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1.- Que é unha guía didáctica 
A Guía Didáctica -GD- dun concerto didáctico é unha ferramenta que permite que o 
alumnado poida abordar, analizar e comprender, dun xeito máis lúdico e divertido, os 
coñecementos e experiencias que se desexen acadar co concerto (Rinconete y Cortadillo; a 
música; os instrumentos; Cervantes; etc.) mediante recursos didácticos, creativos e 
artísticos.
 
A GD será ese material educativo que deixará de ser auxiliar para converterse nun 
elemento pedagóxico de valiosa motivación e de apoio para o concerto didáctico, e que 
complementará e dinamizará as ensinanzas musicais propias da etapa, xerando un 
ambiente lúdico, mellorando a comprensión e a aprendizaxe natural e significativa dos 
nenos e nenas a través de recursos didácticos concretos e entretidos.

A GD será o paso previo para que os rapaces e rapazas cheguen, ao día do concerto, 
coñecendo os instrumentos, as personaxes, o conto e a música que van escoitar, cheguen 
ao auditorio coa ilusión de, por fin, ter a posibilidade de asistir a ese concerto do que xa 
levan tempo traballando na aula.

Para a elaboración desta guía se tiveron en conta as áreas contidas no 
Decreto 105/2014 polo que se establece o currículo da Educación 
Primaria na CCAA de Galicia: Educación artística, Ciencias 
sociais; Lingua castelá e literatura, Lingua galega e literatura e 
Valores sociais e cívicos. En todo caso, se basea nun traballo 
interdisciplinar e cooperativo, podendo incorporar outras 
áreas ao proxecto. 

2.- Finalidade desta guía 
didáctica. 
Xerar a doce expectativa de ir escoitar o concerto 
didáctico Xogo de pillabáns é a principal finalidade desta 
GD!
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1. Que é un concerto didáctico. Finalidade 
O concerto didáctico está chamado a converterse, para o docente, nun instrumento 
didáctico de gran valor, xa que, a través do espectáculo musical e escénico, o alumnado 
pode ver materializados moitos dos conceptos que, de forma máis abstracta, traballan 
na aula.

2. Por que Xogo de pillabáns é un concerto didáctico? 
Introdución 

Os diversos elementos escénicos e os códigos teatrais utilizados para o concerto 
didáctico  Xogo de pillabáns captarán, de tal xeito, a atención dos nenos e das nenas, 
que lles axudarán a entender as principais características da obra Rinconete y Cortadillo 
de Cervantes, permitíndolles que a música do compositor Óscar Navarro interpretada 
polo quinteto de vento Zoar Ensemble os envolva dun xeito natural, transportándoos 
coma auténticos pillabáns a paraxes dunha España do século XVII para eles descoñecida.

Que as rapazas e os rapaces se acheguen por un día, por unhas horas, por un intre, a 
Rinconete y Cortadillo, identificando a música como elemento condutor de toda a 
historia, é a primeira e principal finalidade do concerto didáctico Xogo de 
pillabáns. 

3. Que buscamos co concerto Xogo de 
p i l labáns? Obxect ivos xeral e 
específicos 
3.1.obxectivo xeral 

Achegar ao alumnado a obra Rinconete y 
Cortadillo de Cervantes mediante unha 
representación musical teatralizada e outras 
actividades preliminares. 

�6

A.- O concerto Didáctico 
como llo explicar aos nenos e nenas



…

3.2.obxectivos especificos vinculados con cervantes 
✴ Coñecer o contexto histórico, social e xeográfico da época na que Cervantes 

desenvolve a obra.

✴ Achegarse á linguaxe da época: o Castelán Medio e as Xermanías.

✴ Identificar as características do relato e das personaxes pícaras que nela 
aparecen.

3.3.obxectivos especificos vinculados coa música e coas 
outras artes 

✴ Valorar o espectáculo como manifestación artística.

✴ Experimentar coa música e as outras artes como medio de expresión.

✴ Fomentar no alumnado o desenvolvemento dun criterio artístico propio 
dende as idades máis temperás, valorando os seus gustos propios e persoais 
fronte a imposicións sociais e comerciais.

✴ Xerar nas rapazas e nos rapaces o desfrute da audición de obras musicais como 
forma de comunicación e como fonte de enriquecemento persoal, cultural e 
de creación artística.

✴ Participar en actividades musicais, dentro e fora da escola, cunha actitude 
aberta, interesada e respectuosa, tomando conciencia, como membro dun 
grupo, do valor que producen as achegas dos demais.

✴ Conseguir mellorar a capacidade de discriminación sonora dos rapaces e 
rapazas en base á identificación do son dos instrumentos do concerto.

✴ Coñecer a clasificación dos instrumentos de vento.

✴ Achegar ao alumnado aos xéneros e elementos básicos da 
forma musical.

✴ Ensinar aos rapaces e rapazas as normas básicas para 
asistir a un concerto.
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4. Como faremos para que vós, os rapaces e as rapazas que 
ides escoitar Xogo de pillabáns, aprendades 
moitísimo no concerto? Contidos e metodoloxía 

Unha cousiña importante a ter en conta, antes de ir ao concerto e 
comezar a traballar con esta guía, é lembrar que, o concerto 
didáctico Xogo de pillabáns é unha adpatación da obra clásica de 
Cervantes, Rinconete y Cortadillo. Polo tanto, algunha das personaxes 
que intervirán no espectáculo, e algunhas das partes do 
texto, serán inventadas, adaptadas ou suprimidas.  

obxetivos contidos actividades páx

No aula antes do concerto

1 Coñecer a obra literaria de Cevantes Datos biográficos e curiosidades 
de Cervantes 1

A.- RETRATEMOS A 
CERVANTES                        
B.- CARACTERICÉMONOS DE  
D. MIGUEL

33

34

2 Coñecer as personaxes do concerto 
didáctico Características das personaxes 2 A.-FAGAMOS UN GRAFITI DE 

RINCONETE E CORTADILLO 36

3 Coñecer o contexto social da época 
da novela Rinconete y Cortadillo

Análise do contexto social e 
histórico da novela

3 A.-SEVILLA É UNHA 
MARAVILLA 37

4 Coñecer o paralelismo co contexto 
xeográfico actual

Análise da situación xeográfica 
dos diferentes momentos da obra 4 A.- CANTOS QUILÓMETROS! 38

5 Identificar a linguaxe da época da 
obra Comparativa coa linguaxe actual 5 A.- FAGAMOS O NOSO 

DICIONARIO! 39

6 Xerar o desfrute da audición de 
obras musicais

Audición da obra “Juegos de 
Ladrones” 6A QUE ESTADES A ESCOITAR? 40

7 Mellorar a capacidade auditiva do  
alumnado Identificación dos instrumentos 6B QUE INSTRUMENTOS ESTÁN A 

SOAR 41

8 C o ñ e c e r o s  d i f e r e n t e s 
instrumentos Clasificación dos instrumentos 7 A.- FAGAMOS DE DETECTIVES 

NA WEB 42

9 Coñecer as diferentes formas e 
estilos musicais

Identificación de formas musicais 
clásicas e actuais 8 A.- ENTRE SUITE E SUITE, UN 

RAP 44

despois do concerto

10 Desenvolver o criterio artístico-
musical dos rapces e das rapazas

Avaliación e valoración do 
concerto 9 A.-DEBATE Na AULA

B.- ENQUISA DE VALORACIÓN
47
48
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Recordade, se algún de vós, xa coñece a obra de Rinconete y Cortadillo, quizais, esta nova 
versión lle resulte un pouco diferente aínda que moi divertida!

Nesta guía achegámosvos datos curiosos sobre Cervantes, a súa obra; sobre a 
composición musical “Juego de Ladrones” e o seu autor; sobre os músicos de Zoar 
Ensemble, o seu percorrido e os seus intrumentos. Achegámosvos, tamén, unha serie de 
actividades para poder realizar, tanto antes do concerto -na aula-, como despois de 
asistir ao patio de butacas.

Esperamos que vós, rapaces e rapazas, desfrutedes tantísimo desta Guía Didáctica do 
concerto Xogo de pillabáns, coma nós desfrutamos deseñándoa!

5. A quen vai dirixido este concerto Xogo de pillabáns? 
Destinatarios 

O Xogo de pillabáns está pensado para vós, alumnos e alumnas de Educación 
Primaria, para que desfrutedes, como nunca, escoitando un concerto didáctico e 
imaxinedes, por momentos, que sodes os protagonistas desta fascinante obra clásica 
Rinconte y Cortadillo!

6. A quen se lle ocorreu a idea deste concerto Xogo de 
pillabáns?  
6.1.Zoar Ensemble 

Zoar Ensemble é un quinteto de vento clásico integrado por 5 músicos que tocan: 
a Frauta, o Óboe, o Clarinete, a Trompa e o Fagot.

Os músicos de Zoar Ensemble levan tocando xuntos dende 2009, así que se 
coñecen moi ben, como instrumentistas.
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Unha curiosidade importante de Zoar Ensemble é que non sempre lles gusta 
actuar sós. Encántalles colaborar con outros artistas, interactuando con poetas, 
títeres, monicreques, bailaríns, actores… Estes músicos son xeniais, non si?

Outra cousa curiosa de Zoar Ensemble é que, aínda que noutras ocasións tocan 
música clásica ou outras pezas que xa foron tocadas por moitos músicos antes, 
para este concerto Xogo de Pillabáns lle pediron a un compositor, Óscar Navarro, 
que lles compuxera a obra “Juego de Ladrones”. É dicir, que a obra que ides a 
escoitar é unha obra inédita . Sodes, por tanto, uns afortunados e afortunadas, 1

seredes os primeiros e as primeiras en escoitala! 

Zoar Ensemble, independentemente de que xa estiveron a tocar por moitísimos 
auditorios, están entusiasmados por tocar diante de vós. 

Abride ben as orellas, fixade ben a vista na escea e non perdades detalle!

6.2.Intérpretes: Quinteto de vento 
6.2.1.Que é un quinteto de vento? 

Un quinteto de vento é un conxunto de cinco músicos instrumentistas que 
todos eles tocan instrumentos de vento. Vid. Actividade 9.-

6.2.2.Cales son os instrumentos que o forman?  
Os instrumentos que forman un quinteto de vento poden ser de dúas familias 
diferentes:

• A familia de Vento-Madeira:  
Son instrumentos que soan cando o músico sopra e o aire vibra ao paso por 
unha lingüeta -simple ou dobre- ou por un bisel . 2

Estes instrumentos se denominan de 
vento madeira pola lingüeta que 
levan adherida á boquilla, a cal vibra 
co p a s o d o a i re q u e e m i te o 
instrumentista. Os músicos denominan 
a esta lingüeta “cana”, xa que soe 
construírse a partir do tallo destas 
p lantas gramíneas coa mesma 
denominación. 

No caso dos instrumentos de dobre lingüeta a embocadura faise 
con dúas palas de “cana” postas unha encima doutra, así, ao 
soprar a súa vibración transfírese ao corpo do instrumento, quen 
lle dá cor e instensifica o son. En galego recibe o nome de palleta.

 Obra que nunca foi tocada antes1

 Bisel: peza de madeira ou de metal cortada de maneira inclinada que fai que resoen os instrumentos de vento.2
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A maioría dos instrumentos de vento-madeira compóñense dunha 
embocadura, dun tubo con buratos e, nalgúns casos, dunha pequena campá 
(por exemplo, a frauta non a ten). Nos instrumentos modernos estes buratos 
non se premen directamente cos dedos (caso de instrumentos populares e de 
época) senón por medio de chaves, sistema que se desenvolveu no século XIX 
para mellorar as posibilidades interpretativas. 

Atopamos varios tipos de instrumentos de vento madeira:

(1) Instrumentos de lingüeta dobre. 
O aire entra no instrumento mediante unha dobre lingüeta. Estos 
instrumentos non teñen boquilla. 

Óboe, óboe de amor, corno inglés, fagot e contrafagot. A gaita é 
tamén un instrumento de madeira de dobre lingüeta, coa particularidade 
de que consta dun fol que almacena o aire e de roncón e ronquetas para 
facer bordóns.

(2) Instrumentos de lingüeta simple. 
Constan dunha boquilla máis un tubo de madeira.
Atopamos basicamente dúas familias:

• A familia do clarinete: requinto, corno di bassetto, clarinete alto, 
clarinete baixo e clarinete contrabaixo. 

• A familia do saxofón: soprano, sopranino, alto, tenor, barítono e 
baixo. 

(3) Instrumentos de bisel. 
A frauta é o principal instrumento deste grupo. 

Consta dun tubo cilíndrico e a columna de aire vibra grazas ao contacto 
contra o bordo da embocadura. Orixinalmente era un instrumento feito 
de madeira, pero na actualidade esta substituíuse por metais coma a 
prata.

• A familia de Vento-metal: 
A característica principal dos instrumentos de vento metal é que o son se 
produce mediante a vibración dos beizos do músico na boquilla, e constan 
dun tubo de latón que remata cunha forma de campá ou pavillón para que o 
son se expanda con máis potencia. Parecen de ouro, pero a realidade é que se 
constrúen dunha aliaxe de varios metais e despois se bañan en prata, 
níquel, cobre, e incluso, ouro.

Estes instrumentos tamén contan cunha serie de pistóns ou cilindros 
para cambiar a dirección do aire polo tubo e así, mediante a 
colocación dos beizos na boquilla, a presión do aire e a 
dixitación destas válvulas, poder dar diferentes notas. Os 
intrumentos de vento metal son Trompeta, Trompa, 
Tombón, Bombardino, Tuba, Fliscorno, Trompeta de 
varas e Corneta.
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Os instrumentos do quinteto de vento que ides ver e ouvir no concerto Xogo de 
Pillabáns son das dúas familias, que se levan estupendamente:
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No concerto Xogo de Pillabáns cada instrumentista do quinteto de 
vento representa, co seu instrumento, unha personaxe do conto, a ver 
se sodes capaces de identificalos!: Vid actividade 6.B.-

  Frauta CORTADILLO  
Óboe RINCONETE  
Clarinete MONIPODIO     
Trompa CERVANTES 
Fagot SR. XASTRE  

Curiosidade: Sabíades que o acordeón e o órgano tamén don instrumento de vento?



……
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Frauta  óboe  

clarinete  fagot        

trompa  
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7. Por que lle puxemos este título de Xogo de pillabáns ao 
concerto didáctico?  

Puxémoslle a este concerto didáctico o título de Xogo de Pillabáns porque a música, 
que ides escoitar ao longo do concerto, é unha obra titulada “Juego de Ladrones” que, a 
súa vez, está baseada na obra clásica de Cervantes Rinconete y Cortadillo, que, tal e como 
se vos amosará na sinopse do conto, non deixa de ser unha historia de dous rapaces que 
xogarán a ser pillabáns…

7.1.A obra literaria: “Rinconete y Cortadillo” 
7.1.1.Sinopse 

A historia de Rinconete y Cortadillo narra as aventuras de dous mozos duns 15 
anos de idade, Pedro del Rincón e Diego Cortado, que se coñecen na “Venta 
del Molinillo”, no camiño entre Toledo e Sevilla, despois de escapar da casa en 
busca de cartos e liberdade.

Xa en Sevilla, aínda que se estrean nunha nova e honrada profesión sendo 
Mozos da Esportilla, non logran abandoar o seu instinto pillabán, e 
terminan por xuntarse á confraría de Monipodio, o mestre da golfería. 

Esta sinopse que acabades de ler é o resumo da verdadeira novela de 
pillabáns escrita por D. Miguel de Cervantes. Non obstante, coa idea de 
atopar unha finalidade máis pedagóxica e educativa da que buscou o escritor 
na súa obra orixinal, no concerto didáctico que ides escoitar, aparecerá a 
personaxe do Sr Xastre, que se convertirá no fío condutor da historia. 

O Sr. Xastre, pai de Cortadillo, decide percorrer toda España de Norte a Sur en 
busca do seu fillo. Desexa con toda a súa alma que o “zagal” regrese ao seu 
fogar e retome de novo unha vida de ben, afastada das malas compañías e   
dos astutos pero deshonrosos xogos de pillabáns.

7.1.2.a Estrutura da obra 
A obra de Rinconete y Cortadillo, aínda que está narrada sen capítulos, ten tres 
partes claramente diferenciadas:

(1) Primera Parte: A vida dos pillabáns 
Narra o encontro de dous mozos Rinconete e Cortadillo na 
“Venta del Molinillo”. 
Relata as súas peripecias até chegar a Toledo e como se están a 
gañar a vida cunhas non moi honradas “profesións”. 

(2) Segunda Parte: A vida da delincuencia 
organizada 
Esta parte correspóndese co groso da novela e relata 
o encontro dos rapaces con Monipodio e como, este, os 
vai introducindo na delicuencia organizada
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(3) Terceira Parte: ensinanza final 
A última parte é brevísima. Tan só ocupa o último parágrafo da novela 
onde os mozos fan unha crítica da confraría de Monipodio: o mal que 
utilizan a linguaxe, a falta absoluta de cultura, as cousas que chegan a 
facer en nome da relixión, a corrupción  da xustiza, etc.3

Ante tal percal, Rinconete, rapaz novo pero intelixente, faille saber a 
Cortadillo o seu desexo de abandoar a vida delitiva e deixar, dunha vez 
por todas, o xogo de pillabáns.

7.1.3.as Personaxes Principais Vid. Actividade 2.- 
(1) rinconete  
(2) cortadillo 

 Dar cartos a alguén para conseguir un trato favorable ou beneficioso.3
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(1) cortadillo (2) rinconete

El Pedroso (entre Salamanca e Medina 
del Campo)

Natural de Fuenfrida (Madrid)

Humilde Familia Ilustre. Fidalgo

Xastre rofesión do Pai Buleiro

Aprendiz de Xastre a súa profesión Buleiro

Roba facendo cortes nas bolsas e nos 
petos da xente

Profesión como 
pillabán

Gaña cartos xogando con trampas ás 
cartas

Sombreiro Verde Vestimenta Sombreiro con ala ancha

Alpargatas con sola Zapatos de luxo pero estragados

Calzas humildes

Bolsa feita cunha camisa. A leva nas 
costas

Feixe feito cun elegante colo dunha 
camisa (colo valón). O porta no peito.

Leva color amarelo. Estigma dos xudeos Non leva nada amarelo

Desconfiado Personalidade Confiado

Precavido Temerario

Astuto Inxenuo

Pesimista Optimista

Austero Fanfarrón

Comedido Valente

Estudiou para xastre, non se sabe canto 
tempo

Formación Sabe ler, escribir, fala ben e ten cultura

Sobrevivir. Busca liberdade Obxectivo na vida Buscar aventuras. Busca diñeiro fácil

��
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7.1.4.as Personaxes Secundarias 
(1) Sr. Xastre 
(2) Monipodio 
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(1) sr. Xastre (2) monipodio

El Pedroso Natural de Sen determinar

Delgado aspecto 45 anos (máis ou menos)

Non moi alto Alto

Desgarbado Moreno de piel

Branquiño de pel Cellas xuntas

Barbilampiño Barba negra

Humilde pero aseado Desaliñado

Sombreiro Verde Vestimenta Sombreiro acampanado e ala caída

Alpargatas con sola Chanclas

Calzas granates Calzóns anchos e largos até os nocellos

Camisa beige Capa até os pes

Como o seu fillo, leva cor amarelo. Estigma 
dos xudeos

Espada ancha e curta colgada ao  
ombreiro

Corte e confección estudios Desprezo á cultura grega, ao arte e á 
música clásica

Defensa da vida natural e da música 
popular

Xastre Profesión Xefe dunha confraría criminal

Lexitima o roubo e detesta a lei e a 
moral

Gañarse a vida cortando calzas e polainas, 
e recuperar ao seu fillo Cortadillo

Obxectivo na 
vida

Exercer a soberanía sobre os ladróns e 
pillabáns de Sevilla



……

7.1.5.O século XVII e a súa sociedade  
A sociedade do século XVII, a que relata Cervantes na súa obra Rinconete e 
Cortadillo, é unha sociedade organizada xerárquicamente e baseada nos 
privilexios de sangue. É dicir, está organizada dependendo da importancia 
que as diferentes familias tiñan no entramado social do momento.

Que quere dicir isto?

Quere dicir que, antigamente, se eras fillo dun xastre -por exemplo, como era 
Cortadillo- pertencerías ao grupo dos artesáns e nunca poderías chegar a ser 
alguén importante. O máis destacado ao que poderías aspirar sería ser xastre 
dalgún nobre ou clero.

Sabedes por que Rinconete e Cortadillo deciden viaxar até 
Sevilla?

No século SXVII, Sevilla converteuse no centro 
financeiro, comercial e humano de todo o mundo. 
Xuntábase na cidade tanta xente, de tantas nacionalidades e 
razas, que se dicía que Sevilla era branca e negra coma un 
taboleiro de xadrez!
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Rei

Nobreza  
Alto 
Clero

Fidalgos 
Baixo Clero
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Artesáns 
(Controlados por gremios)
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Musulmáns convertidos
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O porto de Sevilla tivo o monopolio do comercio con América,onde 
chegaba tanto ouro e prata que foi o lugar perfecto tanto para os que querían 
facer negocio coma para os delincuentes e pillabáns.

Polo tanto, a razón de que os nosos protagonistas, Rinconete e Cortadillo, 
quixeran viaxar a Sevilla era porque sabían que nesta cidade, chea de cartos, 
íalles resultar facilísimo facer negocio como rateiros! Vid. Actividade 3.-

7.1.6.A linguaxe da época: termos descoñecidos. As “Germanías” 

—Vuesas mercedes, si vieren caballero hidalgo, de porte media, 
con fagot en las manos y tiseras en la faltriquera, y que 
preguntare por mi persona, háganle saber, por ventura, que no 
han visto nada—  

Sabedes quen dixo as verbas anteriores?

As dixo o noso pillabán Cortadillo. Vai ser a primeira frase que escoitedes no 
concerto didáctico Xogo de Pillabáns.  
Estade moi atentos a ver se a escoitades!

E sabedes en que lingua está a falar o noso protagonista?

Cortadillo, ao igual que todas as personaxes da obra de Cervantes, Rinconete 
y Cortadillo, falan en castelán medio.

�19

“Vista de la cudad de Sevilla desde Triana”. Anónimo



……
E que é o castelán medio?

O castelán medio é o castelán que se usaba dende fináis do século XV até o 
século XVII, que se diferencia, do que falamos a día de hoxe, en que é un 
pouco máis enrevesado.

Pero entón, Monipodio tamén fala castelán medio?

Monipodio fala castelán medio, pero, tal e como facían todos os delincuentes 
e pícaros daquela época, utiliza unha linguaxe xergal  chamada “Germanía”, 4

que aínda que deriva do castelán medio é descoñecida para todo aquel que 
non estea na súa confraría ou non fora  malfeitor.

Entón, como Cervantes foi quen escribiu Rinconete y Cortadillo, 
podemos dicir que o noso afamado escritor dominaba tanto o castelán 
medio como o uso da xerga “Germanía”?

Pois si, rapazas e rapaces, Cervantes foi un tipo moi listo. Tanto, 
que non só dominaba con mestría o castelán medio culto, 
senón que utilizaba á perfección as xergas utilizadas por todos 
os estratos sociais na que se dividía a sociedade do  século 
XVII. 
Vid. Actividade 5.-

 Lingua particular dunha profesión, dunha disciplina ou dunha actividade calquera, xeralmente descoñecida para un 4

profano.
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Germanía: 

Lengua de jacarandina: 
rufos, mandiles, galloferos, 
vi l trotonas , zurrapas , 
c a r c a v e r a s , m u r c i o s , 
floraineros y otras gentes 
de la carda.



……

7.1.7.A viaxe dos protagonistas:  
(I)canto tempo lles levou? 
Os protagonistas, Rinconete e Cortadillo, levados pola súa ansia de cartos e 
liberdade, percorren España de Norte a Sur, coa idea de chegar a Sevilla, 
principal cidade comercial daquela época, onde saben que poderán 
desenvolver mellor a súa faceta de pillabáns.

Ao principio, os nosos amigos farán parte do camiño por separado, saíndo 
cada un da súa vila de orixe. Aínda que van polos mesmos lugares, nunca se 
cruzarán até chegar ao Val de Alcudia, na “Venta El Molinillo”, onde, tras 
coñecerse, a súa andadura converterase nunha trepidante aventura 
conxunta!

Fixádevos cantas leguas  fixeron!!5

Percorrido de Cortadillo: 98 leguas (687,80 km)

El Pedroso        Toledo  Orgaz     Malagón       Alcudia/ Venta El Molinillo

Percorrido de Rinconete: 83 leguas (586,3 km)

Fuenfrida  Madrid  Toledo  Orgaz     Malagón       Alcudia/ Venta El Molinillo

Percorrido conxunto: 42 leguas (293,9 km)

Alcudia   Almodóvar del Campo        Ventas Nuevas      Córdoba          SEVILLA

Sabedes canto tempo se tomaron os dous pillabáns  para chegar a Sevilla 
dende que se coñeceron?

A viaxe até Sevilla dende a “Venta del Molinillo” levoulles un total de 7 días: 
6 de camiño e 1 de descanso. En total, por tanto, fixeron unha media de 7 
leguas por xornada (48 km como media).
Vid. Actividade 4.- 

 Medida de lonxitude do século XVII, que medía as distancia entre lugares a pe ou a cabalo. Unha legua é máis ou menos 5

7 km.
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(II)mapa DO percorrido DE rinconete e cortadillo 
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7.2.Autor: Miguel de Cervantes 

Este era o modo en que D. Miguel de Cervantes se describía a si mesmo nalgúns 
prólogos das súas obras.

Antes de explicarvos brevemente quen foi este importante e renomeado escritor, 
vos deixamos un retrato de Don Miguel para que comparedes se a 
descrición amosada por el, se parece ou non á realidade. 

(Como podedes comprobar non é nin un “selfie” nin unha 
fotografía. No século XVI-XVII no que viviu Cervantes, 
non existían as cámaras de fotografar. Aínda non se 
inventaran). Vid. Actividade 1.-
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«Este que veis aquí, de rostro aguileño, de 
c a b e l l o c a s t a ñ o , f r e n t e l i s a y 
desembarazada, de alegres ojos y de nariz 
corva, aunque bien proporcionada; las 
barbas de plata, que no ha veinte años que 
fueron de oro; los bigotes grandes, la boca 
pequeña; los dientes, ni menudos ni 
crecidos, porque no tiene sino seis, y ésos 
mal acondicionados y peor puestos, porque 
no tienen correspondencia los unos con los 
otros; el cuerpo entre dos extremos, ni 
grande ni pequeño; el color vivo, antes 
blanco que moreno; algo cargado de 
espaldas y no muy ligero de pies; éste digo 
que es el rostro del autor de “La Galatea” y 
de “Don Quijote de la Mancha”, y del que 
hizo el “Viaje del Parnaso” a imitación del  

de César Caporal Perusino y otras obras 
que andan por ahí descarriadas y quizá sin 
el nombre de su dueño, llámase comúnmente 
Miguel de Cervantes Saavedra. Fue 
soldado muchos años, y cinco y medio 
cautivo, donde aprendió a tener paciencia 
en las adversidades. Perdió en la batalla 
naval de Lepanto la mano izquierda de un 
arcabuzazo; herida que, aunque parece 
fea, él la tiene por hermosa, por haberla 
cobrado en la más memorable y alta 
ocasión que vieron los pasados siglos ni 
esperan ver los venideros, militando debajo 
de las vencedoras banderas del hijo del 
rayo de la guerra, Carlos Quinto, de felice 
memoria».  



……
 

Agora que xa nos temos coñecidos, polo menos físicamente, imos ver o que fixo tan 
importante este home para que sexa considerado como un dos grandes xenios da 
literatura de todos os tempos.

D. Miguel de Cervantes Saavedra, que así era o seu nome completo, naceu en 
Alcalá de Henares (Madrid) en 1547. Fillo de Dª Leonor de Cortinas e de D. Rodrigo 
de Cervantes, un humilde cirurxián que se enfrontou toda a súa vida a grandes 
problemas económicos. 

Pouco se coñece sobre a infancia e a adolescencia de Cervantes, pois, aínda que se 
sabe que tivo estudos, nunca foi á universidade. 

Dende moi xove sentiu unha grande fascinación polo teatro e un grande interese 
por escribir os seus primeiros poemas e obras. A súa primeira obra literaria é un 
soneto  que lle adica á Infanta Catalina Micaela de Austria . Pero, non será a poesía 6 7

senón a  prosa, as novelas, as que o consagren como xenio da literatura.

Sabíades que Cervantes escapou da Xustiza? 
Pois si, con 22 anos feriu a un home nun duelo  e tivo que fuxir até Italia 8

escapando dun mandamento xudicial de orde e captura. Alí traballou como 
camareiro pero non lle gustaba nada porque dicía de si mesmo: “yo no soy bueno para 

 Tipo de poema composta por 14 versos de once sílabas cada un organizados en catro estrofas.6

 A segunda filla do rei Felipe II de España 7

 O duelo foi unha práctica realizada dende o século XV até o século XX.8

Era consensuado por dous cabaleiros que resolvían os seus  conflitos utilizando armas mortais.
Dende a súa orixe, e a pesares da súa aceptación social, recibiu diferentes tipos de condenas tanto polas autoridades 
eclesiásticas como civís. A súa ilegalización chegou ao principio do século XX.
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palacio, porque tengo vergüenza y no se lisonjear ”. O que lle encantaba de Italia era o 9

Renacemento.

E sabedes por que a Cervantes lle chamaron o Manco de Lepanto?

Despois da súa fuxida a Italia, tras 
pasar un tempo en Roma como 
camareiro  do seu parente o 10

cardenal Acquaviva e non lograr 
d e s t a c a r c o m o e s c r i t o r d o 
Renacemento italiano, decidiu 
alistarse como soldado na Armada 
Española. O 7 de outubro de 1571 , 11

a bordo da galera La Marquesa, 
participou como un heroe na 
Batalla de Lepanto , pois, a pesar 12

de ter febre, foi batallar e loitou con 
moito valor até que, en plena contenda, foi ferido na man esquerda, quedándolle 
inutilizada para sempre.

Outra curiosidade, sabíades que o Manco de Lepanto estivo preso en África?
Tras 6 años como soldado, decide regresar a España. A galera El Sol, barco no que 
viaxaba camiño a casa, foi asaltado preto das costas españolas por corsarios 
otománs. Cervantes foi capturado e levado á cidade de Arxel , onde permaneceu 13

encarcelado até que, cinco años máis tarde, un frade puido pagar o seu rescate e 
liberalo.

E sabedes que Cervantes empezou a escribir o Quixote no cárcere?
É certo. Como ben se ve, Cervantes non tivo unha vida fácil nin con moita sorte. 

Unha vez liberado en Arxel e xa por fin en España, casouse con Catalina de Salazar 
e intentou, sen éxito ningún, vivir escribindo teatro. Fracasou estrepitosamente!

Como o tema de ser escritor non lle saiu ben, como estaba arruinado 
económicamente e non podía adicarse a escribir, decidiu traballar para a 
Adminstración, como recadador de impostos, con tan mala fortuna que o banco 
para o que traballaba quebrou, e, como o noso escritor era o responsable dos cartos, 
botáronlle a culpa e metérono no cárcere de novo.

 Facer a pelota a alguén. 9

 Camareiro ten o mesmo significado que paxe (como os dos Reis Magos!) é dicir,  criado moi importante. A diferenza é 10

que Criado utilizábase para os señores e Camareiro era para o clero.

 “La más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros”. Así foi como Cervantes 11

describiu a Batalla de Lepanto

 Batalla na que se enfrentaron a Santa Liga - Reino de España, os Estados Pontificios, a República de Venecia, a Orde de 12

Malta, a República de Génova e o Ducado de Saboya- contra a Armada Turca. Gañou a Santa Liga.

 Norte de África13
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Sería alí, no cárcere de Argamasilla de Alba , onde 14

Cervantes empezou escribir a súa obra mestra El 
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que foi 
publicada en 1605. O éxito da novela foi enorme pero 
non gañou cartos con ela. Continuou vivindo na 
pobreza e levando unha vida moi moi humilde. 

No 1613, con xa 66 anos de idade, moitísimos para 
aquela época, Cervantes publica as Novelas Ejemplares 
onde, xunto con 11 contos máis, aparece a obra 
Rinconete y Cortadillo.

D. Miguel de Cevantes Saavedra faleceu o 23 de abril 
de 1616, curiosamente, o mesmo día que William 
Shakespeare, de ahí, que debido á coincidencia, o 23 
de abril celébrase en todo o mundo o Día 
Internacional do Libro.

A que parece incrible que non fora millonario cando, a día de hoxe, é considerado 
como un dos grandes escritores da literatura de todos os tempos? 

Pois non, non o foi. Non foi nin rico nin millonario, pero, cando escribiu Rinconete y 
Cortadillo, xa era consciente do seu arte literario e da súa capacidade para facer 
novos xéneros de novela. Xa sabía que, máis cedo que tarde, a súa obra ía ter un 
gran recoñecemento…

E así foi! Velaquí, é unha proba de que, a pesar do paso dos séculos, a obra de 
Cervantes segue a gustarlle a moitísima xente!
 

8. Que ides escoitar neste concerto didáctico Xogo de 
pillabáns? 

Co gallo da conmemoración do catrocentos aniversario da morte de Miguel de 
Cervantes, Zoar Ensemble pediulle ao compositor alicantino Óscar Navarro que lles 
compuxera a obra “Juego de Ladrones”, unha adaptación musical da Novela Ejemplar, 
Rinconete y Cortadillo 

A obra que ides a escoitar é unha obra inédita . Que sorte sortuda a vosa!15

8.1.A obra musical: Juego de Ladrones 
A obra “Juego de Ladrones” é unha suite  na que o compositor quixo plasmar a 16

esencia da obra de Cervantes, describindo ás personaxes e os lugares máis 
importantes da novela, deixando totalmente aberta a porta á imaxinación dos 
rapaces e das rapazas que a vaian escoitar. Vid. Actividade 8.-

 Ciudad Real- Castilla La Mancha14

 Obra que nunca foi tocada antes15

 É unha composición musical composta por varios movementos breves que se popularizou no século XVII, momento en 16

que está encadrada a historia dos nosos protagonistas Rinconete e Cortadillo. Todo ten a súa razón de ser!
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NON HAI MELLOR COUSA QUE A MÚSICA TE LEVE ONDE A IMAXINACIÓN TE 
DEIXE!

A obra divídese en seis movementos: Vid. Actividade 6.A.-
(i) I Movemento: “LA VENTA OSCURA”

Neste movemento, unha música misteriosa situaranos no interior dunha 
taberna lúgubre, fría e húmeda, chamada “Venta  del Molinillo”.17

Nesta taberna aparecen por primeira vez os nosos protagonistas Rinconete e 
Cortadillo.

(ii) II Movemento: “RINCONETE Y CORTADILLO”
Neste movemento unha música picaresca, inxeniosa e desvergoñada, 
descrébenos aos nosos amigos Rinconte e Cortadillo como dous mozos vestidos 
con roupaxes vellas e desvencelladas.
Precisamente, este estilo picaresco fainos pensar que nos quedan moitas 
aventuras por vivir cos nosos novos amigos!

(iii) III Movemento: “SEVILLA”
Con este movemento, a música cun marcado caracter andaluz (até imos ver 
aos músicos tocas as palmas!) vai describirnos a maxia e cor da cidade desexada 
polos nosos protagonistas: Sevilla

(iv) IV Movemento: “JUEGO DE LADRONES”
Neste movemento voltamos a unha música picaresca onde o compositor 
intentará achegarnos ao rebumbio de emocións que sentiron Rinconete e 
Cortadillo cando, xa en Sevilla, cren estar ante ese mundo, de liberdade e cartos 
fáciles, que andaban a buscar.

(v) V Movemento: “MONIPODIO”
Neste movemento, de novo, unha música tenebrosa e misteriosa, 
presentaranos a Monipodio, o señor da confraría encargada de 
organizar a todos os maleante da cidade de Sevilla, e o seu 
encontro cos nosos protagonistas.

(vi) VI Movemento: GRAN FINAL
Este movemento cun tutti rítmico, activo e 
dinámico levaranos a ese final onde 
Rinconete quererá abandoar a vida de 
pillabán, e Cortadillo voltará co seu pai, 
deixando a vida de rateiro; deixando, 
para sempre, o “Juego de Ladrones”.

  Taberna ou casa situada nos camiños para a hospedaxe dos pasaxeiros. Digamos que eran como as áreas de servizo das 17

autopistas actuais! 
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8.2.Autor: Óscar Navarro 

Onde nace?
N a c e e n N o v e l d a 
(Alicante). 

S a b í a d e s q u e d e n d e 
pequeno xa se lle dou moi 
ben o da música?
Comeza os seus estudos 
m u s i ca i s r e c i b i n d o o 
Premio Extraordinario fin 
de grado elemental e 
Mención Honorífica no 
Premio Extraordinario 
xunta Matrícula de Honra 
no final dos seus estudos 
superiores na especialidade 

de clarinete, no Conservatorio Superior “Óscar Esplá” de Alicante.

É un compositor de cine!
Posteriormente, estuda Composición e Dirección na “Allegro Internacional Music 
Academy” de Valencia co que foi o seu principal Mestre e amigo Ferrer Ferrán, 
pasando ser seleccionado pola prestixiosa “Universidad del Sur de California”, 
(U.S.C., Los Ángeles) para realizar a especialización en Composición para Cine e 
TV, traballando baixo a tutela de grandes profesionais da industria 
Cinematográfica como Joel McNeely (Peter Pan 2…), Pete Anthony (Batman, 
Terminator…), Michael Giacchino (Los Increíbles, StarTrek), o Christopher Young 
(Spider Man 3, Pesadilla en Helm Street). Navarro realiza grabacións da súa música 
en grandes estudos de Los Ángeles como Capitol Records, Paramount Pictures ou 
Warner Bros. 

Ao finalizar dos seus estudos, foi galardonado co premio “Harry Warren Endowed 
Scholarship for Scoring for Motion Pictures and TV” como o alumno máis 
destacado da súa promoción.

Recentemente foi galardonado co premio “HOLLYWOOD MUSIC IN MEDIA 
AWARDS” (Los Angeles) no apartado de Música Clásica, e a súa música para cine 
está a recibir numerosas nominacións.

A día de hoxe, a súa música é interpretada por grandes orquestras e bandas! 

Un aplauso para el!!!18

 Para saber moitas máis cousas sobre óscar Navarro ide ao sitio web http://www.onavarro.com/. 18
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9. Cal vai ser o programa do concerto e cantas pezas se van 
tocar? 

Co gallo de facer de Xogo de Pillabáns un concerto didáctico moi chulo, tivemos que 
adaptar a peza “Juego de Ladrones” á representación escénica do conto Rinconete y 
Cortadillo. Mesturamos e remexemos as diferentes seccións da obra musical 
convertendo os seis movementos orixinais en 9 escenas. 

Xa veredes que chulo vai estar!

O programa do concerto, ao final, quedou do seguinte xeito:
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10.Cando vai ser o concerto didáctico Xogo de pillabáns? 
Temporalización 

O concerto didáctico Xogo de pillabáns terá unha duración aproximada de 50 min, onde 
os músicos ademais de tocar os seus instrumentos interpretarán teatralmente aos seus 
personaxes… Prestade moita atención. Xa veredes que curioso!
Pero, para que poidades seguir a historia perfectamente e poidades desfrutar moitísimo do 
concerto, vos recomendamos que sigades os seguintes pasos:

(I) Sesión inicial na aula
Utilizando esta guía e os recursos que nela se vos presentan, podedes aprender, 
antes de ir ao concerto, quen é Cervantes, quen son Rinconete e Cortadillo, quen 
son Zoar e Óscar Navarro, que ides a escoitar e en cantas partes, como soan os 
diferentes instrumentos e como son cada un deles, etc.

(II)Concerto na Sala de Cámara do Palacio da Ópera
Chaga o día do concerto! Unha sesión duns 50 min.

(III)Sesión final na aula
Xa de volta na clase, aproveitando o entusiasmo co que chegaredes do concerto,  
e sempre que vos apeteza, podedes facer a enquisa de avaliación que vos 
achegamos case ao final desta guía. 

É moi importante que, sempre que rematemos de ver un concerto, unha peli, ler 
un libro, ver un ballet, adiquemos un ratiño a expresar, xunta os nosos amigos, 
compañeiros e mestres que nos pareceu o que acabamos de ver ou escoitar, 
facendo unha valoración crítica.

Mentres a crítica sexa expresada con fundamento, con educación e respectando 
o parecer dos outros compañeiros e compañeiras, ten que ser sempre ben 
aceptada por todos nós! 

O voso parecer é o único xeito que temos nós, os artistas, para 
saber se o estamos a fecer ben ou non!
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11.Sabedes como temos que comportarnos nun concerto? 

Cantos de vós estivéchedes xa nalgún concerto?

Para os que sodes público experto e haitual en concertos, non temos nada que dicir. 
Xa sabedes, de sobra, como hai que comportarse nun evento musical como Xogo de 
Pillabáns!

Para todas e todos aqueles que ides asistir por primeira vez a un concerto didáctico, 
ímosvos dar unha serie de regras simples que hai que seguir para comportarse xenial 
no patio de butacas e desfrutar un montón desta e doutras experiencias musicais 
similares. 

 

Ser puntual:  
É moi importante chegar en hora aos concerto. É un sinal de respeto aos 
músicos e ao resto do público. Se estrásemos xa comezado o espectáculo 
e mentres todo o mundo está en silencio, poderiamos desconcentrar aos 
músicos e molestar ao resto dos asistentes.

estar en silencio SHhhhhhhhh: 
Unha vez se apaguen as luces e comece o concerto é fundamental estar 
en silencio. Polo menos hai que intentalo!
Se falamos cos compañeiros e as compañeiras podemos molestar ao 
resto do público asistente e, incluso, formar tal rebumbio que se 
desconcentren os músicos na escea.

esquecernos do teléfono: 
Se algún de vós xa ten teléfono, lembrádevos de hai que poñelo en 
silencio. Recordádello tamén aos vosos mestres e mestras, eles tamén 
poden despirtarse!

Non comer no audiotorio: 
Se algún de vós tivera moitísima fame mentres está no concerto, terá 
que aguantar un pouquiño até o final. Se prestas atención ao 
espectáculo de seguro que a fame se che pasa!

Desfrutar!!: 
Esta é a norma máis importante de todas. Cando imos a un concerto 
temos que ir preparados para desfrutar moitísimo. Pasalo moi ben e 
aprender moitísimo!
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EDUCACIÓN primaria 
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    b.- ACTIVIDADES 



actividades antes do concerto ..

Don Miguel de Cervantes Saavedra retratouse a si mesmo no Prólogo 
ao Lector da súa obra Novelas Ejemplares, tal e como se vos indicaba 
na páxina 18 desta guía didáctica.

Ben é certo que Cervantes retratouse mediante a escritura, grazas á súa 
prosa prodixiosa. 

Que vos parece, xa que todos e todas sodes uns artistas e encántavos 
debuxar, se facedes un retrato de Cervantes a partir da súa propia 
descrición? Podedes tamén ver outros debuxos, retratos, obras de arte, 
pinturas e demáis…

reto: 
 
1. Seríades capaces de facer o retrato de Cervantes ao  estilo Andy Warhol? 

Andy Warhol, foi unha das personaxes máis importantes da pintura na segunda metade 
do século XX. A súa obra está baseada en convertir en cómic un retrato ou fotografía 
dunha persoa ou obxecto. A súa fama chegoulle realmente por ser o primeiro que fixo 
unha serie de imáxenes do mesmo debuxo moitas veces repetido, onde as cores son moi 
fortes e limpos pero sen relación algunha cos debuxos. É dicir, para Warhol un home 
podía ter o pelo verde, a barba azul e a cara amarela…

     PROBADE, XA VEREDES QUE BEN O IDES PASAR!
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           Actividade 1.- como vemos nós a cervantes?

a.- retratemos a cervantes 



actividades antes do concerto ..

Que mellor modo de entender a obra de Cervantes que caracterizarnos coma el!

Fonte: http://blogdequintocolegiocervantesdesax.blogspot.com.es

VINDE DISFRAZADOS AO CONCERTO!! 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b.- CARACTERICÉMONOS de don miguel



actividades antes do concerto ..

Como ben sabedes, antigamente vestíase con roupaxes moi  
diferentes ás de hoxe.

Como actividade previa ao concerto didáctico Xogo de Pillabáns, 
propoñémosvos que intentedes poñervos na pel das xestes do 
século XVII e recreedes as roupaxes e vestimenta que poñía 
Cervantes no momento de escribir a obra de Rinconete y 
Cortadillo. 

De seguro que ides estar guapísimos e guapísimas! 
Non obstante, como non todo o mundo é como o Sr. Xastre, 
ímosvos dar unhas pistiñas para que vos sexa máis doado facer esta 
creativa actividade.

Pistiñas: 
a) Materiais
- 2 bolsas disfraz cor negra ou bolsa de lixo negra
- 1 bolsa disfraz cor gris ou bolsa de lixo gris
- 2 tiras de cartolina marrón
- 1 tira de goma EVA marrón e 1 trozo de goma EVA gris
- 1 anaco de goma elástica para roupa
- 1 tira de papel CRESPÓN branco
- Cinta de dobre cara ou  grampas

b) Pasos a seguir
      CORPO DA CASACA

1. Collemos unha das bolsas de lixo e a dobramos á metade. Unha vez dobrada lle 
facemos a forma do colo e dos brazos. Imaxe 1-3

2. Cortamos ao longo da bolsa á altura da cadeira do neno ou do nena e lle facemos un 
corte triangular no medio, o que sería o baixo da prenda. Imaxe 4-6

      MANGAS
3. Cortamos pola mitade o ancho dunha das bolsas de lixo grises. Quedámosnos co 

trozo no que está o autopeche da bolsa. Facémoslle unha dobradura á outra parte e 
prendémola con cinta adhesiva ou cinta de dobre cara. Polo interior da dobradura, 
pasaremos a goma elástica coa medida do contorno do brazo do neno ou nena. A 
outra parte cinguirémola coa cinta do autopeche a modo do engurrado  propio da 
“manga de farol”. Imaxe 7-12

4. Coa outra bolsa de lixo negra faremos 4 tiras de 2 cm de ancho aproximadamente e 
uns 30-40 cm de longo. Pegarémolas con cinta de dobre cara a cada un dos bordos 
da manga. Imaxe 13-15

      CINTO
5. Facemos unha tira de goma EVA marrón de 5 cm de ancho a modo de cinto. A súa 

vez, facemos un cadrado coa goma EVA gris de 10 x 10 cm. Será a fibela do cinto. 
Imaxe 16-17

      COLO
6. Coa tira de papel CRESPÓN de 30 cm de ancho, faremos dobreces a modo de fol até 

completar o contorno do pescozo do rapaz ou rapaza. Imaxe 18

UNIMOS TODAS AS PARTES FEITAS E… BENVIDO DON MIGUEL!  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actividades antes do concerto ….

Se xa temos fichado ao noso insigne escritor Don Miguel de Cervantes Saavedra, agora lle 
toca o turno aos nosos amigos Rinconete e Cortadillo!

Para que poidamos ver como imaxinades aos nosos protagonistas, invitámosvos a realizar 
un grafiti ou un mural, na aula, nun corredor ou algún espazo exterior da vosa escola. A 
temática será, por tanto, os pillabáns Rinconete e Cortadillo ou calquera das obras ou 
aventuras  que rodean a Cervantes.

Unha vez que teñades os murais rematados, sacádelles unha fotografía e enviádea á 
dirección electrónica que figura na páxina web de Zoar Ensemble. Seleccionaremos unha 
delas para o programa do concerto!

Poñédevos a traballar. Agardamos as vosas achegas!

recomendacións: 

1. Facede un bosquexo coa idea que teñades.
2. Como a idea desta actividade é que participedes toda a aula, o segundo paso sería dividir 

o bosquexo en varias partes e facer grupos de traballo. Cada grupo unha parte!
3. Unha vez teñades os grupos, decidide a técnica, os materiais e as cores a utilizar.
4. Agora xa toca empezar. Mans á obra, a arte urbana espéravos!
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    Actividade 2.- como imaxinamos a rinconete e cortadillo?

a.- FAGAMOS UN GRAFITI OU MURAL DE rinconete e cortadillo 



actividades antes do concerto ….

Tal e como vos comentamos na sinopse do 
conto Rinconete y Cortadillo, os nosos 
protagonistas chegan a Sevilla buscando 
cartos e liberdade. 

Aínda que soamente estiveron dous días  
nesta cidade, tiveron tempo para facer de 
turistas e percorrer moitísimas rúas e 
prazas! 

Nesta actividade propoñémosvos que vos metades no papel de Rinconete e Cortadillo  e 
descubrades, en primeira persoa, a marabilla que é Sevilla! 

Para que vos sexa máis doado, achegámosvos un plano da cidade de Sevilla e unha 
listaxe cos diferentes lugares que percorreron: a Porta da Aduana; a Porta Arenal; a 
Catedral; o río Guadalquivir; a praza de San Salvador; as Gradas (hoxe a praza da 
Contratación); o Postigo do Alcázar e o Patio de Monipodio na rúa da Cruz (hoxe rúa da 
Cruz).  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    Actividade 3.- S XVII!

a.- Sevilla é unha marabilla!



actividades antes do concerto ….

Rinconete e Cortadillo, como ven sabedes, percorreron case 100 leguas até chegar a 
Sevilla. Que vos parece se intentamos situar nun mapa político os lugares e pobos polos 
que pasaron e averiguar por todas as provincias polas que estiveron?

Achegámosvos un modelo de mapa para que non perdades tempo en buscalo.

Veña rapaces e rapazas, poñédevos guapos que imos de viaxe!

recomendacións: 

1.- Buscade primeiro os pobos e vilas que percorreron os dous pillabáns.
2.- Comrpobade que os pobos atopados seguen a chamarse así. De non ser así, buscade os 
seus nomes actuais.
3.- Averiguade en que provincias están todos os pobos e vilas e situadeos no mapa.
4.- Trazade unha liña unindo todas as provincias percorridas. Cantas foron en total?
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               Actividade 4.- ÍMOs DE VIAXE!

a.- CANTOS quILÓMETROS!



actividades antes do concerto ….

Como xa sabedes, Monipodio falaba cunha linguaxe xergal chamada “Germanía”… Que 
dificil é entenderlle!!

Propoñémosvos un reto: poderíades traducir ao galego algunha das palabras que utiliza 
Monipodio no libro Rinconete e Cortadillo? 

PISTA:  

Deixámosvos unha páxina web onde podedes encontrar unha especie de dicionario de 
“Germanía”: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/el-delincuente-espanol-el-
lenguaje-estudio-filologico-psicologico-y-sociologico-con-dos-vocabularios-jergales--0/
html/ff0f09f0-82b1-11df-acc7-002185ce6064_66.html#Germana

�39

a.- FAGAMOS O NOSO DICIONARIO

actividade 5.- PARDIEZ, CUÁN COMPLICADO ES!

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/el-delincuente-espanol-el-lenguaje-estudio-filologico-psicologico-y-sociologico-con-dos-vocabularios-jergales--0/html/ff0f09f0-82b1-11df-acc7-002185ce6064_66.html#Germana


actividades antes do concerto ….

Para que poidades desfrutar moitísimo do concerto Xogo de Pillabáns, é conveniente 
que, do mesmo xeito que traballades coa temática e as personaxes do conto Rinconete y 
Cortadillo, escoitedes, na escola ou na casa, fragmentos da obra musical “Juego de 
Ladrones” na que está baseada o espectáculo.

Como moitas veces é complicado escoitar de seguido toda a obra, porque é moi longa ou 
porque non hai demasiado tempo, queremos facititarvos a labor achegándovos 
fragmentos dos seis movementos musicais da obra. Para escoitalos soamente tedes que ir 
ao sitio web de Zoar Ensemble (www.zoar.es) e no apartado de Xogo de Pillabáns 
atoparedes as diferentes seccións de “Juego de Ladrones” na actividade 6.A.-

Velaí quedan os fragmentos da obra. Feliz escoita!
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   Actividade 6.- AGORA É O MOMENTO Da ESCOITA!

a.- QUE ESTades A ESCOITAR?

http://www.zoar.es


actividades antes do concerto ….

Seguimos coas actividades de escoita.

Como ben sabedes, o quinteto de vento, que vai interpretar a obra musical “Juego de 
Ladrones”, está composto por: a frauta, o óboe, o clarinete, a trompa e o fagot, e, como 
xa vos dixemos anteriormente, cada un deles representa unha personaxe do conto: 
Cortadillo, Rinconete, Monipodio, Cervantes e o Sr. Xastre.

Como non sempre nos atopamos coa posibilidade de ter estes instrumentos tan preto, e, 
habitualmente, non temos a opción de podelos escoitar sendo tocados por profesionais 
desta talla, para esta actividade lle pedimos, aos nosos amigos de Zoar Ensemble, que nos 
tocaran, de xeito individual, anaquiños da obra “Juego de Ladrones” para que poidérades 
identificar os diferentes instrumentos. Lembrade, se identificamos os instrumentos, 
atoparemos ás personaxes!

E como o faredes?

Do mesmo xeito que fixestes a actividade anterior. Tedes que ir ao sitio web de Zoar 
Ensemble (www.zoar.es) e no apartadode Xogo de Pillabáns atoparedes a actividade 
6.B.-

Abride moi ben as orellas e imos ver se sodes capaces de averiguar que instrumento toca 
en cada pedaciño de música que vos achegamos.

Un, dous, tres… música Mestre!

recomendación: 

1. É conveniente escoitar todos os fragmentos de seguido.
2. Unha vez escoitados, xa é momento de centrarnos en cada un.
3. Unha vez teñamos claro que instrumento soa, encheremos a seguinte ficha. 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 o anaco 1 é o instrumento:   ……………………… que é a personaxe  .…………………….……… 

 O anaco 2 é o instrumento:  ……………………… que é a personaxe  .…………………….……… 

 o anaco 3 é o instrumento:  ……………………… que é a personaxe  .…………………….……… 

 O anaco 4 é o instrumento:  ……………………… que é a personaxe  .…………………….……… 

 o anaco 5 é o instrumento: ……………………… que é a personaxe  .…………………….……… 

b.- QUE instrumentos están a soar?

http://www.zoar.es


actividades antes do concerto ….

 

Agora que xa temos ben claro como soan os instrumentos 
de vento máis coñecidos, que vos parece se nesta 
actividade encargámosvos a procura na rede dos 
instrumentos de vento máis  estraños?

Cremos que é unha idea estupenda!

Recursos para esta actividade: 

1.Os nomes dos instrumento que tedes que buscar: a 
Corneta; o Corno di Bassetto; o Corno Inglés; a 
Dulzaina; Fabiol e Tamborí; o Fliscorno; o Óboe de 

Amor; a Tenora e Tible; a Trompeta de Varase o 
Txistu.
2. Unha ficha con cuestións para que completedes en cada 
busca na rede.

�42

a.- FAGAMOS DE DETEcTIVES NA WEB

Actividade 7.- que leria de instrumentos!

?
?



actividades antes do concerto ….
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nome Dulzaina

imaxe DO 
INSTRUMENTO

Familia Vento Madeira

EMBOCADURA Dobre Lingüeta

Material do que 
está feito Madeira

INSTRUMENTO 
MÚSICA CLÁSICA

INSTRUMENTO  
MÚS. FOLCLÓRICA x INSTRUMENTO  

MÚS. moderna

agudo x grave medio

nome

imaxe DO 
INSTRUMENTO

Familia

EMBOCADURA

Material do que 
está feito

INSTRUMENTO 
MÚSICA CLÁSICA

INSTRUMENTO  
MÚS. FOLCLÓRICA

INSTRUMENTO  
MÚS. moderna

agudo grave medio



actividades antes do concerto ….

Dentro das actividades do Ano Cervantes, en conmemoración do 400 aniversario da morte 
do escritor, diferentes entidades, entre as que destaca a organización do Festival de Teatro 
de Almagro , propuxeron o proxecto “Cervantes en rap” que se celebrou entre España e 19

México. Baseouse nun concurso internacional dirixido a intérpretes do rap, amantes da 
cultura urbana. A última final tivo lugar en Guanajuato a principios de outubro, dentro 
dun dos festivais máis coñecidos dedicado a Cervantes.

Como se recolle máis arriba, a obra musical “Juego de Ladrones” é unha composición 
musical chamada suite, é dicir un conxunto de movementos breves. 

A suite considérase unha das primeiras manifestacións orquestrais modernas. 

Na súa orixe, a suite tomaba como base distintos tipos de danzas barrocas. Polo xeral, na 
meirande parte das composicións deste xénero, os diferentes tempos están escritos na 
mesma tonalidade ou na súa relativa, o que facilita a unidade interna. Considérase 
antecesora da forma sonata que se orixinará no S. XVII. 

 http://www.festivaldealmagro.com/cervantes-rap.php19
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             Actividade 8.- IMOS COMPOÑER!

a.- ENTRE SUITE E SUITE, UN RAP

¡Rinconte y Cortadillo 

parecen ser dos pillos 

No son más que dos críos 

sin casa y sin hogar! 

Hey!!
Rincone

te	 

	 	 

	 	 

	 Cortad
illo

http://www.festivaldealmagro.com/cervantes-rap.php


actividades antes do concerto ….

Actualmente as suites non teñen por que tomar como referencia unha danza, senón 
manter unha liña temática na mesma tonalidade ou afín.

Sabendo que a primeira obra que escribiu Cervantes foi un soneto, composición poética 
con rima consonante de 14 versos endecasílabos dividido en catro partes, e que a obra 
musical de Óscar Navarro que ides escoitar é unha suite, podemos propoñervos unha 
actividade na que traballedes tanto a composición poética como a composición musical.

A proximidade entre a poesía, a rima ou a fala rítmica do castelán medio e o RAP 
permítenos xogar co estilo musical e a historia que temos entre mans. 

Pois ímos alá!

Na derradeira actividade desta guía didáctica vos propoñemos facer un RAP no voso cole e 
compartilo entre todas e todos os que seguimos esta proposta didáctica. 

Na páxina web de Zoar Ensemble (www.zoar.es), atoparedes unha base musical que vos 
facilitará o comezo da tarefa. Se vos sentides creativas e creativos, vós mesmos podedes 
xerar a vosa música. Deixámosvos tamén algúns exemplos con texto en galego, en castelán 
e unha brincadeira ao castelán medio. 

notas: 

Por se queredes profundizar na historia do RAP vos achegamos unhas pequenas notas 
sobre o HIP HOP, orixe desta manifestación artística, que esperemos vos sirvan de axuda 
para realizar esta trepidante e fascinante actividade.

O HIP-HOP

É complicado definir o hip hop de xeito breve. Case todas as fontes coinciden en datar a 
orixe do hip hop na década de 1970 no  Sur do Bronx, un barrio multicultural de Nova York 
con dificultades na convivencia que, se ven na década dos 70, cando naceu o hip hop, era 
especialmente conflitivo, aínda perduran hoxe. 

O hip hop é máis que un estilo musical, defínese como un movemento artístico e cultural 
complexo, moitos o entenden como unha filosofía ou un modo de vida. Está composto por 
diferentes expresións artística:

(I) O rapping ou MCing. É un xénero musical desenvolto nos Estados Unidos de América 
a finais dos anos 60 pola comunidade afroamericana e foi adaptado polo hip hop como 
unha das súas formas de expresión básicas. Mestura recitado, canto e fala. Pode ser 
interpretado a capella ou sobre unha base musical. 
Actualmente moitos designan a palabra rap como acrónimo de Rhythm And Poetry 
(ritmo e poesía) ou Ritmo Adaptado á Poesía,  aínda sabendo que a súa orixe non é 
esta.
O que rapea se recoñece como MC, mestre de cerimonias, polo que se lle recoñece unha 
posición predominante na construción artística das catro vertentes creativas que 
compoñen cada expresión do hip hop.
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http://www.zoar.es


actividades antes do concerto ….

(II) O turntablism ou DJing refírese á arte de 
arranxar, mesturar música grabada e engadir, 
no seu caso, efectos sonoros. Xorde da 
manipulación das rotacións e lectura dos 
discos de vinilo sobre un prato xiradiscos. 
Hoxe refírese aos DJ (Disc-jockey).

(III)O breakdancing ou bboying é unha danza 
urbana que xorde pola rivalidade entre 
bandas do mesmo barrio. Comezou sen unha 
estrutura ou patrón como base. Co tempo se 
consolidou como un estilo de danza e 
expresión corporal recoñecido en todo o 
mundo. 

(IV)O grafiti é un estilo de pintura libre 
realizada , habitualmente, en espazos 
urbanos. A súa denominación procede do 
termo “grafito”, inscricións nas paredes 
procedentes do Imperio Romano, moitas 
delas con carácter crítico ou satírico.

Con toda esta información que vos acabamos de achegar…

Onde vos vai levar a vosa imaxinación e a vosa creatividade?

Deixadea voar e creade! 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https://es.wikipedia.org/wiki/Disc_jockey%22%20%5Co%20%22Disc%20jockey


actividades despois do concerto …..

 

Unha vez feitas as actividades e asistido ao concerto, sería estupendo que lle dedicárades 
un tempiño na aula a debater sobre as vivencias e as emocións xeradas polo Xogo de 
Pillabáns 

suxestións: 

A continuación vos apuntamos algúns aspectos sobre os que vos podedes interrogar:

• Que actividade foi a que vos gustou máis? Por que?

• Antes do concerto, algún de vós cría que a música clásica era aburrida? Cambiou algo o 
ter asistido a este concerto didáctico?

• Pensades que Rinconete e Cortadillo eran felices vivindo na rúa?

• Dos cinco instrumentos, cal é o voso preferido?

• Que emocións e que sensacións despertou o concerto?
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                               Actividade 9.- agora hai que opinar!

a.- debate na aula



actividades despois do concerto …..
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b.- enquisa de valoración

ENQUISA VALORACIÓN 

ALUMNADO 

A túa opinión é moi importante para nós.  

Axúdanos a mellorar! 

GRAZAS!!! 

 

Cal é a túa personaxe favorita? 

            Rinconete                  Cortadillo                  O Sr. Xastre 
                             Monipodio                Cervantes 
 

Que instrumento te gustou máis?  

               O Claninete                O Fagot                 A Frauta  

                                    O Óboe                A Trompa 
 

Lle recomendarías este concerto didáctico a algún 

amigo ou a algunha amiga?  

SI �     NON � 

 

Entre 1 e 10, cualificación global do concerto:.. . . . . . . . . . . . . . .   

 1a. Retrato de Cervantes  6a. Detectives na rede 
 1b. Disfrace de Cervantes  7a. Que instrumentos están a soar? 
 2a. Grafiti ou mural  7b. Que estades a escoitar? 
 3a. Sevilla é unha marabilla!  8a. O RAP! 
 4a. Mapa  9a. A avaliación: debate na aula. 

  5a. O dicionario  

  Cal foi a actividade que fixestes na aula que máis te gustou?  



actividades despois do concerto …..
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ENQUISA DE VALORACIÓN 

PROFESORADO 

!
Para nós e moi importante a túa participación .   
Coa túa valoración poderemos mellorar a nosa seguinte  
proposta educativa .   
As respostas son anónimas. 

Colexio:...........................................................................................................................................#

Nº de alumado asistente:#............................................................................................................#

Idades:##
# 8%9#anos#(3º#EP)# # 9%10#anos#(4º#EP)# # 10%11#anos#(5º#EP)# # 11%12#anos#(6º#EP)#
#
Puntúa segundo a túa percepción as seguintes afirmacións entre 1  (nada 
de acordo) e 5  (moi de acordo)  
1. As#actividades#son#acordes#co#nivel#educativo#ao#que#se#dirixen.# 1# 2# 3# 4# 5#
2. As#actividades#axudaron#a#preparar#e#a#comprender#o#concerto.# 1# 2# 3# 4# 5#
3. A#guía#didáctica#cumpriu#as#miñas#expectativas.# 1# 2# 3# 4# 5#
4. A#posta#en#escena#conseguiu#captar#a#atención#do#alumnado.# 1# 2# 3# 4# 5#
5. A#música#foi#adecuada#para#o#nivel#educativo#ao#que#se#dirixía.# 1# 2# 3# 4# 5#
6. A#interpretación#do#Quinteto#Zoar#gustoume.# 1# 2# 3# 4# 5#
#

Nos seguintes ítems ,  r isca a resposta adecuada: 

7. O alumnado asistiu disfrazado ao concerto.                      Si �      Non � 
8. Na nosa escola/aula gravamos un rap.                                Si �      Non � 
9. Na nosa escola/aula fixemos un mural ou un grafiti.       Si �      Non � 
10. A actividade coa que o alumnado aprendeu máis: 
# 1a.#Retrato#de#Cervantes# # 6a.#Que#lío#de#instrumentos.#Detectives#na#rede#
# 1b.#Disfrace#de#Cervantes# # 7a.#Que#instrumentos#están#a#soar?#
# 2a.#Grafiti#ou#mural# # 7b.#Que#estades#a#escoitar?#
# 3a.#Sevilla#é#unha#marabilla!# # 8a.#Entre#suite#e#suite,#un#RAP!#
# 4a.#A#cantos#quilómetros#(mapa)# # 9a.#Avaliación.#Debate#na#aula.#
# 5a.#Fagamos#o#noso#dicionario# # 9b.#Avaliación.#Enquisa.#
#
11. A actividade que lle gustou máis ao alumnado: 
# 1a.#Retrato#de#Cervantes# # 6a.#Que#lío#de#instrumentos.#Detectives#na#rede#
# 1b.#Disfrace#de#Cervantes# # 7a.#Que#instrumentos#están#a#soar?#
# 2a.#Grafiti#ou#mural# # 7b.#Que#estades#a#escoitar?#
# 3a.#Sevilla#é#unha#marabilla!# # 8a.#Entre#suite#e#suite,#un#RAP!#
# 4a.#A#cantos#quilómetros#(mapa)# # 9a.#Avaliación.#Debate#na#aula.#
# 5a.#Fagamos#o#noso#dicionario# # 9b.#Avaliación.#Enquisa.#
#

12. A actividade que lle gustou máis ao profesorado:   
# 1a.#Retrato#de#Cervantes# # 6a.#Que#lío#de#instrumentos.#Detectives#na#rede#
# 1b.#Disfrace#de#Cervantes# # 7a.#Que#instrumentos#están#a#soar?#
# 2a.#Grafiti#ou#mural# # 7b.#Que#estades#a#escoitar?#
# 3a.#Sevilla#é#unha#marabilla!# # 8a.#Entre#suite#e#suite,#un#RAP!#
# 4a.#A#cantos#quilómetros#(mapa)# # 9a.#Avaliación.#Debate#na#aula.#
# 5a.#Fagamos#o#noso#dicionario# # 9b.#Avaliación.#Enquisa.#

Podes inserir as túas observacións ou suxestións ao dorso.#GRAZAS!! #



actividades despois do concerto …..
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E recordade o que dicía Cervantes: 

Onde hai música non pode haber mala cousa!
¡Donde hay música no puede haber cosa mala!
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