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1. PRESENTACIÓN 

O mar calmo , o mar revolto, os cantos das sereas e outras figuras mitolóxicas, 
os cantares dos piratas, as lendas dos buques fantasmas ...  

Desde tempos remotos, o home sente fascinación e o mesmo tempo olla de 
esguello cara o mar. 

O mar ten servido de inspiración a meirande parte dos artistas. Escritores, 
pintores, músicos e escultores atoparon nel unha fonte de inspiración inesgotable. 
Moitos buscaron a forma de simular as súas palpitacións enchendo con tinta o que 
semellaba un océano cas máis diversas criaturas. 

No concerto ó que imos asistir escoitaremos dúas das grandes obras da literatura 
da música clásica nas que o mar é o referente, a fonte de inspiración dos artistas. O 
concerto abrirá ca obertura do  “O holandés errante”, de Richard Wagner, unha obra do 
Romanticismo inspirada nunha antiga marítima. 

Á lenda do buque fantasma que nos contará Quico Cadaval, seguirá a música dos  
“Catro interludios mariños”  de Benjamin Britten, unha obra do século XX na que se 
describe o mar en diferentes situacións. O polifacético Quico Cadaval transportaranos, 
despois de cada un dos interludios, á beira do mar partindo das imaxes mitolóxicas e as 
aventuras de piratas ata chegar a unha descrición  de situacións cotiás das xentes do 
mar. 
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2.   A GUÍA DIDÁCTICA 

Pode que esta sexa a primeira vez en asistir a un auditorio para escoitar en 
directo a unha orquestra sinfónica ou a primeira vez en escoitar música de Wagner ou 
de Britten. Pode que o ambiente musical resulte alleo a moitos dos asistentes de curta 
idade. Por iso é moi importante que na aula se traballe a guía didáctica co fin de dotar 
ós rapaces de coñecementos previos que enlacen coa temática do concerto. Así, o feito 
de ir o Palacio da Ópera se transformará nunha saída cultural chea de novos 
aprendizaxes e experiencias positivas. 

Debes saber que neste concerto de música clásica estará presente a figura do 
narrador, que será o encargado de mergullarnos no mar das sonoridades da orquestra. 
Nesta ocasión a música adquirirá un papel protagonista, indo sempre por diante das 
historias que nos contarán, deixando paso a imaxinación dos rapaces que explotarán 
toda a súa creatividade.  

Pero non poden imaxinar se non teñen referencias, se non saben a que prestar 
atención, se non recoñecen nada do que teñen diante. Esta guía didáctica está creada 
co fin de axudar o profesor nesta labor, de facilitarlle o traballo para achegar esta 
información a súa aula. 

Na guía didáctica encontrarás nocións teóricas e actividades explicitamente 
musicais. As nocións teóricas enfócanse cara a biografía do compositor, a época 
histórica na que viviu, e información xeral acerca das obras. As actividades musicais 
están adxudicadas por niveis a través de corcheas con distintas cores: 

 para o1º ciclo, marrón para o 2º ciclo e  para o 3º ciclo. 

Tódalas actividades pódense adaptar dependo do nivel de cada aula. Así mesmo 
pódese recorrer a actividades doutros ciclos se ó profesor lle parece mellor para o 
aproveitamento da clase.  

Non é necesario realizar todas e cada unha das actividades propostas pero si polo 
menos unha de cada unha das obras que se escoitarán no concerto. Darase prioridade 
as actividades musicais antes que as teóricas, pudendo deixarse estas para máis adiante. 

Xunto coas actividades atoparás enlaces de youtube coa música do concerto. É 
moi recomendable escoitalos na aula antes do concerto, despois do traballo das 
actividades. Para acceder a cada un dos vídeos é necesario premer a tecla ctrl ó tempo 

que se preme co botón esquerdo do rato sobre o   que atoparás no apartado adicado 
a cada unha das obras. De producirse algún erro no acceso ó vínculo poderase consultar 
o link no apartado Bibliografía e recursos web. 
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OBXETIVOS E CONTIDOS DA GUÍA DIDÁCTICA 

 

OBXETIVOS 

• Iniciar ó alumno no coñecemento da música de Wagner e Britten. 

• Respectar o silencio como ben primeiro para a existencia da música. 

• Desfrutar a través do xogo da riqueza da música clásica. 

• Coñecer e interpretar fórmulas rítmicas presentes nos motivos principais das 
obras  

• Favorecer a cooperación e participación activa dentro da aula 

• Tomar conciencia do corpo e da voz como primeiro instrumento 

• Disociar diferentes partes do corpo para realizar ritmos cun nivel adecuado de 
complexidade. 

• Clasificar os instrumentos da orquestra de forma correcta. 

• Discriminar auditivamente os instrumentos dunha orquestra sinfónica. 

• Tomar conciencia da música como canle de expresión 

• Afianzar o pulso interior 

• Reflexionar sobre a audición da música orquestral en directo.  

 

CONTIDOS 

• Compases compostos de subdivisión binaria 2/2 d de subdivisión ternaria 6/4 

• Fórmulas rítmicas sinxelas que inclúen negras, corcheas, brancas, negras con 
puntiño, brancas con puntiño e os seus respectivos silencios. 

• Clasificación de instrumentos orquestrais segundo a familia á que pertencen. 

• Achegamento os símbolos de expresión da música. Signos de articulación: acento 
e stacatto.  

• Interiorización do pulso a través da marcha. 

• Utilización de recursos web para a comprensión da música escoitada. 
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TEMPORALIZACIÓN 

Partindo da idea de dedicar unha sesión de 45 min. a traballar o concerto 
proponse a seguinte TEMPORALIZACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

1º ciclo 

Nocións 
teóricas

Descirición breve do 
autor encadrandoo na 

súa época (3 min)

Descrición da obra (7 
min)

Actividades 
musicais 

Selección de 
actividades das dúas 

obras (35 min)

2º ciclo 

Nocións 
teóricas

Descrición do autor 
e da época.(5 min)

Descripción da obra 
e achegamento á 

ópera (5 min)

Actividades 
musicais 

Selección de 
actividades das 

dúas obras (35 min)

3º ciclo 

Nocións 
teóricas

Descrición do autor e 
da época.(8 min)

Descripción da obra e 
da ópera (7 min)

Actividades 
musicais 

Selección de 
actividades das dúas 

obras (30 min.)
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3. O NOSO CONCERTO 

 

OS PROTAGONISTAS 

 

A ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA 

Creada en 1992 polo Axuntamento de A Coruña, ten a súa sede no Palacio da 
Ópera de dita cidade. A Orquestra Sinfónica de Galicia (OSG) é unha das agrupacións 
orquestrais  de maior proxección en España amén dunha marca internacional con 
seguidores nos cinco continentes a través do seu canal de YouTube. 

A OSG, cuxo director titular desde la temporada 2013-14 es Dima Slobodeniouk 
e Víctor Pablo Pérez o seu director honorario, foi orquestra residente do Festival Rossini 
de Pésaro de 2003 a 2005 y do Festival Mozart de A Coruña dende a súa creación en 
1998. Ademais a súa presenza nacional e internacional é constante, con concertos nas 
mellores salas de España y con varias xiras por Alemania e Austria. En 2007 realizou una 
xira por América do Sur —con concertos en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay e 
Montevideo—, a finais de 2009 presentouse na histórica sala do Musikverein de Viena 
e en 2016 ofreceu dous concertos nos Emiratos Árabes. 

Tanto para os seus concertos internacionaiss como para os seus programas de 
abono a OSG conta con solistas como Anne-Sophie Mutter, Isabelle Faust, Maurizio 
Pollini, Krystian Zimerman, Grigory Sokolov, Frank Peter Zimmermann, Maria Joao Pires, 
Elisabeth Leonskaja, Dmitri Sitkovetsky, Stefan Dohr, Alica Sara Ott, Gil Shaham, Sarah 
Chang, Leonidas Kavakos, Arcadi Volodos, Mischa Maisky, Javier Perianes o Christian 
Lindberg entre outros. Con ela cantaron  Bryn Terfell, Ewa Podles, Plácido Domingo, Juan 
Diego Flórez, Simon Estes, Leo Nucci, Alfredo Kraus, Teresa Berganza, María Bayo, 
Ainhoa Arteta, Mirella Freni, Ann Murray, Amanda Roocroft, Ildar Abdrazakov, Hildegard 
Behrens, Eva Marton, Giuseppe Giacomini, Philip Langridge, Carlos Chausson, Raúl 
Giménez, Isabel Rey, Carlos Álvarez, Ana María Sánchez ou Giuseppe Sabbatini, e 
sempre baixo a batuta de mestres como Lorin Maazel, Sir Neville Marriner, Michail 
Jurowski, Ton Koopman, Guennadi Rozdestvenski, Libor Pesek, Maurizio Pollini, 
Christoph Eschenbach, James Judd, Stanislaw Skrowaczeski, Richard Egarr, Daniel 
Harding, Jesús López Cobos, Osmo Vänskä, Alberto Zedda, Yoav Talmi, Raymond 
Leppard, Carlo Rizzi, Josep Pons, John Nelson, Gianandrea Noseda, Ron Goodwin ou 
Manfred Honeck entre outros. 

Na súa discografía para selos como Deutsche Gramophon, Sony, EMI, DECCA, 
Koch, Naïve, BMG e Arts figuran nomes comoos de Juan Diego Flórez, Kaori Muraji, Peter 
Maag, Antonio Meneses, Iván Martín, 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. 
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A OSG converteu o seu canal de YouTube no mais visto do sector en España e un 
dos máis visitados a nivel europeo, con máis de dous millóns cen mil visualizacións ata 
a fecha e unha media mensual de 106.000, desde 222 países. O éxito internacional do 
seu canal e as retransmisións en streaming HD iniciadas na tempada 14-15 supuxeron a 
súa nominación ó Classical:Next Innovation Award 2015. 

A OSG foi premiada coa Medalla de Ouro da Real Academia Galega de Belas Artes 
e é Premio Cultura Galega da Música 2010. 

A OSG está financiada polo Axuntamento de A Coruña, a Xunta de Galicia e a 
Diputación de A Coruña. 
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DIEGO GARCÍA RODRÍGUEZ, 
director 

Os seus compromisos como director 
invitado comprenden o seu próximo debut no 
Teatro Real con "Hansel un Gretel" de E. 
Humperdinck, orquestas españolas e 
internacionais, como a Real Filharmonía de 
Galicia, a Orquestra Sinfónica de Galicia, a 
Orquestra Filarmónica de Málaga, a Orchestre des 
Pays de Savoy (Francia), a Akademicka Orkiestra 
Bydgoszcz (Polonia) ou a Xoven Orquestra da  Sinfónica de Galicia. 

No campo operístico destacan a dirección musical de "Carmen" de G. Bizet na 
"Opera Baltycka" (Gdansk/Polonia), a estrea mundial de "It makes no Difference...", 
ópera de cámara do compositor Simone Spagnolo nol festival "Tête à Tête" dos Riverside 
Studios de Londres ou a producción do Centro Dramático Galego "A Ópera dos Tres 
Reás", con dirección escénica de Quico Cadaval e protagonizada por Luis Tosar Durante 
a tempada 2010-2011 do Teatro Real de Madrid, foi director asistente de Josep Pons na 
producción "The Turn of the Screw" de B. Britten e de Paul Daniel na producción "Król 
Roger" de K. Szymanowsky. Tamén colaborou co director francés Nicolas Chalvin nas 
produccións "La Traviata" de G. Verdi no Thêàtre de Caen (Francia) "Le Nez" de D. 
Schostakovich na Opéra NantesAngers (Francia) e "Carmen" de G. Bizet na Opéra de 
Lausanne (Suiza). 

Diego é director artístico e musical do Taller Atlántico Contemporáneo (T.A.C.), 
ensemble no cal desenvolve unha intensa actividade na difusión da música 
contemporánea e a súa interrelación con outras disciplinas artísticas a través de ciclos 
como "Os Seráns do TAC", estreos de obras de compositores actuais ou o procecto "Land 
of Opportunity" co grupo Siniestro Total o compositor Javier López de Guereña. 

En Inglaterra, o ensemble "London Sinfonietta" seleccionouno para participar no 
seu primeiro programa de directores xoves "London Sinfonietta Academy 2010". 
Traballou con Diego Masson nas edicións 2009 e 2010 da Dartington International 
Summer School, dirixindo “Madama Butterfly” de Puccini e “Le nozze di Figaro" de 
Mozart.O "The Two Moors Festival 2009" invitouno a realizar a estrea mundial da obra 
de Torsten Rasch "Die träumenden Knaben". 
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QUICO CADAVAL, narrador 

Nado en Ribeira (A Coruña) en 1960, 
Francisco “Quico” Cadaval, é un destacado actor, 
director e dramaturgo do panorama actual 
galego.  

Como director ten máis de dúas decenas 
de estreas baixo o seu saber dende o seus 
comezos en 1996. “A ópera dos tres reas” (2011) 
“Da Vinci Tiña Razón” (2014), “Bobas & Galegas- 
Mofa & Befa no Século d´Ouro” (2014), “Os amores de Jaques o fatalista” (2016), “A 
cabeza do dragón” (2017), son algunhas das súas últimas postas en escena. 

“Un códice clandestino”, “o rouxinol da Bretaña”,  “Se o vello Simbad volvese ás 
illas”, do romance homónimo de Álvaro Cunqueiro, “Espantoso”, “Rapatú”, “O ano da 
cometa”, e “Bobas & Galegas – Mofa e Befa no Século d´Ouro ”, forman parte das súas 
publicacións como dramaturgo, moi ben acollidas pola crítica. 

Ten participado en festivais de narración oral coma o Festival de Agüimes 
(Canarias 2001, 2006 e 2014), o Festival Atlántica (Santiago de Compostela. 2013  e 
2014) Maratona di Raconti (Gologno-Moncense. 2008 e 2009) e en festivais 
internacionais de teatro, arte ou literatura con espectáculos persoais como o Mindelact 
(Mindelo, Cabo Verde, 2008 e 2012). Festival Internacional de Literatura de Bos Aires 
(2010) ou o Festival Iberoamericano de Teatro (Bogotá, Colombia. 2006). 

Do seu paso pola televisión cabe destacar o seu traballo como actor en “Máxima 
audiencia” (TVG) e “La Rosa de Piedra” (Canal+),  o seu traballo como guionista e 
coordinador en “apaga a luz” (TVG) e como profesor de interpretación en “Operación 
triunfo” (RTP. Portugal). 

O seu bo facer foi recoñecido con premios como o Premio Cultura Galega 2011. 
Premio Max ao mellor texto orixinal en galego por “Shadespeare para Ignorantes” 2011, 
Premio Coruxa do Humor entregado polo Museo o Humor de Fene 2009, o Premio María 
Casares á mellor dirección por “Noite de Reis” (2008) e os Premios María Casares ao 
mellor texto orixinal en galego por “Se o vello Simbad volvese ás illas” (2009) 
“Espantoso” (2001), “Rapatú” (2002) e “O ano da Cometa” (2004). 

Á vez compaxina a súa actividade na liña de fronte con xornadas e congresos 
internacionais nos que ensina e transmite o seu saber e o seu amor pola súa profesión. 

 

 

  



 

 
10 

O PROGRAMA 
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CÓMO COMPORTARSE  NA SALA DE CONCERTOS 

 

Imos asistir a un concerto de música clásica e como ben sabedes é moi 
importante ser respectuosos cos artistas ós que imos escoitar máis co público en xeral. 

Antes de nada é preciso que recordes certas normas básicas á hora de asistir a 
unha sala de concertos: 

 

PUNTUALIDADE: Cómpre estar na sala de concertos 15 minutos antes do comezo do 
espectáculo. Mostraremos así respecto tanto ós músicos coma ó resto do público. 

 

APAGADE OS MÓVILES: Se algún de vos vai con teléfono á sala de concertos é preciso 
apagalo ou poñelo en silencio para non molestar a ninguén. 

 

SILENCIO: Os músicos que están no escenario necesitan concentrarse moito nas súas 
partituras. É preciso que gardes silencio para non molestalos. Pensa que no auditorio 
hai moitos nenos coma ti, e se todos se puxesen a falar á vez, non se podería escoitar o 
concerto. 

 

A aproveitade os momentos de antes e despois da entrada no auditorio para comer e 
beber. Unha vez dentro garda todo e escoita o concerto atentamente. 

 

APLAUSOS: Ó remate do concerto aplaudiremos para mostrar a nosa gratitude e 
satisfacción polo que acabamos de oír. 

 

  



 

 
12 

4. AS OBRAS DO CONCERTO 

 

OBERTURA O HOLANDES ERRANTE 

 

A  EPOCA: O ROMANTICISMO 

 

O Romanticismo musical é o período comprendido entre 1820 e 1900 
aproximadamente. 

Caracterízase por ser  unha época na que artistas, compositores, escritores e 
pintores séntense fortemente  influenciados polos sentimentos e a fantasía. 

O concerto público adquire cada vez máis relevancia. A música realizase nas salas 
de concertos, teatros e igrexas, ó tempo que afloran os salóns ou cafés nos con música 
en directo. 

Facer música na casa contábase entre as actividades favoritas, elevando o piano 
ata convertelo no gran instrumento do século XIX. 

Compositores como Wagner e Liszt atopan en Beethoven o punto de partida cara 
novos xéneros coma o drama musical e o poema sinfónico, no que a música se vincula 
cas outras artes. 

A música programática, que recrea una realidade, una idea ou un sentimento a 
través dunha paleta de sons estase a converter nun xénero independente do Liszt é o 
máximo representante. 

As principais formas musicais desta época son as sinfonías, as grandes óperas e 
as operetas, formas herdeiras do Clasicismo que se levan a límites de extensión e 
harmonía descoñecidos ata o momento. Na segunda metade do século XIX, os estilos 
nacionais seguen presentes na ópera italiana, alemana e francesa. O marco argumental 
dos seus libretos abrangue dende antigas lendas a profundas historias de amor, 
recorrendo escenarios dos cinco continentes.  

A orquestra romántica desenvolve unha notable evolución coa incorporación de 
novos instrumentos. H. Berlioz y R.  Wagner son  compositores decisivos na 
conformación deste novo fenómeno sonoro. 
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O COMPOSITOR:                 

R. WAGNER (1813-1883) 

 

Richard Wagner nace en Leipzig, Alemania, o 
22 de maio de 1813.  

Dende novo estudiará música en Dresde así como en 
Leipzig. Os 15 anos escoita por vez primeira a Novena 
Sinfonía de Beethoven, quen o marcaría de por vida. 

A principios da década de 1830 comeza a 
escribir ópera, tarefa que combina con diferentes 
cargos en compañías de ópera rexionais no sur de 
Alemania e Letonia. 

De 1839 a 1842 reside en París coa súa primeira dona, a soprano Minna Planer, 
traballando como xornalista musical. 

Trala súa estancia na capital gala, o compositor torna de novo a Dresde, 
alcanzando grandes logros coas óperas Rienzi e O Holandés Errante, alá polo 1843. Ese 
mesmo ano contrátano como segundo director da orquestra do rei de Sajonia en 
Dresde, cargo que lle permite dirixir tanto a ópera como a orquestra. 

Tras alentar a Insurrección alemana (1848-1849) instálase en Suíza, onde comeza 
o ciclo O anel do Nibelungo. 

En 1870, un ano despois do pasamento da súa primeira dona, casa con Cósima, 
filla de Franz Liszt, coa que ten tres fillos. 

En 1872 ordena a construción do famoso teatro do festival de Bayreuth 
(Alemania), un festival permanente onde representar as súas grandes óperas. No 
ano1876 abre as súas portas coa representación completa de O anel do Nibelungo. 

En 1883 falece en Venecia por mor dun infarto converténdose nunha das figuras 
máis relevantes e influentes da historia da música occidental. 

Entre as súas obras destacan as súas 13 óperas, entre as que atopamos O 

holandés errante, Tannhäuser, Lohengrin, Tristán e Isolda, Parsifal e o ciclo O anel do 

Nibelungo. Tamén conta con numerosas obras de cámara e oberturas para orquestra. 
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REFERENCIA HISTÓRICA DA OBRA 

 

A finais dos anos 30, Richard Wagner maila súa primeira muller están asolagados 
polas débedas. Tanto é así, que resolven  emprender unha viaxe xuntos cara Inglaterra, 
facendo escala en París, no verán de 1839. A viaxe cara terras bretonas (como polisóns) 
faise a bordo do veleiro “Tetis”. Lonxe de ser unha viaxe fácil, o matrimonio vese 
inmerso en numerosas perigos que a piques están de costarlles a vida. 

 Temos alusións desta viaxe na súa autobiografía,  Mein Leben, onde o 
compositor relata ó detalle a travesía. Na narración, Richard conta que tras unha noite 
de temporal, ve aparecerse no mar un navío que coma un fantasma desaparece nun 
intre entre as tebras. O compositor asocia o buque co famoso barco fantasma “Holandés 
errante”, do que tanto se fala nas lendas.   

No ano 1840 escribe o primeiro libreto  “O holandés errante”, relato que mana 
da súa propia experiencia e que se inspira no sétimo capítulo da novela do alemán 
Heinrich Heine,  Memorias do Señor de Schnabelewopsky. Meses máis tarde decídese 
a vendelo á ópera de París (que encargará a música para a posta en escena a outro 
compositor), reservándose o dereito a unha futura representación con música do seu 
haber.  

A estrea da ópera completa, como a coñecemos hoxe en día,  tivo lugar o  2 de 
Xaneiro de 1943 na Ópera de Semper, en Dresde (Alemania), capitaneada polo propio 
Richard Wagner. 
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A SÚA ÓPERA: O HOLANDÉS ERRANTE 

 

 Unha ópera é ...  unha obra musical con canto e orquestra na que se 
representa unha historia enriba dun escenario. O texto da ópera divídese en arias, 
recitativos e coro. 

O Holandés errante é ... unha ópera de Richard Wagner, dividida en 
tres actos, con libreto do propio compositor. Está considerada por numerosos 
historiadores como a primeira obra oficial do compositor pola súa impronta, que difire 
dos operistas anteriores

Esta ópera ten una duración aproximada de 2 horas 15 minutos. 

 

ARGUMENTO 

 

 A Lenda... 

Tralas blasfemias do capitán do Holandés Errante ó querer dobrar o Cabo de Boa 
Esperanza, e sentirse poderoso fronte os deuses pagáns, a tripulación ó completo queda  
condenada a vagar eternamente navegando polos mares.O capitán mailos seus 
mariñeiros só poden tomar terra unha vez cada sete anos. Aquel día, o capitán buscará 
o amor desinteresado dunha moza capaz de redimilo e romper a súa maldición. 

 Inspirado por esta lenda, Wagner crea un libreto para unha ópera, a que engade 
máis personaxes. Situará a acción na costa norueguesa, onde anos atrás, o propio 
compositor, sufrira mar axitado no seu camiño a Londres.  

A continuación ofrézoche un resumo do argumento: 

O noruegués Daland, capitán dun buque á deriva tras un temporal atopa o 
famoso buque pantasma, o Holandés errante. Esmagado pola riqueza deste barco 
ofrece pousada ó capitán o tempo que amañan o matrimonio ca súa propia filla, Senta. 

Ó tempo, Senta, síntese fascinada dende a súa infancia pola figura do fantasma 
lendario, ó que recoñece nada máis entrar na súa casa. Créndose a salvadora da alma 
do seu amado capitán non dubida en aceptar o casamento.  

Erik, o seu noivo, lémbralle a promesa de matrimonio que os dous teñen 
axeitado. Ao saber isto o holandés, e despois de sentirse traizoado, marcha as carreiras 
coa súa tripulación e faise á mar. Senta corre tras él e precipítase o mar, nunha mostra 
do seu amor altruísta. Nese intre vense dúas figuras abrazadas (Senta mailo holandés) 
subindo cara o ceo. 
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O QUE IMOS ESCOITAR: A OBERTURA 

 

Unha  obertura é… unha peza instrumental que sirve de introdución a 
unha obra de gran envergadura coma unha ópera, unha peza teatral, unha suite, etc. 

Como sucede nas oberturas de Tannhäuser e Os mestros cantores de Nüremberg, 
a obertura do Holandés errante presenta un resumo da acción da ópera á que introduce.  
Faino a través da exposición dos seus motivos musicais máis destacados. 

A obertura do Holandés errante que escoitaremos no noso concerto podémola 
dividir en cinco seccións que nos axudan a seguir o argumento: 

1ª sección: A introdución, na que se presenta o leitmotiv do Holandés (0:27 min.) e a 
súa tripulación na tormenta.  

2ª sección: O andante que presenta o leitmotiv da redención vinculado a Senta (1:55 
min.) 

3ª sección: Tórnase a tormenta (3:38 min.)do principio, o leitmotiv xa é coñecido. 

4ª sección:  Presentase un novo leitmotiv asociado á tripulación de Daland. (5:58 min.) 

5ª sección: Ó rematar a obertura escoitase a loita entre os dous leitmotivs dos 
protagonistas, o Holandés e Senta. (6:19min.)     

A obertura ten unha duración aproximada de 13 minutos.  

Un leitmotiv é… Un tema o motivo asociado a unha persoa, unha cosa, 
unha emoción ou unha idea concreta que se repite y se desenvolve ao longo da obra. 
Caracterízanse  polo emprego dos mesmos instrumentos, rexistros, armonías ou 
acordes. Tamén poden asociarse  a un ritmo determinado. 
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O MODELO DA ORQUESTRA 

 

Wagner utiliza un total de 98 instrumentos na súa ópera. Na obertura, que se 
escoitaremos no noso concerto, o modelo será máis reducida dado que hai instrumentos 
que interveñen noutras seccións da ópera pero non na obertura. 

 

 

 

 

 

 

  

 

O modelo da orquestra: 

CORDA: violíns, violas, violoncellos,  contrabaixos e arpa 

 VENTO MADEIRA: 2 frautas, frautín,  óboe, corno inglés, 2 clarinetes, 2 fagots 

VENTO METAL:   4 trompas. 2  trompetas, 3 trombóns, tuba  

PERCUSIÓN: timbais 

. 
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CATRO INTERLUDIOS MARIÑOS 

 

A ÉPOCA: O SÉCULO XX 

 

A Música do século XX diversifícase máis que en xeracións anteriores. As 
tensións políticas e sociais culminan nas dúas Guerras Mundiais, causando un gran 
cambio no pensamento do home que se reflexa na expresión artística. 

En cada década os compositores poñen en xaque as súas premisas acadando 
resultados incribles. 

No ámbito popular, nacen novas tradicións coma o ragtime, o jazz, ou o rock. 

No mundo clásico, algúns compositores seguen o legado tonal dos seus 
antepasados, mentres outros se aventuran na creación de novos sistemas de 
organización tonal, permitindo a atonalidade, a politonalidade é o dodecafonismo. 

A orquestra do século XX é moi diversa. En comparación coa orquestra do 
Romanticismo a sección de percusión amplíase de xeito notable. 

As novas tecnoloxías de gravación de son, a fotografía, o cine, a televisión e a 
informática fixeron posible reter documentos de son imposibles de rescatar dos tempos 
antigos. 
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B. BRITTEN (1913-1976) 

 

Benjamin Britten nace  Lowestoft, 
Inglaterra, o 22 de novembro de 1913. 

A súa nai, unha cantante afeccionada,  
espertou no pequeno Benjamin un amor inefable 
cara a música. Ós 5 anos empeza a compoñer as 
súas primeiras obras, pasatempos 
complementados por estudos de piano e viola. 

Ós 14 anos a súa nai preséntao ó 
compositor Frank Bridge, que o acepta como 
alumno. Despois de observar por tres anos o seu 
talento para a música, recomenda a continuación dos seus estudos no Royal College of 
Music de Londres, institución na que ingresa en 1930 logo de gañar unha bolsa de 
estudos. 

Despois de publicar a súa primeira obra, Sinfonietta para música de cámara, 
coñece ó tenor Peter Pears, gran amigo, co que se di ter unha relación amorosa. Gran 
parte dos seus traballos vocais componos para a súa voz.. 

En 1937 alcanza o recoñecemento internacional ó presentar no Festival de 
Salzburgo as súas Variacións sobre un tema de Frank Bridge para orquestra de corda. 
Nesa década traballa para o cine e a radio. 

Ademais de compositor é un afamado pianista e director de orquestra. En 1948 crea o 
festival de Aldeburgh destinado á representación das súas obras. É galardoado en vida 
coa Orde do Mérito (1965) amén de ser nomeado Barón Britten de Aldeburgh, 
tornándose o primeiro músico en ostentar un título nobiliario. 

O 4 de decembro de 1976 fina en Aldeburgh por mor dunha enfermidade cardíaca. 

A pesar da época modernista na que viviu, o compositor británico foi un 
compositor moi conservador. A súa música, esencialmente tonal fixo tan só breves 
incursións nas novas técnicas de composición como o dodecafonismo. É recoñecido 
como o gran restaurador da ópera inglesa do século XX. 

Entre os seus preto de 100 traballos inclúense a Guía de orquestra para a 

xuventude, o Réquiem de Guerra, o seu Concerto para Violín, o ciclo de cancións Les 

iluminations, as súas óperas Peter Grimes, Morte en Venecia, Soño dunha noite de 

verán, e numerosas obras vocais e de cámara. 
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REFERENCIA HISTÓRICA DA OBRA 

 

¿Sabías que… a música do século XX produciu un gran número de diferentes 
tendencias estilísticas? Mentres aparecían estilos como o jazz, o rock ou o  rap, a música 
clásica cuestionaba os seus principios tonais levándoa á atonalidade, o dodecafonismo 
e o serialismo, 

É difícil encadrar a Britten dentro dun estilo particular  dado que a súa música 
mostra a confluencia de distintas correntes. Aínda que a maior parte da súa música cae 
dentro dos límites da tonalidade tamén se poden observar elementos tradicionais e 
certas vacilacións cara a música atonal e o dodecafonismo. 

A mediados de 1941, tras a estrea da súa ópera Paul Bunyan, Britten marcha a 
Estados Unidos e pasa algún tempo en California. Alí ha ler un poema de George Crabbe 
titulado The Borough  (A aldea) (1819), provocando nel un choque profundo. 
Sentíndose identificado co protagonista decide levar a idea ó escenario aproveitando 
posibilidades que lle ofrece o drama musical.  

A ópera Peter Grimes, escrita entre 1944 y 1945 fixo que a reputación de 
Benjamin Britten se consolidase á fin, tornando en ser a primeira ópera inglesa, desde 
Dido e Eneas, de Purcell (1659-1695) que pasa a formar parte do repertorio 
internacional. 

A estrea da ópera Peter Grimes tivo lugar no Teatro Sadler`s Wells Opera en 
Londres o 7 de Xuño de 1945 baixo la dirección do propio Benjamin Britten. Coa súa 
música o teatro celebrou a súa apertura tras a rendición alemá. 
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A SÚA ÓPERA: PETER GRIMES 

 

Peter grimes é ... unha ópera escrita en tres actos polo compositor 
Benjamin Britten. O libreto, escrito en inglés, de Montagu Slater baséase nun poema, 
The Borough (La aldea), de George Grabbe (1819). 

¿Sabías que… aínda que a obra se estrea en 1945 non se representa en España 
ata o ano 2004? A representación  tivo lugar no Gran Teatro do Liceo de Barcelona baixo 
a dirección de Josep Pons. 

 

ARGUMENTO 

 

Peter Grimes, é un pescador inglés de principios do século XIX, con carácter rudo 
e pouco sociable. Polas diferencias cos seus veciños, Peter é gravemente marxinado. 
Tras a morte accidental do seu aprendiz a xente o considera culpable. 

Esta actitude provoca que o mariñeiro se encerre máis en si mesmo e polo tanto 
encaixe cada vez menos na sociedade na que vive. Desorientado e sen esperanza, Peter 
Grimes recorre ó suicidio para escapar da opresión que non o deixa vivir. 
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O QUE IMOS ESCOITAR: CATRO INTERLUDIOS 
MARIÑOS 

 

O teatro no que ía ter lugar a estrea da ópera Peter Grimes non teñen os medios 
técnicos necesarios para os cambios rápidos de escena que se precisaban. Por esta razón 
solicitan a Britten a creación duns interludios musicais que ocupen o tempo para facer 
estas modificacións. 

Os interludios que imos a escoitar e que orixinalmente foron concibidos para ser 
intercalados coas escenas e converterse en parte da propia ópera serán publicados 
posteriormente de forma independente como op.33 a. 

Estes interludios representan ó mar de Aldeburgh, onde a ópera ten lugar, en 
diferentes momentos do día. 

 

PETER GRIMES: CATRO INTERLUDIOS MARIÑOS  (15 minutos apróx.) 

 

1) Amencer (0:07 min.) 

É o preludio da ópera. Representa a calma, a serenidade. O tema principal nace dun 
tema dos violíns e a frauta que posteriormente desenvolve toda a orquestra. 

2) Mañá de domingo na praia (3:43 min.) 

Britten describe unha mañá de Domingo en que a luz solar se reflicte no mar calmo. 
Ó lonxe escóitase o canto dos paxaros mesturados coas badaladas das campás. 

3) Luar (7:26 min.) 

Este interludio corresponde á introdución o acto III. Representa o mesmo lugar da 
escena anterior envolto no manto da noite de luar. Este recollemento  convérteo no 
interludio máis conmovedor. 

4) A tempestade (12:08 min.) 

Aínda que na versión de concerto se interpreta en último lugar, na ópera aparece 
na segunda escena do primeiro acto. O compositor evoca a rabia sentida polo 
protagonista confrontado co vento e a chuvia que desencadea unha tempestade. 
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O MODELO DA ORQUESTRA 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo da orquestra: 

Corda: violíns, violas, violoncellos,  contrabaixos e arpa 

 VENTO MADEIRA: 2  frautas, frautín, 2  óboes, 2 clarinetes en Si b  y 2 en La,2  fagots e 

contrafagot 

VENTO METAL: 4  trompas.  3 trompetas,  3 trombóns e tuba  

PERCUSIÓN: timbais, caixa, bombo, pratiños, gong, xilófono e pandeireta 

. 
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5. AS ACTIVIDADES 

 

O HOLANDÉS ERRANTE 

 

A obertura do “Holandés errante” ten tres leitmotivs principais. ¡Imos traballar 
para ser quen de recoñecelos no concerto! 

  LEITMOTIV DO HOLANDÉS ERRANTE (0:27 min.) 

 

 1. CANCIÓN. Conta a lenda que no buque do Holandés se acumulaban moitas 
riquezas que  non podían desembarcar. Aprendamos esta canción! 
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 Esta melodía pódenos servir para xogar o famoso xogo do “pase-misí”. 
Por se non o coñecedes déixovos unhas indicacións: 

o Dous rapaces agárranse das mans. Sen que ninguén os escoite, póñense dacordo no 
tesouro que posúe cada un. Por exenplo: cofres de golosinas e arcas de fruta fresca. 

o Os nenos outros nenos da clase poñeránse nunha fila e irán pasando por debaixo 
dos brazos dos nenos que están agarrados mentres cantan a canción que 
aprendimos. 

o O acabar a canción atrápase o neno que quedou no medio. Apártanse a un lado e 
ofrecenlle os dous tesouros. O rapaz pertencerá agora ó equipo do tesouro que 
escolleu. Poñerase detrás do rapaz que ten o seu anhelado tesouro. 

o Acábase o xogo cando non queden nenos por atrapar. Ó igual que no xogo orixinal, 
situarase unha línea no chan e os dous equipos tirarán tratando de levar o outro 
equipo cara o seu terreo. 

 

LEITMOTIV TORMENTA: (0:44 min.) 

 

2. FRAUTA DE ÉMBOLO. O buque aparece sempre nas tormentas. Cando hai 
perigo. Xoguemos a simular unha tormenta con frautas de émbolo e con escalas 
descendentes nos instrumentos de láminas. 

   @ profe coa frauta de émbolo tocará glisandos ascendentes e 
descendentes. 

o Os rapaces deben subir e baixar as mans simulando ó mar axitado. Pero ollo! Cando 
o glissando sexa ascendente deberemos subir as mans e cando sexa descendente 
haberá que baixalas. 

o Pódese converter nun xogo e ir eliminando os que non o fagan de maneira correcta.  
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3. PAD. Simulemos unha tormenta con instrumentos de láminas. 

   Toda a clase tocará escalas descendentes simulando unha tormenta. Se tedes 
instrumentos cromáticos conseguiredes maior dramatismo. Tamén o podedes facer cantando 
a seguinte melodía coa sílaba “LA” 

 

 

 

  LEITMOTIV DE SENTA (1:55 min.) 

 

4. EXPRESIÓN CORPORAL. Pero nin todo o ouro do mundo conseguía facer 
feliz o capitán que deseaba por riba de calquer outra cousa encontrar unha rapaza boa 
de corazón que desfixera a súa maldición.  

Imaxina que chove moito, que hoxe non é un día que che apeteza saír da túa casa. 
Algo parecido lle pasa a Senta que está triste pensando na vida tan desgraciada do 
capitán do holandés errante.  

 De pé, nunha roda xoguemos a describir estados de ánimo.  

o Cada un escollerá un estado de entre os que vos propoño: triste, led@, enoxad@. 
o Cando @ profe toque o pandeiro, cada un poñerá a cara que reflexe o seu estado. 

Observarémonos uns os outros.  
o Cando @ profe volva tocar o pandeiro xuntarémonos cos rapaces que puxeran a 

mesma cara ca nós.  
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Camiñando pola aula aprenderemos a sentir a subdivisión ternaria.  

o @ profe marcará no pandeiro o pulso e todos camiñaremos seguindo os golpes que 
escoitamos. 

o @ profe marcará un pulso moi lento, acentuando o primeiro de cada tres. 
Camiñaremos de novo pola aula e daremos unha palmada que coincidirá co golpe 
máis forte. Podemos contar en alto 1,2,3 para asegurarnos que o comprendemos. A 
palmada coincidirá sempre co número un.  

 

Escoitaremos a música do enlace do minuto 1:55 ó minuto 3:38. 

o Camiñaremos pola marcando o pulso. Cos brazos intentaremos expresar o que nos 
transmite á música. Non esquezas que a túa cara tamén debe ser un reflexo dos 
sentimentos que che transfire o que estás a escoitar. 

 

 

 

4. FRAUTA OU LAMINAS. O leitmotiv de Senta é dulce  e tranquilo. 
Invítanos á reflexión.  

 Tocade a partitura anterior coa frauta ou con algún instrumento de láminas. 
Podedes alternar a interpretación de cada pentagrama entre dous instrumentos como 
se fai na partitura orixinal. Deste xeito comprobaredes o cambio de timbre dentro dun 
mesmo leitmotiv. 
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 LEITMOTIV DA TRIPULACIÓN (5:58 min.) 

 

5. PERCUSIÓN CORPORAL. A tripulación do capitán Daland topou co 
holandés errante sen recoñecer nel o lendario buque pantasma. Alleos a toda 
maldición celebran a súa chegada a terra coma de costume.  
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  Aprenderemos o ritmo da canción da tripulación do capitán Daland. 

o @ profe pode ensinar a canción a través da imitación co fin de obter un aprendizaxe 
máis rápido. Se a clase o permite pódelles presentar tamén a partitura.  

o A miña recomendación é que antes de comezar ca partitura practiquedes por 
separado cada un dos ritmos asociados a cada unha das distintas partes do corpo 
que empregaremos. 

o Cando xa saibamos tocar o ritmo intentaremos acompañar a música coa nosa 
percusión corporal mentres escoitamos atentamente. 

 

 

6. MUSICOGRAMA. Agora que xa temos os protagonistas escoitaremos a 
obertura seguindo os leitmotivs principais da obertura. 

 LEITMOTIV HOLANDÉS: Canta a canción do cofre  

  LEITMOTIV SENTA: Expresa a música cos brazos. 

 LEITMOTIV TORMENTA: Move os brazos arriba e abaixo 

   LEITMOTIV TRIPULACIÓN: Percusión corporal 
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 7. REFLEXIONA. Despois de escoitar a obertura responde as seguintes 
cuestións: 

o ¿Qué estado de ánimo cres que teñen os distintos pe rsonaxes, o 
holandés, Senta e a tripulación? Pensas que a músic a expresa os 
sentimentos reais destes personaxes segundo a súa p articipación na 
historia? 

o ¿Pensas que ser inmortal é un don ou unha maldición ? 
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CATRO INTERLUDIOS MARIÑOS 

 

 

 

 

Amencer (0:07 min.) 

 

O mar é fonte inesgotable de recursos para o corpo, para a alma e para o 
intelecto. Son numerosos os escritores que ó longo dos séculos retrataron o mar 
desvelando os seus propios anhelos, dende Homero ata Álvaro Cunqueiro, son moitos 
os que viron na mitoloxía unha forma de dar resposta a cuestións que a ciencia todavía 
non respondía. 

Entre outros personaxes, os escritores adoitaban ter predilección pola figura das 
sereas. Estas mulleres con cola de peixe parecen ser unhas figuras de beleza 
indescriptible. Capaces de encandilar a calquera home cos seus fermosos cantos, eran 
Acusadas de ter toleado a moitas tripulacións que enfeitizados por elas non foron quen 
de tornar ás casas.  

En Merlín e familia, Álvaro Cunqueiro fálanos tamén dunha serea grega, de 
Dorotea, qeu acude a él en busca de axuda. 

 

8. CANCIÓN. O primeiro interludio abre cunha melodía dos violíns que aparecerá 
lixeiramente variada máis adiante. Poñámoslle letra á melodía. Despois podemos 
cantala mentres escoitamos a música. 

Interludio 1 
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    Aprendamos esta canción na clase. Estade moi atentos porque 
cando a escoitedes porque non sonará exactamente igual. Os violíns adornarán 
basatante a melodía.  

 

 

9. MUSICOGRAMA NA AULA. Escoitemos o primeiro dos interludios 
(0:07 min.)de Britten prestando atención os dous protagonistas principais: a serea 
(violíns e frautas) e ó mago Merlín (metais). 

   @ profe pode recortar as figuras do anexo 1 e despois pegalas na 
pizarra segundo aparezan en escea. Crearedes así o voso propio musicograma. 

 ¿Por que non creades unha historia na que unha serea vaia na procura do mago 
Merlín para que lle preste axuda?  

 

 

Mañá de domingo na praia (3:43 min.) 

 

10. AUDICION. Pensando nas aventuras de Merlín e Dorotea prestemos atención 
ó segundo interludio mariño. (3:43 min.) 

 Respondede as seguintes cuestións: 

o ¿Qué instrumentos presentan a primeira das melodías ? flautas, flautín, oboes e 
clarinetes. 

o ¿Qué instrumentos repiten esa melodía? Os violíns e as violas 
o ¿Qué instrumentos presentan a melodía máis cantabile? Os violoncellos 

Interludio 2 
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o Hay diferentes instrumentos que fan trinos o longo da interludio. A que animais 
pensades que tratan de imitar? Os paxaros. 

o ¿Escoitaches algún instrumento de percusión? Gong, campás, timbais... 

 

Clasificade os instrumentos que apareceron no exercicio anterior segundo a familia á 
instrumental á que pertenzan. 

 

  

Luar (7:26 min.) 

 

Non solo de sereas e figuras mariñas se alimenta a imaxinación do dramaturgo, 
os piratas, coas súas illas secretas cheas de tesouros fan as delicias de calquera escritor. 
Dende a Illa do Tesouro, de Robert Louis Stevenson, ata Peter Pan e a isla de Nunca 
Xamais, de James Matthew Barrie, son moitos o nen@s que teñen disfrutado coas 
historias dos piratas. 

Pero tamén houbo piratas máis o menos coñecidos ó longo da historia e 
saqueadores de barcos de maior ou menor honra. 

Querendo saquear un barco que viña das américas con máis de 5.000 pezas de 
ouro, o capitán da armada británica sir Francis Drake, encargado de acabar cos buques 
que quedaban da armada invencible atraca na Coruña. A ofensiva dos ingleses será 
freada por unha muller do pobo, María Pita.  

 

 

11. PAD. O luar no mar é representado por Britten nun movemento lento de gran 
beleza. O ritmo sincopado consigue transmitir esa sensación de movemento constante 
do mar. 

 

 

Interludio 3 
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  Interpretade na clase o comezo do luar do terceiro interludio mariño de 
Britten. Tede en conta que se trata dun movemento moi lento e que debemos ter 
moito cuidado de tocar de forma suave os instrumentos. 

 

 

 

A tempestade (12:08 min.) 

 

Antes de rematar o noso concerto, acheguémonos unha vez máis mar adentro 
para contemplar a vida dos homes do mar, das xentes que embarcan cada día na procura 
dun xornal que lles traia o pan ás súas casas.  

A vida destes homes e mulleres está a expensas da nai Natureza, chova ou trone, 
con temporal ou con mar calmo, cando toca faenar non se pode mirar atrás.  

Escoitemos co último interludio de Benjamin Britten un achegamento ó día a día 
dos mariñeiros de Terranova e do Gran Sol.  

 

12. ARTICULACIÓN. Non é doado describir a tempestade no mar. As sacudidas 
do barco movido polas ondas e o vento. Precísase dunha articulación moi incisiva con 
contínuos acentos e ás veces de cambios constantes de compás que semellan os 
cambios da dirección do vento. 

 

Interludio 4 
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Imos traballar o ritmo do comezo do cuarto interludio mariño “A tormenta”.  

 Aprendamos o seguinte texto facendo moita énfase nos acentos. 

 

 

o Os profes pódeno ensinar frase por frase. Repetindo as veces necesarias antes de 
pasar a seguinte. Cos mais pequenos podemos cambiar a voz simulando distintos 
personaxes, un pirata, unha bruxa do mar, unha serea... 

 

Unha vez qeu o sabedes ben podedes probar a interpretalo con instrumentos de 
pequena percusión tales como a caixa china, as claves, os crótalos... 

 

Tamén podedes intentalo con palmas sobre os muslos. Prestade atención a 
alternancia de mans porque será moito máis cómodo. 

 

 Escoitade o fragmento correspondente a “Tormenta”, (dende o minuto 
12:08). Intentade decir o texto que xa sabedes cada vez que apareza este ritmo. Ollo queo 
tempo é moi rápido! Presto con fuoco! 
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6. A AVALIACIÓN 

 

Para completar o proceso de aprendizaxe é necesario que despois do concerto 
se realice unha avaliación do mesmo. Aquí podes atopar algunhas cuestións que 
podedes abordar nunha posta en común. 

Se non o fixéchedes antes tamén podedes realizar agora as actividades 7 e 10. 

1. ¿Qué foi o que máis che gustou do concerto, a música, as historias ou as dúas 
cousas? 

2. Das obras que escoitaches, ¿cal che gustou máis, a obertura do holandés 
errante ou algún dos interludios mariños de Britten? ¿Saberías decir por qué? 

3. Das historias que se contaron, ¿cal foi a que che pareceu máis divertida? ¿e a 
máis dramática? ¿Crees que tiñan algo que ver ca música que escoitaches? 

4. ¿Qué instrumentos che gustaron? ¿había algún que che sorprendera pola súa 
sonoridade? 
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7. BIBLIOGRAFÍA E RECURSOS WEB 

 

BIBLIOGRAFÍA 

• Historia de la Música Occidental. Grout D.J. y Palisca C.V.  Alizanza Música. Madrid 
2006. 

• Atlas de música 1 y 2, Versión española de León Mamés. Alianza Música. Madrid 
2003. 

• Historia de la Música para niños. Monika y Hans-Günter Heumann. Ediciones Siruela. 
Madrid 2003. 

 

RECURSOS WEB 

 

Obertura O holandés errante, de R. WAGNER 

• Lenda:  

o http://www.mgar.net/docs/dutchman.htm 
o http://sobreleyendas.com/2007/06/03/la-leyenda-de-el-holandes-errante/ 

• Ópera:  
o http://www.hagaselamusica.com/clasica-y-opera/pera/el-holandes-

errante-de-richard-wagner/ 
o http://laopera.net/wagner/el-holandes-errante-wagner 
o http://ninalapazza.blogspot.com.es/2009/07/el-holandes-errante-el-

argumento.html 

• Obertura:  

o http://apreciacionmusicalencuentros.blogspot.com.es/2013/04/richard-
wagner-obertura-de-el-holandes.html 

o http://www.archivowagner.com/172-indice-de-autores/v/verdeau-pailles-
jacqueline/447-el-holandes-errante 

• Vídeo: 
o https://www.youtube.com/watch?v=lzWsKbqgzyg 
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Catro interludios mariños, de B. BRITTEN 

• B. Britten 
o http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/britten.htm 

• Peter Grimes (ópera) 
o http://filomusica.com/filo28/jenri.html 

• Libreto: 
o http://www.kareol.es/obras/petergrimes/grimes.htm 

• Catro Interludios 
o http://www.gumersindodiaz.es/notas_audiciones/Britten_4INTERLUDIOS.

pdf 
o https://anchaesmicasa.wordpress.com/2014/12/01/35980/ 

• Vídeo 
o https://www.youtube.com/watch?v=ht9mQE6X0C0 
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ANEXO 1 
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