
2º BACH  TRABALLO ATA O 15 DE ABRIL  HISTORIA DA MÚSICA E DA 
DANZA

Ola chic@s.  Agardo que todo vaia ben polas vosas casas e que levedes a
situación o meior posible.

Remítovos  unha  segunda  quenda  de  traballo  que  nos  levaría  xa  ata
Semana Santa.  Toda a música que vos propoño nos enlaces e fácil  de
escoitar e, en xeral, animada e alegre, así que intentade disfrutar dela.

1) Despois  de  leer  e  facer  o  esquema  do  tema  da  zarzuela,  imos
abordar  as  2  audicións  largas  que  tendes  nos  apuntes.   Os
comentarios  xa  son  suficientemente  amplos  como  para  engadir
nada máis e, nalgún caso, conteñen elementos comúns, como o que
corresponde ao xénero.  Ler con atención os comentarios, escoitar
os enlaces e poñer en relación, reflexionando e analizando sobre
todo os aspectos máis prácticos, o que se refire á plantilla, forma,
ritmos e tempos (que poden variar, son fragmentos longos)

“El Barberillo de Lavapiés” (Preludio y coro) F.A. Barbieri

https://www.youtube.com/watch?v=C056af_3saU

“La revoltosa” (Dúo de Felipe y Mari Pepa)  R. Chapi

https://www.youtube.com/watch?v=_X_Vcc8AXGA

2) Para ter unha visión máis ampla da música de zarzuela,  propóño
que escoitedes 3 pasaxes máis que se corresponden con 3 fórmulas
musicáis moi reiteradas na zarzuela: as romanzas, as coplas e o uso
directo ou indirecto da música tradicional.  Escoitade os seguintes
enlaces:
- Romanza de Leandro da “Tabernera del Puerto” de P. Sorozabal
(neste caso unha grabación histórica del canario Alfredo Kraus, un
dos mellores tenores dos últimos 60 años).
https://www.youtube.com/watch?v=sxoZ0E9Pg_A

- Coplas  de  las  costureras  del  ya  conocido  “Barberillo  de
Lavapies”.  Comeza cun número de baile e logo desenvólvense as
coplas cun esquema moi simple e a unha voz.

https://www.youtube.com/watch?v=uxuQ9HMjgIo
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- A Gran Jota de “La Dolores” de T. Bretón. Tamén comeza cun
baile e logo 2 cantantes e o coro mixto interpretan as estrofas da
xota con interludios instrumentáis polo medio.

https://www.youtube.com/watch?v=Pi8Nc4vTvgk

Vedes que a recurrencia aos números de baile populares e o uso das castañuelas e
común en moitas das audicións.

3) En  relación  cas  3  audicións  anteriores,  facer  definicións  de
Romanza, Coplas (de zarzuela) e Xota, Seguidilla e Fandando (as 3
representacions máis extendidas da música popular española e moi
utilizadas en numerosas zarzuelas)

4) Coma contraste a todos estas audicións, propóñovos para finalizar
que escoitedes uns 5´ do seguinte pasaxe:
https://www.youtube.com/watch?v=u5V2xb5_c5Y&list=PLRiDbTV1Eigo-
VJ90hpednWUWvYEoL0m1

Trátase do acto final de “Viento es la dicha de Amor” de J. de Nebra,
unha das zarzuelas barrocas máis coñecidas.  Observade o contraste
tímbrico e de recursos respecto a á zarzuela do século XIX.  Comeza
cun  paxase  coral,  seguen  unas  coplas  estróficas  moi  animadas,
pásase un paxase dialogado en recitativo y depóis un dúo entre as
dúas protagonistas…  etc.

Busca unha breve información sobre esta obra: librestista, data e
lugar de estrea, breve argumento, plantilla necesaria, etc., e indica
máis compositores e libretistas da zarzuela dos séculos XVII e XVIII.

Remitir todo antes do 15 de Abril ao enderezo:
miguelbp2006@hotmail.com

Se  todo  segue  igual,  despois  da  Semana  Santa  abordaremos  os
temas do século XX e a danza.  Na web hai algunha presentación
interesante que vos pasaréi para que non todo sexa lectura.  Ánimo
e saúdos a tod@s!!
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