A FESTA CONTINÚA
Mamá Cabra
Mamá Cabra é un grupo de música infantil que naceu polo ano 2000 coa publicación
do seu primeiro traballo “Cantos Rodados”, no que musicaban a poetas recoñecidos
como: Gloria Sánchez, Concha Blanco, Ana María Fernández, Antonio G. Teijeiro…
á vez que compañías cancións propias ou adaptaban temas populares.
Naceu co obxectivo de facer cancións con propostas divertidas e participativas que
favoreceran a aprendizaxe en xeral e a aprendizaxe musical en galego. Dende ese
primeiro traballo foron saíndo espectáculos e publicacións como Cantos Rodados,
“Cantando comigo”, “Tan só con leres un libro” no que o tema que deu nome ao disco , levou o premio da SGAE á mellor canción en galego de 2006, “Cartas que
veñen e van” baseado en cancións de Susa Herrera, “Ola, Ola”, “Bicos de música”,
“Xa me tardan estes Magos”, “Estación Nadal”, Eu cociño, ¿ti cociñas?, traballos publicados coa Editorial Galaxia, que configuran unha discografía que sempre busca
empregar a música como escusa de aprendizaxe.
No ano 2018 naceu “A festa continúa”, un espectáculo no que a música acompaña a
cinco actores que nos van convencer de que a festa continúa no más aló.

OBXECTIVOS
1.- Desenvolvemento da sensorialidade auditiva e a sensibilidade musical
2.-Valorar as diferentes manifestacións artísticas implicadas nun concerto, respectando as normas de participación e audición en grupo
3.- Manexo expresivo do corpo, da linguaxe no seu aspecto rítmico e manexo de elementos de percusión corporal.
4.- Educar, coñecer e potenciar as posibilidades da voz, tanto como medio de expresión como coñecemento dun repertorio de cancións
5.- Coordinar diversos recursos expresivos na interpretación vocal, instrumental e
corporal
6.- Recoñecer e identificar diferentes instrumentos do espectáculo.
7.- Promover unha educación auditiva, un oído atento que se amose interesado por
todo o que escoita

Na noite do 31 de outubro comezaba o aninovo celta, marcando a transición do
verán ao inverno. Durante esta noite os druídas (a caste sacerdotal dos celtas) recollían as bagas de acivro cunha fouce de ouro. Acto seguido depositaban esas bagas
nun caldeiro ou tirábanas a un manto branco que sostiña outro druída no chan. Despois esas bagas tan especiais, terían indubidables poderes curativos para o poboado, e para as súas elaboracións “máxicas”.
Uns días antes do ano novo, tiñan lugar innumerables sacrificios animais. Ademais
de ter un carácter relixioso, temos que ter en conta unha cousa que se achega o in verno e hai que empezar a almacenar alimentos para facer fronte aos duros meses
que veñen por diante. Estes sacrificios de animais, facíanse co obxectivo de aprovisionarse de carne e pel para o inverno. Era a súa peculiar “matanza”.
Esa noite está relacionada moi directamente co mundo dos mortos. Pois ben, esta
crenza estaba moi arraigada no pobo celta. Eles crían que esa noite, unha “porta” se
abría, e o mundo dos vivos quedaba en comunicación co dos mortos, polo menos
por unas horas. Durante este período non se podía saír do pobo, pois nesta noite, as
ánimas dos finados volven visitar ás súas familias e ás súas vellas casas para quentarse ao carón do lume e comer dos alimentos que con agarimo lles tiñan preparados os parentes. Durante esas horas, podíase tocar, palpar e ata se podía traspasar
ao mundo dos mortos. Por iso en todo o pobo había fogueiras. Estas, non se acendían coa intención de espantar aos malos espíritos, nin nada diso, senón, que se
acendían para poder guiar aos mortos na escuridade da noite, para que atopase aos
seus parentes e fogares, e se puideran quentar coa calor do lume do fogar.
Como apunte final a esta festa celta, hai que mencionar unha curiosa tradición; os
celtas, esas noites, amontoaban as caveiras dos seus mortos (e tamén dos seus inimigos) e pintábanas. Esta tradición tivo repercusión na nosa cultura, xa que nas encrucilladas dos camiños facíanse amontoamentos de pedras (chamados milladoiros)
e tíñase o costume de depositar unha pedra e pedir un desexo. Existe un milladoiro
no camiño de Santiago, que é famoso (ademais de estar preto de Santiago de Compostela), porque posúe unha gran cruz de ferro. O feito de depositar unha pedra alí é
signo de que non terás mala fortuna durante o que queda de viaxe, por iso os pere grinos soen levar unha pedra desde o seu lugar de orixe, ou ben a collen antes de
chegar ao milladoiro.

1- Busca na sopa de letras 7 nomes relacionados co día do Samaín.

2.- A lenda da cabaza
Fai moito tempo, nun pequeno pobo irlandés había un monxe chamado Jack. Jack,
segundo algunhas lendas, era un tipo alto e delgado, que lle gustaba gastar bromas
e facer maldades. Pero era un home astuto, e tanto o cría el, que ata fixo un pacto
co demo. O pacto, contan, consistía en que o demo non o deixaría ir ao inferno se
Jack facía o mal na terra. E así foi. Pero Jack era mortal, e como a todos os mortais
chegoulle a súa hora. No ceo non o deixaron entrar, non podían deixar entrar a un
ser tan malo, e claro no inferno o diaño cumpriu a súa parte e non lle deixou pasar,
pero deu a Jack unha lanterna, unha peculiar lanterna en compensación por todo o
mal causado. Esta lanterna consistía nun nabo oco cun carbón que sería incandescente por sempre. E desde entón cóntase que Jack (coñecido por Jack of the Lantern, Jack da lanterna) deambula polo mundo coa súa lanterna en busca dun lugar
onde descansar.

Existe outra variante da lenda na que Jack fixo unha broma ao diaño: fíxolle rubir por
unha árbore seca e quedou encerrado no seu tronco. A cambio da súa liberdade, o
diaño teríalle que deixar a Jack entrar con cervexa para beber. E claro, como fora
unha persoa que fixera malas accións, o diaño en vinganza pola broma non lle deixou entrar, quedou por “aí”, vagando eternamente coa súa lanterna.

A lanterna era a base de nabo, entón… de onde vén a cabaza? Cando chegaron os
primeiros colonos ingleses e irlandeses, tiñan a tradición do nabo, pero atopáronse
coa cabaza. Esta ofrecía mellores características que o nabo: en primeiro lugar é
máis grande cun nabo e pódese introducir unha vela, dando máis luz; en segundo lugar proporciona máis alimento; e xa en terceiro lugar é máis vistosa.

Existe tamén a lenda que se recorta a cabaza en forma de monstro e acéndese
unha vela dentro para que Jack, Jack o a Lanterna, non se achegue a esa casa, empuñando a súa eterna luz para ver nas tebras….

CANCIÓNS DO ESPECTÁCULO
1. MONSTROS E DEMAIS
Era noite de trebón
Nun vello e mouro castelo
A auga caía a chuzos
E os lóstregos a metros
Óese dentro un barullo
De alaridos e lamentos
Era noite de trebón
Nun vello e mouro castelo
Bule, bule, bule, bule
Bailan, bailan, los espectros
Bailan bailan esqueletes
Sapos, monstros e morcegos
Bailan, bailan as pantasmas
Monstros, bruxas e curuxas
Bule, bule, que aínda é cedo
E hoxe toca pasar medo.
Letra: Antón Cortizas
Música: Gloria Mosquera Roel

2. EXCURSIÓN
Nun día de outono
De ceo dourado
Soben moi lixeiros
Camiño do lago
A nai vai falando
De esquíos e serpes
De plantas e flores
Que ven o seu lado
Tamén lles explica
Que nestas montañas
Crían os pastores
Ovellas e vacas
Moi preto do rio
Collen cogomelos
O pan do raposo
Como din os vellos
Chegado o lago
Séntanse na herba
Con risas e leiras
Comen a merenda
Cando o sol se agocha
Volven para casa
Un día no monte
Moi pronto remata
UN DIA NO MONTE , MOI PRONTO REMATA
UN DIA NO MONTE , MOI PRONTO REMATA
Estrofa de música
TRAILARÁ,
Dubidua………..
Cando o sol se agocha
Volven para casa
Un día no monte
Moi pronto remata
UN DIA NO MONTE , MOI PRONTO REMATA
UN DIA NO MONTE , MOI PRONTO REMATA

(AUM)

3. O SAMAÍN
HOXE CELEBRAMOS O SAMAÍN
QUE NOUTROS SITIOS
LLE CHAMAN HALLOWEEN
TUMBA POR AQUÍ ,TUMBA POR ALÁ
TUMBA, TUMBA, UHA, HA, HA, HA, HA ...
OS DEVANCEIROS
NOS TEMPOS DE ANTES
POÑÍAN NAS SÚAS PORTAS
CAVEIRAS DE XIGANTES ……..TUMBA ...
CANDO SE ACHEGA O SAMAÍN
PONSE TODO ESCURO
O VERÁN TEN Ó SEU FIN……..TUMBA ...
OS ESQUELETES
PÓÑENSE A BAILAR,
COAS SÚAS CAVEIRAS
VANNOS ASUSTAR………TUMBA...
HOXE POLA NOITE,
VASTE DECATAR,
CANDO Á TÚA PORTA
VAIAN A PETAR………..TUMBA...
NON NOS METEN MEDO,
ANQUE TEÑAN PELO,
NON NOS METEN, NON,
FIXÉMOLAS NÓS……….TUMBA...
POR PRIMEIRA VEZ
NA NOSA ESCOLA,
TEMOS SAMAÍN,
ISTO SI QUE MOLA………TUMBA ...

4. IMITAR
Neste xogo xogan todos
Vai de bailar e cantar
Terás que imítalo todo
O que eu fago
Ti farás

Esta man vai para un lado
Este brazo para atrás
E de cantar o que canto
Non te debes olvidar

Os meus dedos xa se moven
E van a todo correr
Fan debuxos polo aira
Ata as dedas dos meus pés

Fago palmas mentres canto
Coa cabeza levo o ritmo
Se moves os pés a tempo
Heiche de levar a un circo

Neste xogo xogan todos
Vai de bailar e cantar
Terás que imítalo todo
O que eu fago
Ti farás

Neste xogo …..

5. O CORPO
O NOSO CORPO VAI CAMBIAR
E SEN PODELO REMEDIAR
PERO TRANQUILOS ESTO É
UNHA MANEIRA DE MEDRAR
TEMOS DÚAS MANS E DOUS PES
TEMOS DÚAS PERNAS E DOUS BRAZOS
PERO O MELLOR QUE TEMOS
É UN CEREBRO DENTRO DUN CRANIO
TEMOS COSTELAS E PULMÓNS
TEMOS BARRIGA E TEMOS CU
TEMOS DOUS RILES, ÁS VECES UN
E UN CORAZÓN COMO MOTOR
TEMOS PELIÑOS PEQUENIÑOS
QUE PERCORREN O NOSO CORPO
TEMOS ORELLAS, TEMOS DENTES
QUE SE CAEN E DESPOIS SAEN OUTROS.
PERO O NOSO É MEDRAR
SEN ESQUECER QUE HAI QUE COIDAR
O CORPO PARA ANDAR
TENSE TAMÉN QUE ALIMENTAR.
PERO O NOSO É MEDRAR
SEN ESQUECER QUE HAI QUE COIDAR
O CORPO PARA ANDAR
TENSE TAMÉN QUE ALIMENTAR.

6. IMOS CRUZAR
POLAS RUAS ONDE NON HAI PASOS DE PEÓNS
NON TE TES QUE PREOCUPAR
ANTES DE CRUZAR A ESTRADA AO OUTRO LADO
CON COIDADO DEBES MIRAR
A ESQUERDA, A DEREITA
E OUTRA VEZ A ESQUERDA MIRARÁS (BIS)
NOS IMOS CRUZAR
NOS IMOS CRUZAAAAAAAR
POLAS RUAS ONDE NON HAI PASOS DE PEÓNS
NON TE TES QUE PREOCUPAR
ANTES DE CRUZAR A ESTRADA AO OUTRO LADO
CON COIDADO DEBES MIRAR
NON HAI COCHES, NON HAI MOTOS
AUTOBUSES O CAMIÓNS
CRUZA AGORA CON COIDADO
POLOS PASOS DE PEÓNS
NOS IMOS CRUZAR

7. DONA SALETA
DONA SALETA ¡QUE MALA PATA!
O OUTRO DÍA ATOPEIME CUNHA VACA,
E CANDO LLE QUIXEN FALAR,
UNHA GUITARRA PÚXOSE A TOCAR.
O OUTRO DÍA TAMÉN SAÍN,
E ATOPEIME CON UN CHINO MANDARÍN,
E CANDO LLE QUIXEN FALAR,
A BATERÍA PÚXOSE A TOCAR.
DONA SALETA ¡VAIA FOLLÓN!
O OUTRO DÍA ATOPEIME CUN LEÓN,
E CANDO LLE QUIXEN FALAR,
O SAXOFÓN PÚXOSE A TOCAR.

8. BICOS DE MUSICA
CANDO AS LUCES SE APAGAN
CANDO O SONO VAI CHEGAR
O MELLOR DE CADA NOITE
SON OS BICOS QUE ME DAN
E SE NO MEU SONO HAI LOBOS
QUE NON PARAN DE OUVEAR
EU NON SINTO NINGÚN MEDO, NON,
COS MEUS BICOS CALARAN
CANDO AS LUCES SE APAGAN
CANDO O SONO VAI CHEGAR
O MELLOR DE CADA NOITE
SON OS BICOS QUE ME DAN
E SE NO MEU SONO HAI MONSTROS
QUE NON QUEREN MARCHAR
EU NON SINTO NINGÚN MEDO, NON,
COS MEUS BICOS CALARAN

9. UNHA CANCIÓN DE BUSCAR
Unha canción de buscar
Mira ben e atoparás
Algo de cor amárelo
Que nos poidas ensinar
Unha canción de buscar
Mira ben e atoparás
Algo de cor amárelo traerás.
Unha canción de buscar
Presta moita atención
Busca cousiñas redondas
Mira ben ao teu redor
Unha canción de buscar
Mira ben e atoparás
Moitas cousiñas redondas traerás.
Unha canción de buscar
Pensa ben e acertarás
Busca palabras que empecen polo “a” “a” “a” “a” “a”
Una canción de buscar
Pensa ben e acertarás
Dime palabras que empecen polo “a”

10. AMOLADO
SE ALGUNHA VEZ
TE ATOPAS AMOLADO
E O MUNDO NON TE DEIXA VIVIR
POLO CAMIÑO ANDAS PREOCUPADO
E NON SABES NIN ONDE IR
NON PENSES NUNCA QUE ESTAS SÓ
SABES QUE SEMPRE SAE O SOL
NON DEIXES QUE DECIDAN POR TI
O AIRE SUCIO QUE RESPIRAS
MAÑA SERA VIDA
SE LOITAS PORQUE SEXA ASÍ
SOÑAR, SOÑAR
UN MUNDO NO QUE PODER RESPIRAR
SOÑAR, SOÑAR
QUERENDO ÍMOLO LOGRAR (BIS)
SOÑAR, SOÑAR
UN MUNDO NO QUE PODER RESPIRAR
SOÑAR, SOÑAR
QUERENDO ÍMOLO LOGRAR (BIS)
E NON DEIXES QUE DECIDAN POR TI
E NON DEIXES QUE DECIDAN POR TI
E NON DEIXES QUE DECIDAN POR TI
E NON DEIXES QUE DECIDAN POR TI

11. NO BAILE
QUEN QUERE ENTRAR COMIGO NO BAILE
QUEN QUERE ENTRAR COMIGO A BAILAR
EU QUERO ENTRAR CONTIGO NO BAILE
EU QUERO ENTRAR CONTIGO A BALAR
Canción de paus
Canción pasodobre
Canción de espadas
muiñeira

ACTIVIDADES PREVIAS AO CONCERTO
•

Ler Xuntos algún conto do Samaín, aprender a súa historia e o porqué da súa
celebración.

•

Diferenciar Halloween de Samaín.

•

Baleirar e preparar unha cabaza para decorala sobre o tema do medo.

•

Ver a película “pesadilla antes de navidad” de Tim Burton.

ACTIVIDADES NO CONCERTO
•

Respectar o silencio e participar cando así o soliciten os músicos ou actores

•

Practicar a escoita activa

ACTIVIDADES DESPOIS DO CONCERTO
•

Buscar información sobre os instrumentos que interpretaron as diferentes
cancións no espectáculo.

•

Aprender algunha das cancións e dramatizala
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Actividades musicais:
Canal de YouTube de María José Sánchez Parra.
https://www.youtube.com/watch?v=TsIX80gHMyg
https://www.youtube.com/watch?v=xICkImkcBM8

