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!
1.

Introdución

!
Esta guía didáctica pretende achegar aos docentes un material co que
reforzar o traballo realizado tanto na aula coma no concerto didáctico ao
que acudirá o alumnado.
A participación do profesorado asistente é fundamental para poder
traballar, previa e posteriormente ao concerto, a unidade didáctica
elaborada ex professo para sacar máis partido ó lado educativo e
didáctico desta representación.
É por iso que aquí achéngase distintas actividades en diversos formatos
baseadas nos conceptos que se desexan resaltar da historia que
escoitarán, enlaces a vídeos e audicións recomendadas. Todo co fin de
axudar aos docentes a preparar mellor os diversos parámetros da música
e da vida que se tratan de difundir con este concerto didáctico.
Teñan en conta que a mellor ferramenta educativa que teñen os
profesores é a linguaxe, pois xunto coa música e a palabra, intentaremos
chegar aos corazóns dos estudantes.

!

!
2.

Que imos ver?

!
2.1. Sinopse do espectáculo
Este concerto está destinado a estudantes de Educación Secundaria e
Bacharelato co obxectivo fundamental de sensibilizar ao público coa
mensaxe de cada canción e acción artística que imos levar ao escenario,
parándonos nas palabras sobre as que falaremos e cantaremos dende o
corazón.

!

Hai moitas manifestacións culturais e artísticas que nacen no contorno
urbano, nas rúas, e o obxectivo deste espectáculo é achegar a un teatro as
novas formas de expresión da xuventude actual. Amosaremos diferentes
categorías de cultura urbana cun propósito didáctico.

!

Usando a palabra, intentaremos chegar ao corazón dos adolescentes
usando dende a poesía ate as letras de cancións de artistas galegos da
cultura do hip hop.

!
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Falaremos sobre cuestións coma o respecto ás persoas,
independentemente da raza ou a relixión; a capacidade de superar
adversidades na vida camiñando sempre cara adiante; o humanismo, a
empatía e a compaixón; a sororidade entre as mulleres; a búsqueda do
propio camiño e a loita para defender os principios e os dereitos.

!

Mesturaremos idiomas como o castelán, galego ou inglés para interpretar
temas orixinais e algunha versión internacional.

!

Libros de poemas serán alternados con cancións a ritmo de Rap orixinalmente un acrónimo para "Ritmo e Poesía" (en inglés “Rhythm And
Poetry”) - e outros subxéneros como o Dancehall ou o Trap, tan de moda
entre os adolescentes ultimamente.

!
!

Haberá unha mostra das diferentes categorías de Danza Urbana (Hip Hop,
Break Dance, AllStyles, etc.), e mentres, vaise creando un mural
debuxado no escenario cunha pintura feita para lembrar empregar
palabras con corazón sempre.

!
!

Finalmente, pedirémoslle ao público que escollan as palabras que
consideran para regueifar improvisando con elas poñendo en valor as
tradicións galegas do uso da palabra xunto a música.

!
!
!
!
!
!
!
!

2.2. A autora: Lydia Botana

Unha idea orixinal con música e arranxos de Lydia Botana, música
multinstrumentista natural de Culleredo (A Coruña) que comezou
estudos musicais no Conservatorio Profesional de Música de A Coruña e
Culleredo obtendo o título profesional na especialidade de piano e
percusión.
Está titulada polo Conservatorio Superior de Música de A Coruña en
Pedagoxía da Linguaxe e a Educación Musical. Cursou estudos durante a
súa estancia no Conservatorio di Música Giovan Battista Martini en
Bologna (Italia) cunha beca Erasmus xunto a Pier Paolo Scattolini e
dirixiu o Coro Voci Bianche de la Fondazione Teatro Comunale di Bologna
que dirixe a mestra Silvia Rossi.

!

!
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www.lydiabotana.com
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Realizou diversos cursos de formación coma Introducción á
Rítmica Jacques-Dalcroze con Anne Allegre; Improvisación
en el aula de Lenguaje Musical con Emilio Molina; Body
music-Body percussion con Javier Romero; Tradiciones
orales y creación en el aula con Polo Vallejo; Somos ritmo
con Ramiroquai Tersse de Mayúmaná; Pedagogía musical
activa con Jos Wuytack, etc.
En 2012 foi convidada a cursar estudos na LIPA (Liverpool
Institute for Performing Arts) a universidade de Paul
McCartney onde realizou unha Master Class sobre música
moderna e actuou na mítica sala The Cavern.

Ten formado parte de diversas agrupacións tanto rock, pop, reggae/ska,
coma esembles de percusión, bandas sinfónicas ou coros. Ten experiencia
coma profesora en conservatorios profesionais e superiores, escolas de
música, escolas infantís, unitarias, obradoiros e campamentos dende fai
máis de dez anos así coma charlas formativas sobre educación vogal ou
conferencias sobre metodoloxías activas na aula de música ou a presenza
de música moderna no eido educativo.

!

Entre as súas comunicacións destacan as xornadas sobre educación
artística coma II CEIMUS (Congreso de Educación e Investigación
Musical) sobre a motivación e creatividade na aula de música (Madrid,
marzo 2012), II CONSMU (Congreso Nacional de Conservatorios
Superiores de Música) sobre novos enfoques na formación e educación
musical (Madrid, marzo 2015) ou Cursos de técnicas e recursos vogais
para bandas para MusicMentoring.org, (Barcelona, xullo 2015), III
Encuentro Nacional de docentes de Música (abril 2018, Cádiz), I
Xornadas de didáctica das artes na Galicia de hoxe: crear para ensinar, A
Coruña (setembro 2018) ou cursos para alumnado de Didáctica da
expresión musical do Grao en Educación Infantil da Universidade de A
Coruña (outubro 2018), Master class para alumnado do Máster de
Didácticas específicas para Educación Infantil e Primaria da Universidade
de A Coruña (novembro 2018).

!

Impartiu clases de Didáctica da Música no Conservatorio Superior de
Música das Illas Baleares formando futuro profesorado en educación
musical, foi a Xefa de estudos da Escola municipal de música de Arteixo,
Xefa de departamento de Música e Movemento e de Linguaxe Musical,
coordinadora de programación pedagóxica musical en diversos centros
educativos de Galicia coma en centros culturais coma o Museo de Arte
Contemporáneo de A Coruña MAC, Cambre Ocio, Asociación Galaica
Música, etc. Ten realizado substitucións na escola de música moderna
Música Creativa de Madrid e imparte obradoiros na Rock Eskola Atabal
de Biarritz (Francia).

!

Paralelamente, produce o concerto didáctico para público infantil
chamado “De aquí para alá" que achega as músicas do mundo aos máis

!
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pequenos/as dun xeito ameno e divertido a través das aventuras dunha
bolboreta moi musical, case coma unha propia autobiografía.

!

Co seu proxecto de música mestiza Bolboreta pódese atopar en diferentes
discos coma no recompilatorio Lo peor de la rumba (2012) xunto
con Manu Chao, Amparo Sánchez, etc. 7º Buskers Festival Barcelona
(2011), Rockola insert coin Vol.5 (2015) Vol.8 (2018) e en discos de
bandas de rock coma Anima- Tresmilonce (2013), música infantil coma
Pirilampo- Lucecús (Ed. Galaxia. 2014) ou Traca-Traco (Ed. Cumio.
2015), rap/punk e poesía de Labregos do Tempo dos SputniksLibremente (Ouvirmos, 2016) e os seus propios discos de Bolboreta Metamorfose (2015) e o LP Vuelo (Kasba Music, 2017) e o libro-disco
infantil “De aquí para alá” e “De aquí para allá” (Ed. Cumio. 2015).

!
!
!
!
!

2.3. Artistas con corazón

Teremos a sorte de ter nun mesmo escenario artistas
conscientes, que traballan dende o corazón e que proclaman a
súa arte polo mundo. Dende músicos e músicas dunha calidade
humana e artística marabillosa ate bailarinas e artistas gráficos
para encher de ritmos, alegría e cores esta sesión que
compartiremos co público que nos acompañe.

!
!

Coñecido como Xenderal: Carliños GendeBeat é un MC de Ragga e
sampler humano. Naceu na vila de Cerceda onde comezou a cantar rapreggae na lingua nai e a facer beatbox. Durante xa máis de 10 anos, deuse
a coñecer dando berros a golpe de micro e denunciando coa lírica todo
aquelo que veu da man dos fumes e dos cheirumes desa vila que foi
apodada como "A Cochikeira".
Dende os comezos, compartiu escenario con gran cantidade de music@s
pertencentes a diferentes estilos: dende o rap e reggae ata o rock e metal;
xa que Xenderal sempre se sente cómodo colando a sua lírica onde sexa .
Despois de tantos anos e sen presa por entrar en estudio: sen un producto
que vender e cunha filosofía posiblemente diferente, fai que rebente canto
escenario pisa como se fose o derradeiro.
Sempre fiel ao formato "Underground" que o viu medrar, poderás velo
desfrutar cantándoche ao teu carón, facendote partícipe do concerto. Un
activista do cultural e do musical, apoiado pola instrumental
contemporanea, fai do formato xamaicano un estilo máis de seu e cunha
temática entendible por todas e acorde a unha realidade propia.
Xenderal son letras cargadas de lírica xamaicana entremezcladas cun
estilo propio de raiba galega. Cuspe letra contundente e ao mesmo tempo
retranqueira que non deixa indiferente a ninguén.

!
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Sendo pioneiro da cultura soundsystem na
Galiza, fixo andalas suas verbas por canto
sitio lle propuxeron, moitísimos concertos
dentro e outros fora: Asturias, Barcelona,
Segovia, Canarias, Portugal e ata nas
parroquias de Brooklyn e Harlem.
Sempre dende o pequeno formato de sinjay
(cantante) e selector (DJ) recorreu tanto
tarimas como grandes escenarios: A
Candeloria, ReggaeBoa, Revenidas, XIII
Foundation, Aturuxo, Minho Reggae Fest, etc.
Outras artistas presentes son:
Lydia Botana aka Bolboreta, multinstrumentista (acordeón, piano,
guitarra, ukulele, voz e percusión) de Fonteculler (Culleredo), que fusiona
diferentes xéneros musicais con letras que falan do mundo que nos rodea,
das inxustizas e das utopías da sociedade, sempre desde o lado máis
optimista e esperanzador. Falando de respecto pola terra e as persoas,
independentemente de onde procedan, por un mundo sen fronteiras en
igualdade.

!

Bolboreta viaxou por varias rutas, levando a súa música soleada e
mestiza, que vos transportará ó seu universo colorido e ultra rítmico chea
de enerxía que xa pasou por GALICIA,
FRANCIA, XAPÓN, MARROCOS, ITALIA,
SENEGAL, EUSKADI, DINAMARCA, NIXER,
CANARIAS, etc. Un canto para superar os
obstáculos da vida, para dar a coñecer este
cambio necesario e espertar o optimismo como
o motor da vida, sorríndolle ás cousas boas que
nos acontecen.
Bolboreta é unha metáfora da vida cotidiana,
do mundo que nos rodea e da Metamorfose,
nome do primeiro album EP 2015. Este verme
pode transformarse nunha maxestosa
bolboreta que voa, mirando as cousas dende
unha perspectiva diferente, durante unha vida
curta pero intensa, sen soltala idea de que todo
é posible!

!

Pola súa banda, Claudia Rodríguez aka Mambe, nacida en COLOMBIA e
que vive a maior parte da súa vida en SUECIA e DINAMARCA, invita a un
espectáculo explosivo onde viaxa desde reggae de raíces ata dancehall e
cumbia.
Todo pode suceder cando está no escenario. Ela canta en castelán, en
sueco e en inglés, os seus textos sempre están acompañados de mensaxes
antroposóficas onde fala de atoparse nun mundo de caos e como cambiar
algo ao longo do camiño e transformar vidas, pero sobre todo fala sobre
atopar a súa propia felicidade e nunca aceptar inxustizas.

!
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!

"

!

2.4. Instrumentos que atoparemos neste concerto

"

!
!
!

"

"

"

!

Haberá instrumentos para facer música en directo, como:
piano, batería, acordeón e instrumentos tradicionais de distintos lugares
do mundo, como o carcabasse, batás ou as cunchas galegas fusionadas coa
música electrónica con pistas lanzadas por unha DJ.
Intentaremos poñer en valor a tradición e o uso de instrumentos reais
coma boas ferramentas base para a creación de calquera xénero musical:
sen técnica nin coñecementos básicos, non se pode chegar a compoñer, ou,
polo menos, pode fornecer a maior parte do proceso e chegar a facer
creacións de maior calidade.

!
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!

Ao mesmo tempo que se interpretarán as cancións cantadas por
diferentes MCs que han impulsar ao público a cantar algúns retrousos,
teremos un beatboxer facendo unha forma de ruído vocal baseada na
capacidade de producir batidas de batería, ritmos e sons musicais a través
da boca, beizos , lingua e voz.

!
!
!
!
!

2.5.

Cancións

Soarán cancións de diferentes xéneros musicais que están presentes
nestes discos de Bolboreta:

!

“METAMORFOSE” (2015) EP auto-producido composto de 5 cancións,
acompañada por varios músicos como Gambeat (baixista de Mano Negra,
Manu Chao, Les French
Lovers, Hellscrack, Radio
Bemba), Pdrito Erazo (Gogol
Bordello), Yago Salorio
(Canteca de Macao/ Malú),
Dios ke te crew ou como no
single “Nunca choveu” con
Xurxo Souto (Diplomáticos
de Monte Alto).

!
!
“VUELO” (Kasba Music, 2017) LP que revolotea entre sons reggae, world
music, electro ata rumba, ska ou dancehall. Con colaboración de músicos
de Calle 13 (Puerto Rico),
Ojos de Brujo (Barcelona),
Bohemian Betyars
(Hungría), Mehdi Nassouli
(Marruecos), Amparanoia
(Barcelona), Illya Kuryaki
& The Valderramas
(Argentina), Bombino
(Niger), …
Spotify : goo.gl/RKK32o
YouTube : goo.gl/XaDKCu

!
!
!

Tamén outros temas coma “Longas merendas” con Xenderal para o
programa da TVG Xabarín Club ou “Sororidad” con Mambe.

!
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Aquí algunhas das cancións acompañadas dos seus respectivos
videoclips:

!
!

NÓMADAS
https://youtu.be/p3yOwBXJqm0

!
!

LAND OF ALEGRÍA
https://youtu.be/LmOn3FG0WVk

!
!

NUNCA CHOVEU
https://youtu.be/D-9oQI6O-TQ

!
!

FIESTA Y REVOLUCIÓN
https://youtu.be/EYFmZc1-NYk

!
!

MOMENTOS MALOS
https://youtu.be/jGIqS5xxujU

!
!

TÍRAME DA LINGUA
https://youtu.be/gRwSXrwPvHA

!
!

LONGAS MERENDAS
https://youtu.be/krbBmY-3BNc

!
!

QUEN NOS QUEIMA
https://youtu.be/Y7eYc1HRSsE

!
!

SORORIDAD
https://open.spotify.com/album/4DUmv2nKgPFnQvhZcrqfiJ

!
!

CUMBIA UNIVERSAL
https://youtu.be/HBJ47ixRw04

!
!

POR QUÉ?
https://youtu.be/tB5i1dyYGZM

!
!
!

!
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3.

Obxectivos e contidos

!
3.1. Obxectivos
3.1.1. Obxectivos xerais
✓ Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das
manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de
expresión e representación.
✓ Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global,
e adquirir unha conciencia cívica responsable inspirada polos
dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na
construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a
sustentabilidade.
✓ Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita
actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu
espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os
conflitos persoais, familiares e sociais.
✓ Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre
homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as
desigualdades, discriminacións e violencia, e impulsar a
igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera
condición ou circunstancia persoal ou social, con atención
especial ás persoas con discapacidade.
✓ Coñecer e valorar a importancia do uso do galego como elemento
importante para o mantemento da identidade dos galegos, como
medio de relación interpersoal e como expresión de riqueza
cultural nun contexto plurilingüe.

!
!
!
!12

Guía didáctica PALABRAS CON CORAZÓN - Lydia Botana

3.1.2. Obxectivos do espectáculo

!
✓ Achegar ao alumnado a música dunha forma participativa e
consciente estimulando e promovendo unha escoita activa.
✓ Expresar emocións, sentimentos e ideas a través das palabras e
a música.
✓ Identificar tradicións musicais de diferentes países e xéneros
musicais así coma os seus instrumentos.
✓ Potenciar o respecto entre culturas e as persoas contribuíndo á
comprensión da interculturalidade mediante a difusión dun
repertorio musical amplo e variado e o uso de distitos idiomas.
✓ Recoñocer o silencio para conseguir una boa atención para
apreciar as actividades artísticas.

!
3.2. Contidos
✓ A cultura urbana: o hip hop
O hip hop é un movemento artístico e cultural nado en Nova York a finais
da década de 1960, dende onde se espallou por todo o mundo,
conservando uns patróns e características comúns independentemente
do país onde se instalara.

!

O hip-hop (cadril/cadeira-chimpo en inglés) é unha corrente artística que
pode verse representada en catro temáticas principais:

!

MCing ou Rap, coma arte de representar mediante rimas.
O termo inglés MC ou emcee crese que provén de master of ceremony.
Nun inicio aplicábase ás persoas que se dedicaban a animar ó público en
sesións de Disc Jockeys. Actualmente son coñecidos como MCs os
rapeiros, vocalistas de rap, dentro da cultura do hip hop.

!

!
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DJism ou Turntablims, coma arte de pinchar e mesturar sons,
xeralmente usando vinilos e unha mesa de mesturas xunto cun
tornadiscos.
Un DJ, dillei ou disc jockey, é a persoa encargada de reproducir e mezclar
música en directo para unha audiencia en discotecas, pubs, clubs,
festivais, grupos de música ou na radio. Os DJs usan equipos que poden
reproducir, como mínimo, dous tipos de música grabada, de maneira
simultánea, e mesturales entre si. Isto permite que o DJ cree transicións
entre cancións.
As siglas "DJ" son usadas habitualmente polos disc jockey diante do seu
nome real ou artístico, para denotar a súa profesión.

!
!

Graffiti, coma expresión plástica.
Denomínase Graffiti a varias formas de expresión artística, realizadas
principalmente sobre mobiliario urbano, buscando a maior difusión
pública da peza, e xeralmente utilizando a técnica denominada Bombing,
consistente na utilización de pintura en spray para levar a cabo as obras.

!

Na linguaxe común, o Graffiti é o resultado de pintar por riba dos muros
imaxes, frases ou palabras que decote van cargadas con contido político
ou social; pode de igual xeito tratarse dunha sentenza ofensiva ou dunha
reivindicación, polo que o Graffiti non se axusta á vixencia lexislativa,
prescindido de autorizacións, malia que ás veces as pintadas se realizan
baixo supervisión e control.

!
!

Breakdance, coma baile.
O breakdance, máis coñecido por b-boying polos seus practicantes, é un
estilo de baile urbano que forma parte da cultura hip-hop que xurdiu a
redor da década dos 70 nos barrios marxinais da cidade de Nova York,
Estado Unidos. Ten a súa orixe nunha disciplina de baile moito anterior, o
uprock, que consiste en imitar unha batalla, simulada, sen poder tocar ó
rival. A partir de este baile que se bailaba de pé, diversos bailaríns,
comezaron a levar o baile cara ao chan, facendo pasos moi básicos.

!

O b-boying ten influencias de moitos outros bailes, coma por exemplo a
capoeira, o charleston, a salsa e outros bailes latinos. Neste baile é
primordial preservar a orixinalidade, o estilo propio e a musicalidade, a
xente que copia a outros b-boys non é respectada polos demais, está moi
mal visto.

!

Alén destes catro elementos, existe un quinto considerado vital para a
supervivencia e éxito do movemento: o coñecemento e a concienciación
cidadá. Isto significa o coñecemento das realidades sociais do mundo
actual e da cultura, co obxectivo de formar unha identidade e unha
consciencia étnica e de cidadanía entre as persoas coas que se creou (na
súa inmensa maioría descendentes africanos sumidos na pobreza) que
tiñan escaso acceso á cultura e descoñecían os seus dereitos e deberes.

!
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Desta maneira o hip hop axiña se converteu, dende seus inicios, nun
instrumento de transformación social.

!

Nos últimos anos está tomando forza unha quinta disciplina, o chamado
beatboxing, que consiste na imitación dos sons instrumentais usando a
gorxa e outras partes do corpo.

!
✓ O reggae e os seus subxéneros
O reggae é un estilo de música orixinario da Xamaica. En sentido máis
amplo, pode referirse a outros ritmos como ska, rocksteady, dub,
dancehall e ragga.

!

Dise que Bob Marley, cantante, compositor e icono deste
xénero musical que dende 2018 é Patrimonio Cultural
Inmaterial da Humanidade pola Unesco, atribuía
como orixe da palabra reggae un vocábulo da
lingua castelá para referirse á "música do rei”.

!

!

O reggae conserva intactas toda unha serie de
funcións sociais básicas da música -vehículo de
opinións sociais, práctica catártica e loa relixiosa- e
segue sendo un medio de expresión cultural do conxunto da
poboación xamaicana.

A organización da ONU resalta que ese xénero musical xurdiu dunha
"amálgama de antigos ritmos musicais xamaicanos e doutros de orixes
moi diversas: caribeños, latinoamericanos e norteamericanos".
O ska foi desarrollado en Xamaica a partir da mestura de música
estadounidense que se escoitou na jukebox cos estilos considerados
tradicionais: mento e calipso. O reggae foi creado a partir de
versións máis lentas da música americana, polo que podemos
atopar na súa esencia unha reminiscencia de funk, ritmo e blues e
soul.
Pero o que definitivamente transformou o ska en reggae foron
os riffs de guitarra. É simplemente un cambio rítmico: se no ska,
como no rocksteady, as partes fortes do compás cuaternario

!
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fixéronse coincidir coa guitarra, no reggae o acento está marcado nun
momento diferente do habitual.
Existen varias teorías dese cambio e todas coinciden que veu "por
accidente": unha di que o equipo de son que usaron no estudo de gravación
(Estudio1) provocaba que ao rasguear a guitarra o son voltase hacia ti
(eco). Este efecto non intencionado gustaba tanto que fixo que outros
estudos intentaran imitalo.
Outra é a teoría das sound systems, término para referirse a unha
furgoneta itinerante que leva un potente equipo de son e pinchaban
música sobre a que cantantes animaban os lugares polos que iban
pasando. A enerxía eléctrica non era suficiente ás veces, daquela o ritmo
das cancións de ska e rocksteady baixaban ate crear o chamado reggae.

!

A música de Bob Marley estaba baseada na batería e baixo: "o tambor é o
latido do corazón eo baixo é a columna vertebral".
The Wailers, banda formada por Bob Marley, Peter Tosh e Bunny Wailer
en 1963, é a banda de reggae máis coñecida e os que acompañaron a
Marley ao longo da súa carreira. Algunhas das súas cancións pertencen
ao subgénero chamado Roots reggae (raíces): un estilo moito máis lento e
máis espiritual cuxas letras están dedicadas principalmente a eloxiar Jah
(Deus Rastafarian). Entre os temas máis recorrentes hai pobreza e
opresión racial.

!

✓ A improvisación oral: a regueifa

!

A regueifa é unha cantiga improvisada entre dúas ou máis persoas que
seguen un mesmo cantar ou son durante o tempo que dura unha disputa
sobre un tema determinado. Ademais, ten a característica de que cada
regueifeiro canta unha estrofa de catro versos octosílabos nos que riman
os pares e quedan libres os impares (de maneira que formalmente
coincide coa copla popular).
Os temas da regueifas son variados, mais polo xeral, hai unha boa dose de
humor ou retranca, o que fai que este tipo de cantares sexan moi
divertidos para todos os públicos.

!

A regueifa, de orixe galego-portugués, pode ter semellanza co rap actual e
trata temas moi variados, pero sempre cun toque de humor que os fai
adecuados e agradable para tódolos públicos.

!
!

A regueifa é un xénero musical e popular que se está perdendo, ao igual
que a cultura tradicional galega (contos, cantigas, refráns, algúns
bailes...), pois normalmente non hai relevo xeracional por diversas razóns
(urbanización e abandono do agro, diminución do uso da lingua galega nas
novas xeracións, novas tecnoloxías...).

!
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Por estas razóns, son poucos os regueifeiros activos que quedan, mais hai
algúns recuperadores e divulgadores deste xénero como Pinto d'Herbón
ou Luis O Caruncho, os cales acostuman impartir obradoiros en escolas.

!

Este tipo de versos a varias voces poden escoitarse en Galiza, aínda que
hai zonas máis ricas deste tipo de literatura popular, como pode ser o caso
da costa da Morte. Así mesmo tamén se poden ouvir en Portugal,
denominados cantares ao desafío, no Brasil e Colombia, chamados
repentistas, e na Arxentina e no Uruguai hai un desafío entre payadores,
mais a temática destes últimos é seria e máis poética.

!

✓ Palabras con corazón
O ser humano é un animal feito de palabras.
A palabra é o medio de comunicación máis eficiente, en calquera dos seus
xeitos e formas de expresión; polo tanto, a linguaxe e a comunicación van
da man.
Neste espectáculo trataremos de facer máis conscientes á rapazada sobre
o uso da palabra, xa que, sabemos que nestas idades acontecen sucesos
nas vidas dos adolescentes que poden pasar factura o resto das vidas
incluso chegar a querer desaparecer debido aos acosos escolares ou
discriminacións entre os compañeiros que non deberíamos deixar pasar.
É por iso que traballaremos dende o emprego de palabras cotidianas e
outras máis alleas que teñan unha carga emotiva, animalos a usar
palabras con corazón. Pensar antes de falar xa que, as palabras tamén
poden facer moito dano nas persoas, polo que darémoslle a volta para
facer ben coas palabras que saian da nosa boca lanzadas dende o corazón.
A linguaxe positiva é como recollemos o poder das palabras, dicindo que
as palabras nos ensinan a ver e atopar o lado favorable das cousas.
Axúdanos, de certa forma, a protexernos da vida que poderemos ter no
futuro coa nosa propia linguaxe, que nos acompañará ate o último día da
nosa vida. Tamén axuda a comprender a nosa propia historia, a nosa
propia narración, porque as palabras constrúen as nosas historias tódolos
días. Forman a nosa personalidade, a nosa memoria, a nosa capacidade de
ver o mundo. As palabras positivas o que fan son ensinarnos a ver o lado
favorable deste mundo.
Nomearemos palabras coma: sororidade, alegría, axuda, corazón, raíces,
escampar, por que?

!
!

!
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✓ Palabras sanadoras do mundo
Hai palabras que fan dano e outras palabras… que sanan.
Nalgúns lugares do mundo existen culturas que empregan palabras
sanadoras e levan séculos facendo o ben e amosando respecto entre as
persoas e o universo, polo que, coma cidadáns do mundo, daremos a
coñecer.
Aquí algunhas delas:

!

Kia Ora (Nova Zelanda)
É unha frase de felicitación informal na lingua maorí. A frase
literalmente significa “que teñas boa saúde" ou “que estés ben".
Tamén se usa para dicir "grazas". O Ministerio de Cultura de Nova
Zelanda incluíu a frase como unha das 100 expresións maoríes que
cada neozelandés debe saber (o maorí é unha lingua oficial de Nova
Zelanda). É unha frase similar á frase kia orana que se atopa noutras
linguas das illas do Pacífico, onde ten un significado similar.

!
!

Namaste (India)
É un saúdo de orixe sánscrito, o idioma orixinal da India arcaica de
aproximadamente 3500 anos. Utilízase en moitas culturas en Asia, así
como o saúdo e despedida da lingua galega. Así, namaste serve para
saudar, dicir adeus, preguntar, dar grazas, amosar respecto ou
veneración e orar. Normalmente acompaña dunha lixeira inclinación da
cabeza feita coas palmas abertas e unidas, sobre o peito, nunha posición
de oración.

!

"A chispa divina que está en min recoñece a chispa divina que está en ti"
Estamos todos conectados, todos somos parte do universo. O que che fai
feliz a ti faime feliz a min. O que che afecta a ti, aféctame a min.

!
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Ho’oponopono (Hawaii)
Método antigo de curación, actualizado, que nos ensina a deixar
obstáculos e problemas que causan desequilibrio cos demais e en nós
mesmos.
Ho'oponopono é unha vella arte hawaiana de resolución de
problemas.

!

Ho'oponopono significa "modificar", "corrixir un erro". Segundo
esta filosofía, todo o que aparece na nosa vida é un
pensamento, unha memoria, un programa de funcionamento
(un erro) e preséntase para darnos a oportunidade de deixar ir, de
limpar, de borrar.

!
O Ho'oponopono é a tecla de borrar no teclado do noso ordenador.
!

"Síntoo, perdóname, grazas, quérote". Son as frases gatillo máis
coñecidas desta técnica. Serven para mellorar os conflitos con outro
ou con si mesmo. Pretenden borrar a memoria que nos levou a esta
situación.

!
!

Hakuna Matata (África oriental)
É unha frase na lingua swahili ou suajili, unha lingua falada en África
oriental, que foi influenciada polo árabe e outras linguas. A expresión
Hakuna significa "non hai", e a expresión Matata significa "problemas".
Polo tanto, a frase literalmente significa “non hai problema".

!
!
!

Bambulé (África)
Orixinalmente provén da palabra Bamboula, que é un tipo de tambor de
bambú e tamén un baile que acompaña a estes tambores orixinarios de
África.
O termo deriva das linguas bantú, que significa "seres humanos".
Separadamente de Bambule tamén se refire a unha forma de protesta
sobre todo non violenta.

!
!

OM (India)
A sílaba sagrada (que ten máis de 100 significados) imperecedera entre
todos, un símbolo do Absoluto, o infinito e todas as concepcións que o
home pode facer con el.
Om é un bija-mantra, que é a matriz de todo o que existe no cosmos: Bija
ten o significado da semente, a pequena semente que contén todo o
potencial da árbore.
"O divino habita en min".

!
!
!

!
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4.

Actividades

As propostas que a continuación se presentan pódense realizar tanto
online pinchando nos enlaces ou coma fichas que figuran nos Anexos. Son
exercicios que xiran entorno ao mundo da música urbana e aos contidos
desta guía e do espectáculo que cada profesor pode ampliar ou
desenvolver como queira, e unhas propostas de actividades para realizar
na aula que poden ser dende xogos ate composición de cancións con
música electrónica das cales se enlazan a Internet e tamén vídeos para
afondar sobre os contidos propostos.
Por último, figura un enlace a un test post concerto a modo avaliación no
que se fan algunhas preguntas ao alumnado coma se explica a
continuación.

!
ACTIVIDADE 1: INCREDIBOX
ACTIVIDADE 2: MUSIC TIMELINE
ACTIVIDADE 3: CRUCIGRAMA
ACTIVIDADE 4: RELACIONA PALABRAS

!
!
ACTIVIDADE 5: SOPA DE LETRAS MUSICAL
!
!
ACTIVIDADE 6: COMPLETAR CANCIÓN
!
!
ACTIVIDADE 7: MAPA PALABRAS SANADORAS DO MUNDO
!
!
!
!
!
!

ACTIVIDADE 8: TEST POST-CONCERTO

!
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!
ACTIVIDADE 1: INCREDIBOX, facemos unha canción electrónica
Deixar un tempo de investigación e probas para que o alumnado examine
a web INCREDIBOX para compoñer unha canción de música electrónica.
Trátase dunha web, moi intuitiva, para crear melodías e ritmos urbanos
empregando os efectos e as voces de varias personaxes protagonistas.

!

Un forma divertida de introducilos rapaces no mundo da música
electrónica. Poden experimentar cos sons coma se fosen DJs e despois de
crear unha canción, a composición final pódese gravar, descargar e
compartir directamente sen ser preciso instalar ningún programa ou
aplicación.

!
!
!
!
!

https://www.incredibox.com/v3/!

!

!
!
!
!
!
!

!
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!
ACTIVIDADE 2: MUSIC TIMELINE
A través do servicio gratuito online de Google que permite observar de
forma gráfica a evolución dos xéneros e estilos musicais dende 1950 ate a
actualidade e permite interactuar co diagrama histórico para ir
aprendendo un pouco máis sobre as características de cada época ou
xénero.

!
!

https://music-timeline.appspot.com/#!

!
!

No apartado correspondente ao hip hop e os seus subxérenos, o alumnado
poderá atopar un sinfín de discos de como xurdiu e evolucionou este
xénero musical.

!

!
!
!
!
!
!

https://music-timeline.appspot.com/#HIP_HOP_RAP!

!

!
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!
ACTIVIDADE 3: CRUCIGRAMA
Un crucigrama musical no que os alumnos leerán as definicións e deben
adiviñar as sete palabras musicais. Poden pedir pistas e ao final terán
unha puntuación en función dos acertos e o tempo de dar as solucións.
Neste enlace pódese facer online e tamén figura no apartado ANEXOS:
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/4143281/crucigrama_musical.htm!
!

!
!

1.Cantiga improvisada entre
dúas ou máis persoas que
seguen un mesmo cantar
durante unha disputa sobre un
tema determinado

!

2.Varias formas de expresión
artística, realizadas
principalmente sobre mobiliario
urbano, buscando a maior
difusión pública da peza

!
3.Bailarín, B-boy
!

4.Forma de son vocal que
baséase na capacidade de
producir beats da batería,
ritmos e sons musicais
empregando a propia boca

SOLUCIÓN CRUCIGRAMA

!

5.Xénero musical orixinario da
Xamaica

!

6.Forma de arte consistente en
combinar lóxica e sensibelmente
os sons e silencios coa finalidade
de crear unha determinada
sensación ou emoción no oínte

!
7.Rhythm And Poetry
!
!
!
!
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!
!

ACTIVIDADE 4: RELACIONA PALABRAS
Nesta actividade deben relacionar as pabras da columna da esquerda coas
da dereita sobre cultura hip hop. Teñen dous intentos e ao final terán
unha puntuación.
Neste enlace pódese facer online:

!

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/4153118/relaciona.htm!

SOLUCIÓN RELACIONA

!
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ACTIVIDADE 5: SOPA DE LETRAS MUSICAL

!

Atopar as cinco palabras dobre cultura hiphop que se agochan nesta sopa
de letras. Neste enlace pódese facer online e tamén figura no apartado
ANEXOS:
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/4153235/musica_urbana.htm!

SOLUCIÓN
SOPA DE LETRAS

!
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!

ACTIVIDADE 6: COMPLETAR CANCIÓN

Trátase do poema “Os Pinos” de Eduardo Pondal que soará a ritmo de rap
durante o espectáculo. Os alumnos deberán encher os ocos que están
baleiros coas palabras que teñen na columna da dereita. Poden ir
comprobando os erros e acertos no botón de abaixo “Comprobar”. Cando
rematen, en función do tempo que lles levara, terán unha puntuación ou
outra.

!
Neste enlace pódese atopar:
!

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/4153196/
completa_cancion.htm!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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!
!

ACTIVIDADE 7: MAPA PALABRAS SANADORAS DO MUNDO

Nesta actividade pídese ubicar de onde proceden as palabras sanadoras
do mundo das que falamos anteriormente. Cada vez que se faga a
actividade, o programa vai renovando a orde das palabras que van saíndo
para ubicar no mapa do mundo.

!

Dispoñible neste enlace:
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/4153261/mapa_musical.htm

SOLUCIÓN
MAPA

!
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!
!

ACTIVIDADE 8: TEST POST-CONCERTO

!

Para rematar, o alumnado poderá facer un breve test post concerto a
modo de avaliación no que as preguntas son as seguintes:

!
!

Saberías dicir algunha das palabras con corazón que nomeamos
durante o concerto?
Gustouche o concerto?
Que tipo de música escoitache neste concerto?
Botache en falta algún tipo de música?
Facer beat box é…

!
!
!

A orde das preguntas varía cada vez que se fai o test que está neste
enlace:

!
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/4153291/test_musical.htm!
!
!
!

!
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5.

Vídeos recomendados

!
A continuación recoméndanse algúns vídeos para visualizar tanta na aula
coma para recomendar ao alumnado ou outros profesores. Compartir é
vivir!

!

VIDEO HISTORIA DE LA MÚSICALECCIONES ILUSTRADAS (Pablo Morales de los Ríos)

!
https://www.youtube.com/watch?v=If_T1Q9u6FM
!
!

Neste vídeo de sete minutos de duración, cóntase a historia da música
debuxada mentres contan a vida da arte musical occidental dende os
inicios da Humanidade ate a nosa era, pasando rápidamente pola música
antiga, a clásica, o jazz, o blues, o rock, o metal ou a música electrónica.

!
!
!

!
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!

SI CUIDAS LAS PALABRAS, EL LENGUAJE CUIDARÁ DE TI
(Luis Castellanos · Filósofo e investigador)

!

https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/si-cuidas-las-palabras-ellenguaje-cuidara-de-ti-luis-castellanos/

!

Entrevista por parte dun profesor de Secundaria ao "Investigador das
palabras”: Luis Castellanos, que pretende aumentar a saúde e o benestar
das persoas a través do uso que facemos da lingua e a súa relación coas
emocións, a creatividade e as decisións vitais “.

!

Luis aplica a súa investigación a disciplinas tan diversas como a cociña, o
deporte e a educación. Co proxecto "Palabras Habitadas”, desarrollado
nun Instituto Público de Secundaria, Castellano amosou que, grazas ao
cambio na súa lingua, os profesores, as familias e especialmente os
alumnos experimentaron beneficios en aspectos como a comunicación, a
resolución de conflitos e a aprendizaxe.

!
!
!
!
“MARLEY” (Kevin Macdonald, 2012)
!

Un documental extraordinario, en termos de calidade e dimensións, sobre
a música e a vida de Bob Marley.
Paga a pena aproveitar este material para recordar ideas básicas sobre o
reggae e romper tópicos sobre a personalidade e a lenda deste creador
xamaicano único e auténtico.

!
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A película pódese atopar no seguinte enlace para visionala online a través
de Filmin, un portal que ofrece cine independente de forma legal en
streaming.

!

https://www.filmin.es/pelicula/marley

!

A película percorre os lugares onde viviu de neno e adolescente con
imaxes da época e comentarios de incontables testemuñas da vida de
Robert Nesta Marley (1945-1981) e derruba os tópicos máis comúns
sobre a personaxe e dános claves para ver o reggae cunha nova luz.

!

Los estereotipos vinculados a su origen, a las rastas que le daban cierto
aspecto andrajoso, a su relación con las drogas se contrastan en esta
película. Descubrimos un músico serio, tímido, con una gran capacidad de
trabajo, con voluntad y tesón hasta llegar a la cumbre.
El documental es esclarecedor en cuanto al nacimiento del reggae, género
musical del que Marley ha sido el estandarte. También por la
presentación que hace de la trayectoria socio-política de Jamaica desde su
independencia en 1960, del movimiento rastafari y de la toda esa cultura
que existe alrededor de los rastas, su significado y sentido espiritual
original.
Es la primera vez en la historia que la familia Marley autoriza a utilizar
sus propios archivos: fotografías, vinilos, objetos personales y
grabaciones de clásicos como “No Woman, No Cry”, “Jamming”,
“Redemption Song” o “I Shot the Sheriff”.

!
!

Os estereotipos vinculados á súa orixe, ás rastas que lle daban un certo
aspecto desigual, á súa relación coas drogas quedan contrastados nesta
película. Descubrimos un músico serio, tímido, cunha gran capacidade de
traballo, con determinación e vontade ate chegar ao cumio.

!
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O documental é esclarecedor sobre o nacemento do reggae, o xénero
musical do que Marley foi e é o estándar. Tamén pola presentación que fai
da traxectoria sociopolítica de Xamaica dende a súa independencia en
1960, do movemento rastafari e de toda a cultura que existe ao redor dos
rastas, o seu significado e sentido espiritual orixinal.

!

É a primeira vez na historia que a familia Marley autoriza o uso dos seus
propios arquivos: fotografías, discos de vinilo, obxectos persoais e
gravacións de clásicos como No Woman, No Cry”, “Jamming”,
“Redemption Song” ou “I Shot the Sheriff”.

!

Todas as cancións que soan no documental aparecen con subtítulos en
castelán, e revelan o significado e a profundidade da mensaxe do reggae.

!
!
Aquí pódese ver o trailer da película en castelán:
!
https://youtu.be/YPSy9kY4XCE

!

!
!
!
!

!
!32

Guía didáctica PALABRAS CON CORAZÓN - Lydia Botana

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

6. Anexos

!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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CRUCIGRAMA

!

1.Cantiga improvisada entre dúas ou máis persoas que seguen un
mesmo cantar durante unha disputa sobre un tema determinado

!

2.Varias formas de expresión artística, realizadas principalmente

sobre mobiliario urbano, buscando a maior difusión pública da peza

!
!

3.Bailarín, B-boy
4.Forma de son vocal que baséase na capacidade de producir beats
da batería, ritmos e sons musicais empregando a propia boca

!
!

5.Xénero musical orixinario da Xamaica
6.Forma de arte consistente en combinar lóxica e sensibelmente os
sons e silencios coa finalidade de crear unha determinada
sensación ou emoción no oínte

!

7.Rhythm And Poetry

!
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SOPA DE LETRAS MUSICAL

!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!
!

Graciñas!

!
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