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Introdución

 O programa educativo da Orquestra Sinfónica de Galicia, Son Futuro, achéganos cada 

ano diferentes propostas didácticas orientadas a nen@s de diferentes idades e niveis educativos. 

Amosar a música clásica dun xeito diferente, cercano, didáctico, empatizando co público, é o fin 

destas producións, que queren contribuír á formación académica e personal dos nen@s/xóvenes.

 

 Nesta ocasión, e para conmemorar o 400 aniversario da 

morte do escritor insignia da literatura española, Miguel de 

Cervantes Saavedra, a Orquesta Sinfónica de Galicia, xunto co 

Ballet Norte, tráennos unha adaptación do afa-

mado ballet Don Quixote. Poderemos ver o 

famoso cabaleiro Don Quixote e o seu fiel es-

cudeiro Sancho Panza, así como desfrutar das historias 

que se van tecendo neste ballet, baseado nos capítulos 

XIX-XXI do segundo libro da coñecida novela de Cer-

vantes El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.

 Esta documento pretende ser unha guía para os do-

centes, orientada a establecer unha base que permita o maior 

aproveitamento do espectáculo por parte dos alumnos. Este 

traballo previo contribúe a espertar o interese dos alumnos, e 

pon un punto de partida para un maior disfrute do espectáculo. 

As actividades propostas son de carácter totalmente aberto, 

susceptibles de ser modificadas e adaptadas a cada situa-

ción particular de cada centro escolar ou nivel educativo.

 O obxectivo final é que esta actividade esperte nos alumnos o gus-

to pola música e que esta esa relación sexa enriquecedora, sabendo de to-

dos os beneficios que a música lles pode aportar no seu desenvolvemento vital.
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Como organizamos a guía?

Á hora de estruturar esta guía, establecéronse catro partes diferenciadas:

•	 Obxectivos: establécense os obxectivos que se perseguen con este concerto de xeito 

xenérico, pois a riqueza e aportacións destes espectáculos poden ir máis aló do aquí des-

crito.

•	 Información do concerto: coñeceremos os autores da obra, os intérpretes…

•	 Normas do espectáculo: é necesario que o alumnado coñeza unhas normas básicas para 

gozar o máximo posible do espectáculo e permitir que outros tamén o fagan.

•	 Propostas didácticas: serie de actividades para realizar antes do concerto, divididas por 

niveis,	e	que	 teñen	como	fin	proporcionar	de	maneira	amena	un	maior	coñecemento	e	

aproveitamento do espectáculo.
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Obxectivos

•	 Achegarse á linguaxe musical e á música como un modo de expresión que nos rodea día 

a día.

•	 Implicar os alumnos no fenómeno musical.

•	 Poñer un punto de partida na súa formación como futuros oíntes, intérpretes ou simple-

mente melómanos apaixoados pola música.

•	 Mellorar cualitativamente a súa actitude ante esta actividade artística, desde o coñece-

mento, o desfrute e o respeto.

•	 Contribuír á formación humanística do alumnado, onde a música non debería estar au-

sente.

•	 Coñecer novas formacións musicais.

•	 Achegarse ó coñecemento do ballet.

•	 Dar a coñecer a obra de Cervantes, Minkus, Petipa, así como o traballo dos intérpretes.

•	 Coñecer as normas de asistencia a un evento musical destas características, incidindo no 

respeto e goce dunha ocasión única e irrepetible como é un concerto en directo.
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Intérpretes

 Ballet Norte

 A compañía BalletNorte está formada por ex compoñentes que proveñen de varias  

compañías e profesionais que formaron parte do corpo de baile en algunha das producións 

do	CCG	(Centro	Coreográfico	Galego)

 Na actualidade está composta por doce bailaríns de diferentes nacionalidades, sendo 

a maioria deles de orixe galega.

	 Todos	eles	proveñen	da	danza	clásica	(como	formación)	aínda	que	no	seu	repertorio	

contan sobre todo con producións neoclásicas e contemporáneas.

 No ano 2015 realizaron  en coprodución co CCG o espectáculo “ATLÁNTICA”  inspira-

da nos poetas do rexurdimento galego, como homenaxe á súa aportación á nosa cultura.  

	 Realizou	 tamén	 coa	OSG	 (Orquesta	 Sinfónica	 de	Galicia)	 a	 produción	 didáctica	O 

Lago dos cisnes representada no Pazo da Ópera, así como O Quebranoces e A Bela Ador-

mecida, ámbalas dúas producións do CCG.

 O Quixote é a produción na que traballan na actualidade e que veremos representado 

xunto cao OSG. É un ballet inspirado nun dos capítulos de “O Quixote” de Miguel de Cervan-

tes, con música de Leo Minkus.

 A directora: Mercedes Suárez
 

 Nacida na Agualada, no concello coruñés de Coristanco, é titulada superior en Danza 

polo Real Conservatorio de Danza de Madrid, e en Anatomía e Biomecánica aplicada á danza 

pola Universidade de Alcalá de Henares. Iniciou a súa formación artística no ano 1968 con 

notables mestres de danza clásica e contemporánea en diversas partes do mundo. Como 

bailarina, comezou a súa carreira en 1973 no Ballet Clásico de Madrid, dirixido por Eva Borg, 

e	en	1976	trasladouse	ó	Ballet	de	Versalles	(Francia),	como	bailarina	e	axudante	de	coreo-

grafía. No 1981 funda na Coruña a Escola de Danza Druída, e comeza a impartir clase en 

centros como o Estudio de Danza Degas en Ferrol. Tamén exerce como xefa de estudos no 

Conservatorio	Oficial	de	Danza	de	Lugo	entre	2003	e	2004.	
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 Na faceta de coreógrafa, Mercedes Suárez ten unha ampla experiencia a nivel nacio-

nal e internacional. Algunhas das súas coreografías realizounas en espectáculos dirixidos 

por Eduardo Alonso: o musical Glass City, e as producións do Centro Dramático Galego O 

enfermo imaxinario e As alegres casadas. 

	 A	súa	actividade	de	creación	coreográfica	exténdese	tamén	a	óperas,	como	as	repre-

sentacións na Coruña de Fausto, Rigoletto e Dido e Eneas. Para a Sinfónica de Galicia parti-

cipou en fragmentos de O Quebranoces ou A Bela Adormecida, de Tchaikovsky, entre outras 

montaxes. Así mesmo, é coreógrafa da TVG desde 1992, e foino da TVE no verán de 2003.

 Orquestra Sinfónica de Galicia

 Creada en 1992 polo Concello da Coruña, cidade na que ten a súa sede no Pazo da 

Ópera	tiene,	a	Orquestra	Sinfónica	de	Galicia	(OSG)	é	unha	das	agrupacións	orquestrais	de	

maior proxección en España.

 O seu director titular desde a tempada 2013-2014 é Dima 

Slobodeniouk, sendo Víctor Pablo Pérez o seu director hono-

rario. A OSG foi orquestra residente do Festival Rossini de Pé-

saro de 2003 a 2005, e do Festival Mozart da Coruña desde a 

súa creación en 1998. Ademais, ten realizado varias xiras por 

Alemaña e Austria, e ofrecido concertos nas mellores salas e 

ciclos de concertos de España. No 2007 realizou a súa primei-

ra xira por América do Sur, con concertos en Chile, Arxentina, 

Brasil,	Uruguay	e	Montevideo;	e	a	finais	do	2009	presentouse	

na histórica sala do Musikverein de Viena. No ano 2016 reali-

za a súa primeira xira ó Emiratos Árabes, participando no Abu 

Dhabi Classics, un evento organizado polo goberno do emirato árabe, e no que nos últimos 

anos foron invitadas as principais orquestras de Europa.

 A OSG conta habitualmente con solistas como Anne-Sophie Mutter, Maurizio Pollini, 

Krystian Zimerman, Gil Shaham, Sarah Chang, Grigory Sokolov, Leonidas Kavakos, Arcadi 

Volodos, Maria Joao Pires, F. P. Zimmermann, Mischa Maisky ou Christian Lindberg entre ou-

tros. Con ela teñen cantado Alfredo Kraus, Teresa Berganza, Plácido Domingo, María Bayo, 
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Ainhoa Arteta, Juan Diego Flórez, Simon Estes, Mirella Freni, Ann Murray, Amanda Roocroft, 

Ildar Abdrazakov, Hildegard Behrens, Eva Marton, Giuseppe Giacomini, Philip Langridge, Car-

los Chausson, Raúl Giménez, Isabel Rey, Carlos Álvarez, Ana María Sánchez ou Giuseppe 

Sabbatini entre otros moitos, e sempre baixo a batuta de mestres como Lorin Maazel, Daniel 

Harding, Guennadi Rozdestvenski, Maurizio Pollini, James Judd, Jean-Pascal Tortelier, Sta-

nislaw Skrowaczeski, Libor Pesek, Peter Maag, Jesús López Cobos, Osmo Vänskä, Alberto 

Zedda, Emmanuel Krivine, Yoav Talmi, Raymond Leppard, Gabriel Chmura, Jean-Jacques 

Kantorow, Josep Pons, John Nelson, Gianandrea Noseda, Ron Goodwin ou Manfred Honeck.

	 Na	súa	discografía	para	selos	como	EMI,	DECCA,	Koch,	Naïve,	BMG	e	Arts	figuran	

nomes como os de Juan Diego Flórez, Kaori Muraji, Peter Maag, Antonio Meneses, Manuel 

Barrueco	(con	quen	foi	nominada	ó	Grammy	2007	polo	mellor	álbum	clásico	do	ano),	María	

Bayo, Plácido Domingo, Juan Pons ou Ewa Podles entre outros.

 A OSG foi premiada coa Medalla de Ouro da Real Academia Galega de Belas Artes, e 

é Premio Cultura Galega da Música 2010.

	 Está	financiada	polo	Concello	da	Coruña,	a	Deputación	da	Coruña	e	a	Xunta	de	Gali-

cia.

 O director: José María Moreno

 Nacido en Palma de Mallorca, estudou Dirección de Orquestra en España e no Con-

servatorio Rimsky Korsakov de San Petersburgo con M. Kukushkin.

 Formouse nos Conservatorios de Valencia, Liceo de Barcelona, e das Isllas Baleares, 

obtendo os títulos de Dirección de Orquestra, Canto, Solfexo, Piano e Harmonía, Contrapunto 

e Composión. É Licenciado en Dereito pola Uni-

versitat de les Illes Balears.

 Baixo as ensinanzas do mestre Pedro Va-

lencia, é pioneiro na introdución de técnicas de 

Hun Yuan Taichi Chuan e Chi Kung aplicadas á 

técnica de dirección de orquestra.

 Traballou con prestixiosos solistas como 

Plácido Domingo, José Bros, Roberto Alagna, 

Joan Pons, Carlos Álvarez, Marzio Giossi, Joel Montero, Miguel Ángel Zapater, Paolo Lar-



9

dizzone, Miquel Ramón, Gustavo Peña, César San Martín, Marco Vinco, Fiorenza Cedolins, 

Stefania Bonfadelli, Hiroko Morita, Jana Kurucová, Khatuna Mikaberidze, Kerstin Descher, 

Kremena Dilcheva, Kinga Dobay, Karen Frankenstein, Rita Kapfhammer, Stefanie Schaefer, 

Cristina Faus, Elena de la Merced, Vanesa Goikoetxea, Sonia de Munck, Sandra Moon, María 

Luisa Corbacho, Sylvia Corbacho, Eugenia Bethencourt, Diletta Rizzo Marin, Stella Grigorian, 

Antje Bitterlich, Ji-Woon Kim, Gary Martin, David Menéndez, Amparo Navarro, Ruth Iniesta, 

Alejandro Bustamante, etc.

 É invitado habitual na Berliner Symphoniker, Brandenburguer Symphoniker, Augsbur-

ger	Philarmoniker	(Alemania),	Karelian	Philharmonic	Orchestra	(Rusia),	Orquestra	do	Norte	

(Portugal),	Orquestra	Sinfónica	da	Comunidade	de	Madrid,	Orquestra	Oviedo	Filarmonía,	Or-

questra Filarmónica de Málaga, Orquestra Sinfónica de Galicia, Orquestra Sinfónica Nacional 

de	Colombia,	Orquestra	Sinfónica	do	Estado	de	Quintana	Roo	(México),	Orquestra	Sinfónica	

das Illas Baleares; e ten dirixido outros conxuntos como a Orquestra Sinfónica de Barcelona 

e Nacional de Catalunya, Orquestra Sinfónica de Valencia, Orchestra Regionale Filarmonia 

Veneta	(Italia),	Xoven	Orquestra	da	Comunidade	de	Madrid,	etc.

 Ten ofrecido concertos en España, China, Canadá, Rusia, México, Colombia, Alema-

ña, Finlandia, Francia, Italia e Portugal, e é o Principal Director Invitado do Festival Música 

Mallorca e da Orquestra do Norte.

 Destacan os éxitos das súas actuacións no Auditorio da Cidade Prohibida de Pekín, na 

Berliner Philarmonie, no Helsinki Music Center, ou no Teatro da Zarzuela de Madrid. Actuou 

en varias ocasións ante os Reis de España, e actuou ante o Papa Juan Pablo II na Praza de 

San Pedro do Vaticano.

 Foi durante 17 anos director titular da Capela Mallorquina, e foi profesor de improvisa-

ción, técnica de dirección, coro e análise no Conservatorio Superior de Música de Baleares.

 Público e crítica destacaron o éxito da súa xestión ó frente do Teatre Principal de 

Palma de Mallorca, programando as Temporadas de Ópera, Zarzuela, Ballet e teatro como 

Director Artístico e Musical durante as tempadas 2012 a 2015, con títulos como Carmen, La 

Bohème, Il Trovatore, percorrido pola teatraloxía Wagneriana: Turandot, Aida, Otello, Tosca; 

Eugene Onegin, Il Barbiere di Siviglia, Rigoletto, Die Zauberflöte, El Barberillo de Lavapiés, 

Doña Francisquita, Luisa Fernanda, Cascanueces, Romeo e Xulieta, Don Quixote, etc; cunha 

media de 250 representacións anuais.
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 Recentemente dirixiu o exitoso ballet Don Quixote da Compañía Nacional de Danza 

xunto á Orquestra da Comunidade de Madrid no Teatro da Zarzuela, a famosa produción de 

Emilio Sagi da zarzuela La del manojo de rosas no Teatro Maior Julio Mario Santo Domingo 

de Bogotá xunto á Orquestra Sinfónica Nacional de Colombia, e unha Gala de Ópera en 

Augsburg coa Augsburger Philharmoniker.

O ballet: de que estamos falando? Breve historia

 O ballet surxiu en Italia, máis concretamente nos festíns que se facían nas cortes ita-

lianas	a	finais	do	siglo	XV.	Estes	festíns	facíanse	en	grandes	salas	que	misturaban	banquetes	

e bailes. Ó principio, os números de danza que se facían tiñan un contido que 

buscaba ser alegórico e, normalmente, relacionado coa mitoloxía.

 Logo, estes ballets cortesanos italianos fóronse des-

envolvendo en Francia. Alí é onde se soe poñer o punto 

de partida do ballet, ou polo menos do primeiro ballet do que hai constancia. 

Foi a representación no Palais du Petit Bourbon, en 1581, do Ballet Comique 

de la Reine. É certamente o primeiro que se coñece, ou que se acep-

ta coñecer, na unidade de danza, música e acción sobre un tema pre-

ciso, que é neste caso a historia de Circe. Foi creado por Beaujoyeux 

e bailado por aristócratas afecionados nun salón coa familia real sobre un estrado ó fondo e 

os espectadores nas galerías dos outros tres lados do salón. Isto determinou o carácter dos 

futuros	ballets	cortesáns,	que	cristalizaron	no	s.	XVII	nas	diferentes	cortes	europeas	cos	seus	

presuntuosos	vestiarios,	decoración,	fontes	artificiais,	luminotecnia,	etc.

	 O	ballet	de	corte	acadou	a	súa	cima	durante	o	reinado	de	Luis	XIV	(1643-1715),	cuxo	

nominativo de “Rey Sol” derivou dun papel que executou nun ballet. Moitos dos ballets pre-

sentados na súa corte foron creados polo compositor italiano-francés Jean Baptiste Lully e 

o coreógrafo francés Pierre Beauchamps, a quen se atribúe a determinación das cinco posi-

cións básicas de colocación. En 1661 creouse a primeira escola de danza, a Académie Royal 

de Danse, e a técnica foi construída básicamente a partires destas cinco posicións básicas 

instauradas por Beuchamps. Foi creada na Ópera de Paris, onde surxiu en 1713 a considera-

da primeira compañía profesional: o Ballet de Ópera de París.

 Nun primeiro momento só os homes podían participar, e os papeis femininos realizá-
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banos estes mesmos, disfrazados. Podemos dicir que as primeiras bailarinas apareceron en 

1681 nun ballet chamado O triunfo do amor, de Lully. A pesares de que xa podían participar, 

apenas bailaban, pois levaban roupas tan grosas que impedían prácticamente o movemento. 

Foi así ata que en 1720, Marie Camargo se converteu na primeira bailarina que usou unha 

falda por riba do xenllo, o que ocasionou unha grande sorpresa para o público.

Século XIX, o Ballet Romántico
	 Pódese	afirmar	que	o	Romanticismo	(movemento	nacido	a	finais	do	s	XVIII	en	Europa)	

chega ó ballet en novembro de 1831 en París, durante a representación da ópera Robert le 

Diable de Meyerbeer. Esta ópera incluía un ballet no que as pantasmas dunhas monxas saían 

das súas tumbas e bailaban Le valse infernale á luz da lúa. A iluminación que simulaba a luz 

da lúa, inédita ata entón, tivo tal éxito que o tenor Adolphe Nourrit, que cantaba o papel do 

conde Robert, escribiu un ballet de ambiente sobrenatural, La sílfide, e ofreceullo a Filippo 

Taglioni, o coreógrafo de Le valse infernale.	A	súa	filla,	Maria	Taglioni,	estreou	La sílfide o 12 

de marzo de 1832. Foi o primeiro gran ballet romántico.

 Pero o ballet romántico por excelencia é Giselle	(1841).	Repre-

senta os ideais do movemento romántico: fantasía, clima lexendario, 

misterio, redención polo amor, fatalidade, idealismo… A bailarina é o 

centro absoluto do ballet, pálida e etérea, encarnando a nostalxia e a 

melancolía, vestida con vaporosas muselinas	e	coroada	de	flores	do	

campo. Para dar sensación de lixeireza, os vestidos eran máis livianos, 

e inventáronse as zapatillas de punta, logrando así a sensación de que a 

bailarina	“flota”	no	escenario.	O	bailarín	quedou	reducido	a	simple	porteur (por-

tador)	poñendo	de	relevo	a	gracia	e	delicadeza	da	súa	parella.

 O ballet romántico tamén establece un novo concepto escénico: a estrutu-

ra en dous actos: o primeiro realista, terrenal, alegre, cheo de luz, no cal unha aldeana sente 

a chamada do amor; e o segundo, irreal e misterioso, que se desenvolve polo xeral á luz da 

lúa, nun bosque poboado de seres sobrenaturais, e nel a heroína simboliza o espíritu puro 

que o seu amado non pode acadar, o amor insatisfeito e inalcanzable que perdura máis aló 

da tumba.
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Ballet Clásico
	 O	coñecido	como	ballet	clásico	ou	académico	aflorou	en	Rusia	co	apoio	dos	Zares,	

grandes admiradores da tradición italiana e francesa. Os rusos transformaron o ballet impor-

tado de mestres estranxeiros, porque xa existía entre os ricos nobles a tradición de instruír na 

danza compañías de bailaríns reclutados entre os seus servos, ós cales se debe o feito de 

que perdurase vivo o carácter folclórico e viril da danza autóctona. 

 Foi surxindo unha xeración de danzadoras rusas, entre as cales se distinguiron Andre-

yanova, Danilova, Istomina, etc. Pero foron tres extranxeiros os que impuxeron a súa perso-

nalidade	á	danza	rusa	en	formación:	Marius	Petipa	(1822-1910),	francés	de	Marsella;	o	sueco	

Christian	Johannsen	(1817-1903);	e	o	italiano	Enrico	Cecchetti	(1850-1928),	coñecido	como	

“o pai do ballet moderno”. Estes deron orixe a unha escola que uniu a gracia e a exactitude 

francesas coa axilidade e a destreza italianas, transformadas polo temperamento e o físico 

ruso.

 Especialmente importante foi Marius Petipa, que asumiu a dirección da escola en 1847, 

e estivo ata a súa morte, en 1910. Creou 46 ballets orixinais e 17 novas versións de ballets 

pertencentes ó repertorio doutros coreógrafos, se ben soamente os que elaborou en colabo-

ración coa música de Tchaikowsky se seguen representando. Estes son os coñecidos O lago 

dos cisnes, A bela adormecida e O Quebranoces.

 A diferencia de Francia, onde o lugar preeminente na dirección do ballet estaba reser-

vado ó poeta, en Rusia dominaron o músico e o coreógrafo. En consecuencia, a importancia 

de Petipa foi enorme.

 O vestiario foise acortando nesta época, ata converterse no famoso “tutú”. O bailarín 

vai gañando en importancia de novo, creándose pasos para que amose a súa técnica no es-

cenario.

 

 

Serguéi Diáguilev
	 Este	florecemento	do	ballet	ruso	nos	albores	do	s.XX	comezou	a	influír	en	Europa,	EE.	

UU., e Asia, grazas ó lexendario empresario Serguéi Diáguilev, a través do cal o mundo puido 

coñecer os tesouros da cultura rusa.

 Nunha época na que as creación de Petipa estaban xa en decadencia (comezaban 

a	ser	consideradas	como	exercicios	nos	que	sacar	a	relucir	a	técnica)	foi	Mijaíl	Fokin	quen	

apostou	por	ballets	máis	curtos,	con	xustificación	dramática,	e	que	non	fosen	só	eses	exerci-

cios técnicos. E entón, no ano 1909, Diáguilev organizou as Temporadas Rusas, primeiro en 
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París e despois en moitas capitais europeas e americanas.

“(…)Entón tivo a idea de crear uns ballets novos e cur-

tos que poderían ser fenómenos de arte independentes 

e onde tres factores: música, esbozo e coreografía, esti-

veran vinculados máis estreitamente do que se podía ver 

antes” (cita da obra de Serguéi Lifar Diáguilev e sobre 

Diáguilev,	Moscú,	2005).

 Á realización desta síntese de artes adicou Diáguilev case toda a súa vida desde aquel 

momento. O nacemento do novo espectáculo sintético de ballet podía servir para interpretar 

tanto	un	drama	filosófico,	coma	unha	sátira	ou	unha	parodia.	Entre	os	participantes	estaban	

grandes	pintores	(Lev	Bakst,	Alexandr	Benuá,	Mijaíl	Lariónov,	etc.),	artistas	de	ballet	(Anna	

Pávlova,	Tamara	Karsávina,	etc.),	coreógrafos	(Mijaíl	Fokin,	Dzhordzh	Balanchín,	etc.)	e	com-

positores	(Alexandr	Skriabin	e	Ígor	Stravinski).

A modernidade
	 O	coñecido	como	ballet	moderno	é	unha	forma	de	danza	con	influencias	do	ballet	clá-

sico	e	a	danza	moderna,	característica	do	s.	XX.	Floreceu	principalmente	naqueles	países	

que carecían dunha forte tradición balletística clásica. A maior parte das primeiras pezas eran 

solos sinxelos pero moi efectistas.

 Realmente nace como a reacción en contra das posicións e movementos estrictos do 

ballet clásico, utilizando o corpo humano como un instrumento de expresión emocional. Basi-

camente, podemos falar de 3 periodos,

	 •1900:	período	marcado	polos	movementos	libres	das	bailarinas,	que	buscaron	darlle	

á danza un sentido máis comunicativo, apoiándose en fontes de inspiración máis antigas ás 

de occidente.

	 •1930:	surxe	neste	periodo	unha	onda	de	bailaríns	modernos	en	Nova	Iork,	para	os	

cales a fonte do movemento era máis interna que externa, recurrindo a accións naturais como 

o respirar ou o camiñar.

	 •1945:	 comeza	 este	 periodo	 ó	 finalizar	 a	 Segunda	Guerra	Mundial,	 e	 aínda	 posúe	

vixencia, con cambios que foi dando o paso do  tempo. Fusiónanse técnicas que proveñen da 
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danza social, o ballet e a danza moderna.

 O vestiario vai ir cambiando, e as mallas e túnicas son empregadas moitas veces no 

lugar dos “tutús”. Ademais, é importante resaltar que a improvisación vai gañando terreo na 

disciplina,	e	moitas	veces	incluso	non	hai	escenografía	ou	coreografía	prefixada.	Podemos	

dicir que a danza moderna usa posicións da danza clásica, pero dotadas de maior liberdade, 

achegándonos así un espectáculo cunha estética xeral diferente.

 

 É esta unha pequena historia do ballet, que serve para coñecer algo máis do mesmo, 

e para darnos de conta a grandes rasgos como foi cambiando co paso do tempo esta discipli-

na. Agora centrarémonos xa no ballet que nos ocupa, e que poderemos ver representado no 

concerto.
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Ballet Don Quixote. Ballet baseado no segundo libro de El ingenioso hidalgo Don 

Quijote de la Mancha, do escritor español Miguel de Cervantes Saavedra.

Autor do libro no que se basea a obra: Miguel de Cervantes Saavedra

 Miguel	de	Cervantes	Saavedra	naceu	en	Alcalá	de	Henares	(España)	o	29	de	setem-

bro de 1547. En 1551 instalouse coa súa familia en Valladolid e en 

1566 en Madrid. Aquí asistiu ó Estudio de la Villa, que rexentaba o 

catedrático de gramática Juan López de Hoyos. Máis tarde, en 

1569 incorporouse á milicia e dous anos despois combateu na ba-

talla	de	Lepanto	contra	os	turcos	(7-10-1571).	Ó	quedar	malferido		

na man e perder a mobilidade na mesma, foi apodado “O manco de 

Lepanto”. Cando voltaba a España foi tomado refén polos turcos 

durante	cinco	anos	(1575-1580).	Ó	quedar	libre	finalmente,	regresou	a	Madrid	e	escribiu	a	

súa primeira novela, La Galatea, publicada en 1585.

 Despois traballou como recadador de impostos en Sevilla, pero en 1597 foi encarce-

lado acusado de complicidade nunha fraude bancaria. En 1600 instalouse de novo en Valla-

dolid, onde rematou de escribir a primera parte da súa grande obra El ingenioso hidalgo Don 

Quijote de la Mancha, que foi publicada en 1605. En 1613 publicou a súa colección de contos 

titulada Novelas Ejemplares. A grande aceptación de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la 

Mancha	fixo	que	publicara	a	segunda	parte	en	1615.	Establecido	xa	en	Madrid,	caeu	grave-

mente enfermo e faleceu o 22 de abril de 1616.

O compositor: Ludwig Minkus

 O compositor deste ballet é Aloisius Ludwig Minkus, que naceu en 

Viena	(Austria)	o	23	de	marzo	de	1826,	e	faleceu	na	mesma	cidade	o	

7 de decembro de 1917. Ademais de compositor fundamentalmente 

de música para ballet, tamén foi violinista e profesor.

 Estudou no Conservatorio de Viena, e comezou a compoñer des-

de moi novo (compuxo 5 pezas para violín que foron publicadas en 

1846,	 cando	 contaba	 con	 tan	 só	 20	 anos).	Ademais	 destas	 pezas,	
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compuxo tamén de moi novo música para ballet, actuou como solista de violín, e fundou unha 

orquestra.

 Neste ano 1846 mudouse a París. Ese ano estréase o ballet Paquita, con música de 

Edouard Deldevez, e moitos historiadores creen que Minkus axudou activamente na composi-

ción desa partitura. Ó seguinte ano, o ballet de San Petersburgo pon en escena unha versión 

de Paquita, aparecendo nos créditos Minkus como creador da música, e en 1881 coa coreo-

grafía de Marius Petipa, Minkus crea partes novas para a nova versión.

 En 1853 instálase en Rusia, e adopta o nome de Léon Fiódorovich.  Alí traballou como 

director da orquestra do príncipe Nikolái Yusúpov. En 1855 ingresou na Orquestra do Teatro 

da Ópera italiana en San Petersburgo. En 1861 comeza unha nova etapa na súa carreira, ó 

ingresar na Orquestra do Teatro Bolshói como violinista e un ano máis tarde como Director. 

Logo, en 1864 foi nomeado compositor do ballet Bolshói.

	 Aínda	que	radicado	definitivamente	en	Rusia,	mantén	os	seus	 lazos	con	París	e	en	

1866 viaxa á capital francesa para compoñer un novo ballet, La Source. De volta en Rusia, 

compón a música para un novo ballet que sería estreado no Teatro Bolshói, con coreografía 

de Marius Petipa: Don Quixote. No ano 1869 estreouse este ballet con enorme éxito tanto da 

crítica coma do público. Este éxito tróuxolle a Minkus un grande recoñecemento, sendo no-

meado	Compositor	Oficial	del	Ballet	Imperial	Ruso,	cargo	que	ocuparía	ata	1886.	Estes	anos	

foron moi produtivos para Minkus, que xunto a Petipa, crearon un grande número de ballets 

que se converteron en referencia obrigada de tódolos amantes da danza. Entre outros, pode-

mos citar os títulos: Paquita	(xunto	a	Edouard	Deldevez),	La Fiammetta, Nemea, La Source, 

Le Poisson d'Or, Don Quixote, Roxanna, The Bandits, La Bayadère…

	 No	ano	1886	desaparece	o	cargo	de	Compositor	Oficial,	e	Minkus	é	pasado	ó	retiro.	

Insatisfeito coa pensión que lle asignou o goberno ruso, decide marchar de novo á súa Viena 

natal, aínda que xa non producirá novas obras. Falece no ano 1917, gozando as súas compo-

sición de notable popularidade, se ben co paso do tempo apenas Don Quixote, La Bayadere, 

e Paquita lograron seguir gozando de certo recoñecemento.
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O coreógrafo e libretista: Marius Petipa

 Marius Petipa foi un bailarín e coreógrafo de orixe francesa. Naceu o 11 de marzo de 

1818	en	Marsella.	Era	irmán	do	tamén	bailarín	Lucien	Petipa,	e	fillo	do	bailarín	e	coreógrafo	

francés Jean Petipa.e

 Comezou a estudar danza con tan só sete anos, baixo a batuta do seu 

pai, con quen debutou ós doce anos no Teatro da Monnaie de Bruselas, na 

produción La Dansomanie (ballet en 2 actos de Pierre Gardel, con musica 

de	E.	N.	Méhul).	Ós	dezaseis	anos	xa	era	primeiro	bailarín	do	Teatro	de	

Nantes, e pouco despois protagonizou a súa primeira xira polo norte dos 

Estados Unidos, como principal bailarín de numerosos ballets e baixo a 

protección	da	figura	do	seu	pai.

 No ano 1847 viaxou a San Petersburgo como primeiro bailarín do ballet do Teatro Im-

perial, onde se estrea a súa primeira coreografía en 1855.

 En 1862, e tras o éxito do seu ballet A filla do faraón, foi nomeado primeiro mestre do 

ballet do Teatro Imperial, e planexou co compositor ruso Piotr Ilich Chaikovski a produción de 

O Quebranoces.

	 Do	 extenso	 legado	 coreográfico	 de	Petipa,	 hoxe	 vixente	 en	 numerosas	 compañías	

internacionais,	figura	La jolie Bordelaise, como o inicio da súa fértil traxectoria. Tamén apare-

cene títulos como Don Quixote	(1868),	La Bayadére	(1877),	Cinderella	(1893),	El lago de los 

cisnes	(1895),	Raymonda	(1898),	ou	The magic mirror	(1903),	entre	moitos	outros.	En	total,	ó	

redor duns 55 ballets forman parte da traxectoria profesional de Marius Petipa, considerado o 

pai do ballet clásico.

 Marius Petipa faleceu o 14 de xullo de 1910 en Gurzuf, Crimea.
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A obra: Don Quixote

 A obra sobre a que traballaremos é Don Quixote, un ballet en tres actos, con música 

composta por Ludwig Minkus, e co libreto de Marius Petipa. Está baseado no segundo libro 

de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, do escritor español Miguel de Cervantes 

Saavedra.

 O argumento do ballet céntrase nos amores entre Quiteria e o barbeiro Basilio. E ó re-

dor desta historia entre a xoven parella, os míticos personaxes Don Quixote e Sancho Panza 

viven unha serie de aventuras.

Personaxes principais:

•	 Quiteria:	filla	do	taberneiro.	Interpretada	por	Julia	Méndez

•	 Basilio: barbeiro pobre. Interpretado por Juan Miguel Hernández

•	 Don Quixote: cabaleiro andante. Interpretado por Fernando Piñeiro

•	 Sancho Panza: escudeiro de Don Quixote. Interpretado por Iago Alonso

•	 Lorenzo: taberneiro, pai de Quiteria. Interpretado por José Ángel Mosquera

•	 Camacho: mozo rico que vai casar con Quiteria. Interpretado por Germán G. Flores

•	 Xefe dos Xitanos: xafe do pobo xitano. Interpretado por Dayron Valdés

•	 Dulcinea: amada de Don Quixote. Interpretada por Lidia González

•	 Raíña das Dríadas: raíña das ninfas dos bosques. Interpretada por Rosalía Vázquez

•	 Cupido: deus do amo na mitoloxía romana. Interpretado por Luísa Vázquez/Marta 

Placer

•	 Corpo de ballet: estudantes de diferentes escolas e conservatorios de danza de Gali-

cia	(A	Coruña,	Vigo,	Lugo,	Arteixo,	e	Santiago)
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Argumento
 Prólogo
 Don Quixote está no seu estudio, lendo libros de cabalería. Trastornado polo que lee, 

decide armarse cabaleiro andante. Pídelle ó seu criado Sancho Panza que o vista cunha ar-

madura e xuntos saen na búsqueda de aventuras.

 I Acto
	 Na	praza	dun	pobo	de	Castela,	Quiteria,	a	filla	de	Lorenzo	(o	taberneiro),	flirtea	co	seu	

veciño Basilio, o barbeiro. Ámbolos dous ámanse desde sempre, pero o pai dela quere sepa-

ralos. Eles pídenlle que aprobe a súa voda, pero el négase porque Basilio é pobre e porque 

quere	que	a	súa	filla	se	case	con	Camacho,	un	noble	adiñeirado	e	vanidoso.	Este	último	cor-

texa a Quiteria, pero ela sempre o rexeita.

 Aparecen Don Quixote e Sancho Panza, que van refrescarse á pousada. Cando che-

gan, Don Quixote ve a Quiteria e cree ter atopado a Dulcinea.

	 O	taberneiro	desexa	que	a	súa	filla	se	case	canto	antes	con	Camacho,	pero	Basilio	

interponse e Don Quixote decide escudalo para facilitar a súa fuga con Quiteria.

 

 II Acto
 Escena 1: A escuridade da noite protexe ós namorados. Chegan xunto a un grupo de 

xitanos que, recoñecendo a parella, decide acollelos con simpatía. Don Quixote e Sancho 

chegan ó lugar, e pouco despois fano Lorenzo e Camacho, irrumpindo no campamento para 

recobrar a Quiteria, mentres Basilio consegue escapar. Na confusión, Don Quixote toma par-

tido polos namorados e intenta acometer coa súa lanza todo o que ve, enfrontándose incluso 

ós muíños, ós que confunde con xigantes. No seu delirio, é abatido por un deles e cae á terra 

exhausto.

 Escena 2: Ó espertar, e baixo os efectos do golpe, Don Quixote, nas súas alucinacións, 

ve aparecer de novo a Dulcinea, seguida por Cupido e as dríadas, unhas criaturas irreais que 

habitan o bosque.
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 III Acto
 Quiteria e Basilio están agochados na taberna, cando Lorenzo, Camacho e Don Quixo-

te	aparecen.	O	pai	de	Quiteria	desexa	anunciar	a	voda	da	súa	filla	con	Camacho,	pero	Basi-

lio	escenifica	unha	escena	de	suicidio	para	que	a	voda	non	se	celebre,	o	que	surte	o	efecto	

desexado. Don Quixote intervén para favorecer o matrimonio do barbeiro con Quiteria.

 Basilio xa está feliz.

	 Don	Quixote	retírase	co	seu	fiel	escudeiro	e	proseguen	as	súas	aventuras.

Versión que se vai realizar
 O ballet completo de Don Quixote presenta unha duración aproximada de 2h. Para 

este concerto que nos ocupa, os intérpretes realizarán unha adaptación do mesmo, que xira 

en torno ós 40 minutos. Para iso, suprimíronse algunas partes, pero sempre mantendo o fío 

argumental xeral da obra e tentando presentar a trama o maís amena e entretida posible.

 As partes que se interpretarán serán:

	 •Acto	1:

  Introdución

  Entrada de Don Quixote

  Sancho escudeiro de Don Quixote

  Praza do Pobo

  Entrada de Basilio

  Quiteria e Basilio

  Moreno

  Escena de Lorenzo, Quiteria e Basilio

  Entrada de Camacho

  Seguidilla

  Saída de Don Quixote e Sancho

  A Galiña cega

	 	 Coda	final	acto	1º

	 •Acto	2:

  Entrada Xitanos e chegada D. Quixote

  Danza dos Xitanos

  Danza das Xitanas

  Muíños de vento e loucura de D. Quixote
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	 •Acto	3:

  Desfile

  Suicidio de Basilio

  Despedida e Final

     É necesario resaltar que este ballet ofrece unha lectura en clave 

romántica do episodio da novela de Cervantes, sen por iso deixar de 

lado o elemento cómico que Cervantes introduciu nela.

 No ballet, os personaxes recoñecerán a Don Quixote, aínda que 

non	específicamente	como	o	heroe	do	libro,	pero	sí	como	heroe	e,	tal	

vez,	como	heroe	romántico.	A	coreografía	reflexa	a	un	Quixote	caba-

leiro, defensor da verdade, a xusticia e o amor; un Quixote a favor dos amantes Quiteria e 

Basilio, e en contra do xoven burgués, encarnado polo personaxe de Camacho. Don Quixote 

é, nesta representación, un personaxe cerimonioso que causa admiración e respeto, como 

calquera cabaleiro. En cambio, o personaxe de Sancho si agocha todo ese elemento cómico 

que Cervantes quixo deixar plasmado na súa novela.

 Os personaxes principais da novela son Don Quixote e Sancho Panza, sen embargo, 

no	caso	do	ballet,	isto	vai	cambiar,	tomando	Don	Quixote	e	o	seu	fiel	escudeiro,	Sancho,	un	

papel secundario. Os personaxes centrais aquí son Quitera e Basilio, os amantes protagonis-

tas da historia das vodas e o seu amor.

 Debemos, así, ter claro que aínda que a obra leve o mesmo nome que a novela, os 

personaxes non cumplen os mesmos papeis que nesta. Trátase da adaptación ó ballet dun 

capítulo do libro orixinal, de maneira que non temos contextualizada a historia de Don Quixo-

te, aparecendo aquí, polo tanto, non como o protagonista da mesma. A historia que aquí se 

conta é a das bodas de Quiteria e Basilio, os verdadeiros protagonistas.
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Comezamos!
 Unha vez que xa temos información e coñecemos o espectáculo que imos ver e des-

cubrir, é necesario que todos colaboremos para que o aproveitamento deste sexa o máximo 

posible. Os intérpretes levan días ensaiando esta función, o seu traballo require de moita con-

centración, e nós debemos entre todos contribuír e conseguir que o concerto sexa un éxito!

Para iso, debemos saber unas pequenas normas que temos que cumplir. Algo moi moi sinxe-

lo! Veremos:

 Este é o Pazo da Ópera, lugar no que se celebra o concerto

 Estaremos sempre atentos ás indicacións dos nosos mestres, profesores e persoal do 

Pazo para acceder ó interior, á sala na que se realiza o concerto, que é esta:
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Antes de comezar, é necesario que saibamos:

		Sexamos	puntuais!	É	importante	chegar	con	suficiente	antelación	(15-20	mins),	

para poder estar acomodados á hora de comezo do concerto.

Cando comeza o concerto? As luces da sala apagaranse, sinal de que o concerto

vai comezar e debemos permanecer moi atentos.

 	 	 Entran	os	músicos	ó	escenario!!!	Logo	de	estar	todos	sentados	e	afinar	

os instrumentos, entrará o director, que saudará ó público, e...

           comeza!

 Debemos permanecer en silencio durante o concerto, e atentos ó que sucede no esce-

nario, para non molestar ó resto do público, e  respetar o traballo dos profe-

sionais que están actuando. É unha oportunidade única escoitar un concerto 

en directo, asique…aproveitémola e gocemos del!

 Para non interrumpir o bo facer dos músicos e non molestar ás de-

mais persoas asistentes, non usaremos teléfonos móbiles nin aparatos 

electrónicos como cámaras, grabadoras, etc. Ó remate da función, xa 

poderemos encendelos de novo!

 Tentaremos comer antes, ou despois da función, 

pero nunca durante a mesma. Tampouco tiraremos papeis nin nada ó 

chan. Hai papeleiras para iso, e así contribuimos a unha mellor convi-

vencia entre todos!

 Como nos asignarán unha butaca a cada un, esa será a nosa a partires 

dese momento, e estaremos sempre nela durante o 

concerto.

 Aplaudiremos ó remate do concerto, premiando así ós intérpretes 

polo seu traballo!
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Propostas didácticas
 

 As seguintes propostas didácticas están elaboradas segundo os diferentes niveis edu-

cativos ós que están dirixidas, buscando que os contidos estean adaptados e sexan axeitados 

para cada un deles. Como o rango de idades é bastante amplo en cada nivel, é imprescindible 

a axeda e colaboración activa dos docentes para favorecer o máximo aproveitamento por 

parte dos alumnos. O que se pretende con elas é ter un maior coñecemento do espectáculo 

que estamos tratando, buscando sempre un achegamento lúdico e divertido.

	 Usarase	un	código	de	cores	para	identificar	as	propostas	de	cada	nivel:

	 •Primeiro nivel: dirixido a alumnos dos primeiros niveis educativos, dos cursos 1ºEP a 

4ºEP.

	 •Segundo nivel: alumnos dos últimos cursos de primaria e primeiro de secundaria, 

5ºEP-2ºESO

	 •Terceiro nivel:	alumnos	de	último	ciclo	de	secundaria	e	bacharelato	(3ºESO-2ºBAC)
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Antes de comezar, imos coñecer a Sinfoniquiño!
 

 Sinfoniquiño é unha corchea á que lle gusta moito a música. Está impa-

ciente por poder ver o seu primeiro concerto de música clásica en directo. Con-

vidárono ó mesmo concerto ca vós, pero atópase algo perdido e no sabe moi ben 

a quen vai ver…

A ver se lle botades unha man!!!
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 Sinfoniquiño está triste. A el mandáronlle 

unhas fotos do lugar e dos intérpretes do con-

certo, pero non é capaz de recoñecelos.

 A ver se podedes axudarlle, completando 

cos nomes nas seguintes fotos:

 

Onde é o concerto?

Cal é a obra que se vai interpretar?
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Quen son os intérpretes?
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 Sinfoniquiño xa sabe algo máis. Pero non ten claro que vai ver. El non 

coñece a Don Quixote nin a Sancho, nin tampouco a Quiteira e a Basilio. A el 

dixéronlle que eran así:

 Quiteria: unha fermosa moza co pelo moi longo 

 Basilio: un forte mozo que viste roupa desgastada

 Don Quixote: un cabaleiro tolo, que viste unha armadura e un casco de 

metal.

 Sancho: un home baixiño e regordecho, que viste roupa vella e un gorro, e 

que vai sempre subido nun burro

 

 Podemos axudarlle dun xeito: imos debuxar como nos imaxinamos a estes 

personaxes, para que el poida facerse unha idea tamén:

  Quiteria        Basilio
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        Don Quixote       Sancho

 Grazas á túa axuda, Sinfoniquiño xa vai sabendo máis sobre o concerto que 

vai ir ver. Agora que coñece algo dos personaxes, desexa saber que lles pasa a 

estes personaxes.

 Podemos resumir a historia do seguinte xeito:

 Na praza dun pobo hai unha festa. Alí, unha fermosa moza, Quiteria, está fa-

lando con Basilio, un mozo forte e moi simpático, pero moi pobre. Quiteria quere casar 

con el, pero o seu pai non a deixa, e prefire que case con Camacho, un mozo rico do 

pobo. Cando están a piques de casar Quiteria e Camacho, aparecen Don Quixote e San-

cho Panza para axudar a Quiteria e a Basilio e que poidan casar e ser felices. Cando o 

conseguen, Don Quixote e Sancho seguen o seu camiño na búsqueda de máis aventuras.
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 Sabendo isto, imos xogar con Sinfoniquiño!

 Entre todos, axudaremos a Don Quixote e a Sancho a recoller a Basilio no 

seguinte labirinto e levalo onde Quiteria para que poidan casar e ser felices.

 Marca o camiño polo que deben seguir!
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 Benvidos!!!
 

 Estamos preparados para coñecer máis sobre o concerto que impos poder 

desfrutar?

 Se é así, comecemos!

 Antes de nada, debemos saber os intérpretes e os creadores da obra que 

imos ver. Algo moi sinxelo, escribe quen son estes da foto, e que papel cumplen/

cumpliron neste ballet?

    

Este ano 2016 celébrase o aniversario da morte de Cervantes... Alguén 

sabe cantos hai que faleceu???
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 Agora que xa sabemos os intérpretes, e sabemos que un deles é a Orques-

tra Sinfónica de Galicia...

 Coñecemos todos os instrumentos que a conforman?

Enche o seguinte encrucillado!

 Esta é a plantilla “base” da orquestra. Botas algún outro instrumento en 

falta? De ser así, apúntao aquí, e logo comprobamos no concerto cales máis ha-

bía!
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 Para comprobar canto sabemos sobre o concerto, imos facer un xogo. Na 

seguinte páxina hai un dado para recortar e construír. En cada cara del hai un 

dos protagonistas (creadores, intérpretes...) que forman parte do espectáculo que 

imos ver. O xogo consiste no seguinte:

 1. Unha vez armado o dado, podemos xogar en parellas ou en grupos máis 

grandes. Cada un tirará o dado, e dependendo da cara que saia, terá que res-

ponder unha pregunta sobre este intérprete/creador.

 2. Haberá un moderador, que terá unha táboa como a de abaixo. Pregun-

tará a cada un segundo toque (non podendo repetir a mesma pregunta a un 

mesmo xogador. No caso de que a un lle saíse sempre a mesma cara, ó rema-

tar as preguntas pasará turno ata sacar outra cara).

 4. Cada resposta acertada é un punto, e cada unha fallada ou non contes-

tada resta un punto.

 5. Gaña o que consiga antes 6 puntos.

 6. A xogar!

Director:

1.Nome

2.Onde naceu

3.Unha orquestra da que é 

habitual invitado

4.Anos de director á fronte da 

Capela Mallorquina

5.Teatro que xestionou con 

moito éxito

Cervantes:

1.Nome completo

2.Ano da súa morte

3.Ano de publicación de Don 

Quixote (1ª parte)

4.Ano de publicación da segun-

da parte de Don Quixote

5.Batalla na que combateu e 

quedou malferido na man

OSG:

1.Ano de fundación

2.Director titular

3.Lugar da xira realizada no 

ano 2016

4.Director Honorario

5.Premio recibido no ano 

2010

L. Minkus:

1.Lugar de nacemento

2.Anos que tiña cando publi-

cou as súa primeiras compo-

sicións 

3.Ano da estrea de Don 

Quixote

4.Cidade europea á que mar-

cha en 1846

5. Ano da súa morte

Don Quixote (ballet)

1.Protagonista feminina do 

ballet

2.Escudeiro de Don Quixote

3. Pai de Quiteria

4.Nome da amada de Don 

Quixote

5.Número de actos do ballet

Ballet Norte:

1.Número e bailaríns que o 

compoñen

2.Espectáculo realizado no ano 

2015

3.Directora do BalletNorte

4.Produción na que traballan 

actualmente

5.Compañía coa que coprodu-

ciron “Atlántica”
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  Recordaremos algunhas normas para o día do concerto. Sabedes que 

queren dicir estes símbolos???
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 Benvidos!!!
 

 Estas actividades que aparecen a continuación servirannos para coñecer e 

afondar máis no universo do ballet Don Quixote. Seguro que xa coñecedes o libro 

no que se basea o ballet, e sabedes as historias do noso cabaleiro andante. Pero 

ímoslle dar un chisco á mente...

 Vexamos as seguintes imaxes de ilusións ópticas relacionadas con Don 

Quixote...

 Cantos personaxes sodes capaces de ver?

 Que máis elementos vedes?
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 A ver se sodes capaces agora de atopar ós protagonistas nesta sopa de 

letras. As respostas están en horizontal, vertical, e diagonal. E poden estar tan-

to de dereita a esquerda como de esquerda a dereita; e de arriba-abaixo, ou 

abaixo-arriba.

 A ver quen remata antes!

  



41

 Este ballet, aínda que está baseado na libro de Cervantes, non conserva os 

roles dos personaxes que lles atribui Cervantes. Quere dicir isto que Don Quixote 

non é o protagonista nesta historia (si unha especia de heroe que loita polo ben), 

senón que son Quiteria e Basilio e a súa historia amorosa.

 

 Imos completar o seguinte encrucillado para ver se coñecemos ben os per-

sonaxes:

Horizontais:      Verticais:

3. Habitan no bosque     1. Acompañante do heroe

5. Corpo de bailaríns     2. O pai de Quiteria quere que case eon ela

6. Na mitoloxía romana, Deus do amor  4. Namorada de Basilio

9. Heroe desta historia    7. Amada do heroe

11. Barbeiro pobre     8. Pai de Quiteria

       10. Acollen ós protagonistas no seu pobo
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 E para comprobar ben o coñecemento que temos sobre o ballet Don Quixote, 

imos realizar unha última actividade. Seguro que todos coñecedes o afamado xogo do 

Trivial. Ben, pois imos xogar!

 As reglas son as mesmas, só que neste Trivial, as preguntas versarán todas sobre 

o ballet que nos ocupa. Os temas son:

 Cor Azul: Orquestra Sinfónica de Galicia

 Cor Verde: Ballet Don Quixote

 Cor Rosa: José María Moreno

 Cor Amarela: Ludwig Minkus

 Cor Marrón: Miguel de Cervantes Saavedra

 Cor Laranxa: Marius Petipa

 A continuación o taboleiro, dividido en 2 partes para unilo e que sexa máis sinxe-

lo xogar; e logo, todas as preguntas e respostas, coas tarxetas para imprimir. Están por 

orde, primeiro todas as preguntas, e logo todas as respotas (estas son as tarxetas que 

levan a letra “K”). Tamén se inclúe un dado para recortar e montar. 

 Sorte!
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Links de interese

 Orquesta Sinfónica de Galicia e proxecto Son Futuro: 

  http://www.sinfonicadegalicia.com/

  https://sonfuturo.wordpress.com/

 Ler Don Quixote online de xeito interactivo:

  http://quijote.bne.es/libro.html

 

 Escoitar unha versión do Ballet Don Quixote (versión Orchestra of the Mariinsky Theatre, 

2006):

  https://www.youtube.com/watch?v=Zf_n5bATF9w  

 Para saber máis dos instrumentos da orquestra:

  http://www.el-atril.com/orquesta/La%20orquesta.htm

Guía Didáctica realizada por Luís Miguel Crespo Caride

A Coruña, marzo de 2016

http://www.sinfonicadegalicia.com/
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http://quijote.bne.es/libro.html  
https://www.youtube.com/watch?v=Zf_n5bATF9w
http://www.el-atril.com/orquesta/La
20orquesta.htm

