravitude, que fixeron presión para que se 
prohibira por lei o comercio de escravos. Estas 
protestas coñécense co nome de movemento de 
antiescravista ou abolicionista. 
Finalmente, en 1807, o Congreso aprobou unha lei 
que prohibía a importación de escravos a Nova 
Inglaterra. Dita lei foi abertamente infrinxida durante 
moitos anos, especialmente no Sur, mentres que no Norte a escravitude xa 
desaparecera por completo alá polo 1830. Esta situación foi un factor 
importante no desencadeamento da Guerra Civil Estadounidense (1861-1865).

Non foi ata 1865 que rematou por completo a escravitude grazas á 
incorporación dunha decimoterceira enmenda á súa Constitución, que abolía a 
escravitude en todo o país.
Non obstante, a loita da comunidade negra por conseguir unha integración 
total na sociedade non facía máis que comezar, tendo continuación aínda nos 
nosos días.
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A partir do século XX, os espirituais negros sufriron unha grande 
transformación dando lugar na década dos vinte ó que posteriormente se 
denominaría como gospel. 
Este termo deriva do composto God-Spell, que se traduce como chamada de 
Deus. 

Considérase a cidade de Chicago como o seu berce de nacemento, e a Thomas 
A. Dorsey como o pai deste estilo.
Algunhas características do gospel son:

- A súa interpretación desprázase do mundo rural ao ámbito urbano.
- Céntrase máis no Novo Testamento e establece un diálogo máis directo 

con Xesús. Os seus textos son de carácter máis subxectivo, están 
centrados nun único tema e intentan ensinar algo.

- A súa estrutura intercala estrofas e retrousos de maior extensión ca no 
caso dos espirituais.

-Posúe unha intensidade 
rítmica característica, 
debido á súa frecuente 
sincopación e aos seus 
ritmos instrumentais 
m a r c a d o s p o l a 
percusión.
-In t rodúcese ne l un 
a c o m p a ñ a m e n t o 
instrumental (batería, 
ó r g a n o e l é c t r i c o , 
guitarras amplificadas, 
etc.) que chega a igualar 
en importancia ao canto.

- Está fortemente influenciado polas melodías da música blues.
- As agrupacións propias deste estilo eran o cuarteto masculino e o coro 

feminino. Pouco a pouco, esta separación por sexos foise debilitando, e 
na actualidade podemos chegar a atopar tanto cuartetos femininos como 
tamén coros masculinos e mixtos.
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Co paso dos anos, o gospel foi evolucionando e 
continúa facéndoo máis rapidamente e en maior 
medida que calquera outro xénero da canción 
negra.
En 1961, o gospel chegou ao cumio da 
«respetabilidade» cando Mahalia Jackson foi 
invitada a cantar nunha festa de inauguración para 
o presidente dos Estados Unidos, J.F. Kennedy. 
Outras figuras destacas deste xénero musical son: 
Roset ta Tharpe, Aretha Frank l in , D inah 
Washington e Sam Cooke.
E entre os grupos musicais máis importantes salientamos: Five Blind Boys, 
Heavenly Gospel Singers e Golden Jubilee Singers como grupos masculinos, e 
Original Gospel Harmonettes e as Southern Harps Spiritual Singers, compostos 
unicamente por mulleres.

OH HAPPY DAY! Espiritual negro

Oh Happy Day é unha adaptación á música 
Gospel do himno escrito a mediados do século 
XVIII polo crego Phillip Doddridge baseándose 
no versículo 8:35 do libro bíblico dos Feitos dos 
Apóstolos (Oh happy day that fixed my choice). 

A mediados do século XIX foille dada unha 
nova melodía por Edward F. Rimbault, que foi 
empregada habitualmente para as cerimonias 
de bautismo e de confirmación no Reino Unido 
e nos Estados Unidos.

No século XX sufriu a súa adaptación do 
compás de tres por catro ao de catro por catro 
actual.

Foi gravado polos Edwin Hawkins Singers e 
convertiuse nun éxito internacional alá polo 
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Oh happy day!

Oh happy day, (Oh happy day)
When Jesus washed, (When Jesus washed)
When Jesus washed, (When Jesus washed)
When Jesus washed, (When Jesus washed)
He washed my sins away (Oh happy day)

Oh happy day, (Oh happy day)

Oh happy day, (Oh happy day)
Oh happy day, (Oh happy day)

When Jesus washed, (When Jesus washed)
When Jesus washed, (When Jesus washed)
When Jesus washed, (When Jesus washed)
He washed my sins away. (Oh happy day)

Oh happy day. (Oh happy day).

He taught me how
To watch

Fight and pray

Oh happy day, (Oh happy day)
Oh happy day, (Oh happy day)

When Jesus washed, (When Jesus washed)
Oh when he washed, (When Jesus washed)
When Jesus washed, (When Jesus washed)
He washed my sins away. (Oh happy day)

Oh happy day. (Oh happy day).

Audio 06



ano 1969, acadando o segundo posto nas listas de éxitos 
inglesas e o cuarto nas estadounidenses. Recibiu tamén o 
Premio Grammy á mellor interpretación de soul e gospel en 
1970 e está incluída na Lista de Cancións do Século da 
Asociación da Industria Discográfica Americana (RIAA). 
Dende entón, convertiuse nun clásico do gospel e foi gravada 
por centos de artistas máis, entre os que destacan: Joan 
Baez, Glen Campbell, Ryan Toby ou Aretha Franklin.

Asemade, foi incluída en varios filmes, como é o caso da 
coñecida Sister Act 2, protagonizado por Whoopi Goldberg.

SWING LOW, SWEET CHARIOT. Espirirual negro

Swing Low, Sweet Chariot foi composta por Wallis Willis, Crego de Choctaw, 
antigo territorio Indio, cara a 1862. O texto 
fai referencia ao episodio bíblico onde o 
profesta Elías é levado ao ceo nunha 
carruaxe polo río Jordan.

Inspirouse no Red River, a semellanza do río 
Jordan por onde o profeta Elías foi levado  
which reminded him of the Jordan River and 
of the Prophet Elijah being taken to heaven 
by a chariot. 

The Jubilee Singers, coro da Universidade de 
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NOTA DE INTERESE

- No seguinte enlace pódese visionar 
un vídeo de Oh happy day! 

Click 

Swing low, sweet chariot

Retrouso:

Swing low, sweet chariot
Coming for to carry me home

Swing low, sweet chariot
Coming for to carry me home

I look over Jordan and what did I see
(Coming for to carry me home)

A band of angels coming after me
(Coming for to carry me home)

Retrouso

If you get there before I do
(Coming for to carry me home)

Tell all my friends I'm coming after me
(Coming for to carry me home)

Retrouso

I remember well my brightest day
I’m sometimes up and I sometimes down

When Jesus washed my sins away
But still my soul feels heavenly bound.

Audio 07

NOTA DE INTERESE

- Nos seguintes enlace pódese visionar dosu vídeos, o primeiro unha versión country 
interpretada por The Abbot family e no segundo un vídeo de Kathleen Battle . And the 
Boys Choir of Harlem

Click Click 
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Fisk en Nashville, Tennessee,  popularizaron o tema nunha xira que fixeron 
polos Estados Unidos e Europa.

Tema utilizado na loita polos Dereitos civís en 1960. Foi gravado por 
numerosos artistas, entre os que salientamos a vesión de Joan Baez 
interpretada no lexendario Woodstock 
festival de 1969. 

Podemos atopar numerosísimas versións e 
gravacións, como exemplos:, Benny 
Goodman (1936), Duke Ellington (1950), 
Louis Armstrong (1957), Johnny Cash 
(1959), Harry Belafonte (1960), Stevie 
Wonder (1968), Joan Baez (1970), Eric 
Clapton (1975), B. B. King (1996),  Beyonce 
(2003), UB40 (2003).

I WILL FOLLOW HIM

A canción comezou sendo unha peza 
instrumental gravada en 1961 por Franck 
Pourcel, e que viu a luz en 1961. Pourcel 
coescribiu a canción co seus amigos Paul 
Mauriat e Jacques Plante. A gravación 
orixinal de Franck Pourcel foi popular nas 
MOR ou emisoras “de escoita sinxela”. Paul 
Mauriat, gravou unha versión instrumental 
posterior en 1976 con ritmo disco, usando 
sintetizadores moog.

A famosa versión inglesa de Peggy March, 
apoiada con Wind Up Doll, foi lanzada por 
RCA Víctor e acadou o primeiro posto na 
Billboard Hot 100 o 27 de abril de 1963, 
facendo a unha March de só quince anos a artista feminina máis nova en 
posuír un single que acadara o cumio das listas de éxitos dos Estados Unidos.
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I will follow him

I will follow him; follow him wherever he may go.
And near him I always will be
For nothing can keep me away,

He is my destiny.

I will follow him, ever since he touched my heart. I 
knew,

There isn’t an ocean too deep,
A mountain so high it can keep,

Keep me away, away from his love.

I love him, I love him, I love him,
And where he goes I'll follow, I'll follow, I'll follow.       

I will follow him, follow him wherever he may go.
There isn't an ocean too deep,

A mountain so high it can keep, keep me away.

I love him, I love him, I love him
And where he goes I'll follow, I'll follow, I'll follow
He'll always be my true love, my true love, my true 

love
From now until forever, forever, forever.

I will follow him, follow him wherever he may go
There isn't an ocean too deep

A mountain so high it can keep, keep me away
Away from my love.

Do-do do-do-do do-do-do and where he goes
I'll follow, I'll follow, I'll follow

I know I'll always love him.

Audio 08



A canción volveuse moi popular  tras ser 
incluída no filme Sister Act (1992). 

En 1982, o trío de comediantes noruegués KLM fixo un remake moi popular 
desta canción chamado «Torsken kommer» («Aquí ven o bacallao», en galego).

O artista de rap e hip hop Eminem reeditou unha versión de acompañamento 
de «Chariot» para a súa canción «Guilty Conscience».

Actividades de inicio e presentación

Escoitar ou visionar algún exemplo audiovisual dos que suxerimos e/ou 
outros dos que se dispoña.

Actividades de desenvolvemento

A partir deste visionado ou escoita, comentaremos brevemente algúns 
datos históricos e de contextualización do Gospel estimulados a partir de 
preguntas. Como exemplo:

- En que idioma cantan?
- Lémbravos a algo? 
- Escoistástedes algunha vez música semellante a esta?.
- A quen vai dirixida?
- Que tipo de voces escoitades?
- Que instrumentos? 
- Que tipo de formación vos parece? 
- En que lugar/es están cantando?
- Con que finalidade?

Acompañamento rítmico-corporal co tema Oh happy day! levando os 
elementos do ritmo. Como proposta moi sinxela, balanceo levando o pulso e 
chasquido de dedos ou palmadas no acento. Outras posibilidades:

- Levar movementos a contratempo.
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- Improvisación ou creación de ritmos na resposta do coro.

Actividades de peche

Cantamos Amen, say Amen. Ken Burton (Anexo: Ficha07)
- Cantar acompañando con distintas percusións corporais.
- Tamén a posibilidade de responder con instrumentos de percusión.

Discografía

Bloque 2: Érase unha vez….

Moussorgsky, M. Pictures at an exhibition. Original version for piano. Orchestral 
version (Maurice Ravel). Philips Classics Productions. 1990. Piano: Alfred 
Brendel. Wiener Philarmoniker. Director: André Previn. 

Grieg, E. Peer Gynt, op.23. San Francisco Symphony. Herbert Blomstedt. 
DECCA

Grieg, E. Peer Gynt. Suite nº1 Op. 46; Suite nº2, op.55; Holberg Suite op.40. 
Academy of St. Martin in the Fields. Sir Neville Marriner. Hänssler classic.

Cuento musical Peer Gynt. Suites nº 1 y nº 2, selección. Edvard Grieg. Cuento 
de Carmen Santonja. Narrador Fernando Palacios. Orquesta Filarmónica de 
Gran Canaria, dirigida por Adrian Leaper. Ilustraciones de Luis de Horna (1998) 
y Jesús Gabán (2002). AgrupArte Producciones, 2007. Cuento ilustrado de 32 
páx. e Cd.

Bloque 3: O espíritu dos cantos afroamericanos

Spirituals in Concert. Deutsche Grammophon 429790-2. 1991. Katheleen 
Battle & Jessye Norman. Director: James Levine. Nancy Allen, Harp; Hubert 
Laws, Flute; Sylvia Olden Lee, Piano; Evelyn Simpson-Curenton, Organ; Robert 
De Cormier, Choral Director.  

Partituras

Peer Gynt dramtische dichtung Von H. Ibsen. Edvard Grieg. Klavierauszug 
(Kogel)Edition Peters. Nr. 3709. Leipzig
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Cuadros de una exposición. Musorgsky. Urtex edicion. Real Musical Madrid. En 
recuerdo de Viktor Hartmann. 1989
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Audicións

Audio 01: Mix de tres fragmentos de tres escenas de música de cine.

Audio 02: Stand by me. B.B. King.

Audio 03: A Cabana con patas de galiña (Babaiaga). M. Mussorgsky: Cadros 
dunha exposición (versión piano).   

Audio 04: A Cabana con patas de galiña (Babaiaga). M. Mussorgsky: Cadros 
dunha exposición (versión orquestra).  

Audio 05: Grieg, E. Peer Gynt, op.23.

Audio 06: Oh happy day!

Audio 07: Swing Low, Sweet Chariot

Audio 08: I will follow him.

Audio 09: Amen, say amen. K. Burton.
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