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O Centro Coreográfico Galego (CCG) nace no 
seo da Axencia Galega das Industrias Culturais 
(AGADIC) da Consellaría de Cultura e Deporte como
un centro de creación, produción, formación e 
investigación para o desenvolvemento da danza 
en Galicia.

O CCG pretende ser un núcleo de diálogo e de
interacción cultural, un espazo no que as principais
linguaxes artísticas teñen cabida para enriquecer e
favorecer o desenvolvemento das artes escénicas.

É un lugar que quere fomentar a interacción entre
os artistas e o público achegándolle a arte aos 
cidadáns dunha forma normalizada. O seu labor

está orientado cara a diferentes públicos: artistas 
profesionais, espazos de programación, interme-
diarios culturais e cidadáns.

A través desta guía preténdese introducir os 
mozos e mozas no mundo da danza contemporá-
nea, achegándolles información que facilite a súa
aproximación ao espectáculo Giseliña, terceira
produción do Centro Coreográfico Galego.
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Non necesitas ter coñecementos previos para 
divertirte nun espectáculo de danza, porque é 
unha linguaxe que todo o mundo pode entender. 
Lembra que “o público” é unha parte importante 
da produción. 

Cando vemos unha función de danza en directo 
recibimos información a través de todos os senti-
dos, cos ollos, os oídos e incluso pola pel e os mús-
culos. Debes estar coa mente aberta, esquecerte
doutros pensamentos e deixarte envolver polo es-
pectáculo. Cando as luces se apagan é o momento
de se relaxar no asento e gozar da aventura. 

A danza non ten por que contarnos necesariamente
unha historia lineal coma un libro, polo que é preciso 
que vaias disposto a SENTIR, PENSAR, IMAXINAR e
DIVERTIRTE. 

Esta é a maxia da danza, cada un pode atopar dife-
rentes cousas interesantes e sentir de maneira
distinta ante o mesmo espectáculo.

Os artistas traballaron moito para poder ofrecer-
che o que vas ver, polo que é importante que 
prestes atención e que permanezas en silencio, 
xa que os ruídos poden facerlle perder a concen-
tración aos/ás intérpretes.

Para poder gozar do espectáculo:  

_ Chega puntual ao teatro para que poidas
acomodarte e estar preparado/a para a 
función. Visita o baño, se o precisas, antes de
que comece, xa que durante o espectáculo 
non deberías molestar o resto de persoas.

_ Ver danza non é como ir ao cine e non podes
levar bebidas nin comida ao teatro. 

_ Non se permite sacar fotos nin gravar 
durante o espectáculo, xa que as obras teñen
dereitos de autor/a e ademais os flashes 
poden distraer os intérpretes.

_ O móbil ten que estar apagado durante 
o tempo que dura a función. Asegúrate de 
que o teu está totalmente desconectado.

_ Os intérpretes traballaron duro, así que 
o aplauso final é unha forma de dicirlles que
aprecias o seu traballo; tamén podes aplaudir
noutros momentos se hai algo que che gusta
particularmente.

Prepárate para ver 

o espectáculo



Ao rematar o espectáculo

_ Puideches identificar algúns símbolos da 
cultura tradicional galega ao longo da función?

_ Gustouche a música? Que é o que máis che
gustou da música?

_ Que che parece a mestura de diferentes 
artes nun mesmo espectáculo?

_ Que é o que lembras con maior presenza?

_ O espectáculo foi unha experiencia positiva
para ti?

Ao rematar a función podes compartir libremente
con outros compañeiros e compañeiras os teus
pensamentos, sentimentos ou opinións sobre os 
diferentes momentos do espectáculo. De certo 
que cada un terá visións distintas e outras comúns.
Pódenche axudar a pensar no espectáculo as 
seguintes preguntas:

_ Foi divertido? Foi triste? Como te sentes
agora mesmo?

_ Que foi o que máis e o que menos che gustou?

_ Ver esta peza tróuxoche algún recordo?
Fíxoche imaxinar cousas?

_ Gustaríache facer algo neste momento 
relacionado coa arte: bailar, pintar, escribir?
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Podes poñer por escrito os teus
pensamentos e ideas sobre o 
espectáculo e facer un artigo para 
a revista ou páxina web do teu 
instituto. Ou podes mandárnola a
nós ao seguinte enderezo:

Centro Coreográfico Galego
Avenida de Glasgow, 11
15008 A Coruña
documentación.ccg@xunta.es
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Giseliña 

FICHA ARTÍSTICA

Concepción, coreografía 
e dirección Cisco Aznar

Composición Musical Pablo Palacio

Asistente de coreografía Laure Dupont

Iluminación Antón Vázquez

Escenografía Luis Lara

Vestiario e máscaras Luis Lara

Asistentes de vestiario e máscaras
Estefanía Fernández García, 
José Fernández Lago e Noelia 
Pose Antelo

Cámara e montaxe de vídeo
Andreas Pfiffner

Banda de son e ambientes 
Andreas Pfiffner e Cisco Aznar

Director en xira Erick Jiménez

Bailaríns/as

Noemi Alberganti

Jorge Brea

Katja J. Geiger

Álvaro Esteban

Alba Fernández

Carmela García

Satoko Kojima

Amparo Novás

Ana Beatriz Pérez

Miguel Ángel Ponte

Julio César Quintanilla

Hannah Shakti

Jordi Vilaseca

Ademais das influencias románticas máis xerais, 
en canto ao tema do amor máis aló da morte, 
inspírase no poema Fantômes do escritor 
romántico Víctor Hugo, que narra a historia dunha
rapariga española que morre pola súa excesiva
afección ao baile. Tamén se basea nos textos de
Heinrich Heine (1797-1856) que recollera unha lenda
eslava sobre as willis, doncelas vestidas con traxe
de noiva, flores na cabeza, caras brancas como a
neve e moi belas, que morreron antes do día da súa
voda e que non terían paz nas súas tumbas por non
poder satisfacer a súa paixón por danzar. Na media
noite, saían das súas sepulturas, enfeitizaban 
calquera home que se lles achegase e obrigábano 
a bailar até que morría.

A peza que ides ver é unha libre adaptación 
de Giselle. Cisco Aznar parte, como base para 
o proceso creativo, do ballet Giselle pero non
realizará só unha revisión do ballet, senón 
que empregará libremente o seu legado para 
construír un novo mundo, no que deambulen
willis, moiras e diferentes elementos míticos. 

Giseliña é unha moza inocente seducida por 
un home que a engana. Esta desigual relación 
provocará a morte da protagonista e a súa 
posterior pasaxe á vida sobrenatural como 
unha willi.

Nesta elección da peza, xogou un papel importante
a temática da obra, que coincide con certos 
códigos da cultura popular galega, e algúns dos
ideais románticos, que se adaptan completamente 
á visión creativa do coreógrafo. 

Giselle é na súa orixe un ballet pantomima, 
emblemático no romanticismo. Estreouse na 
Ópera de París en 1841, con música de Adolphe
Adam, coreografía de Jules Perrot e Jean Coralli 
e libreto de Théophile Gautier e Jules-Henri 
Vernoy. 

Os diferentes estudosos e estudosas do tema
consideran este ballet unha peza fundamental da

danza clásica, considerándoo o máximo expo-
ñente do ballet romántico. Giselle é o ballet
con maior continuidade histórica: cento

cincuenta anos logo do seu debut,
forma parte do repertorio de

case todas as compañías 
do mundo. 



Sobre o coreógrafo

Cisco Aznar

A este polifacético 
coreógrafo, gústalle
contar historias e crear
mundos fantásticos. 
Implícase moito en to-
dos os procesos da
creación coreográfica.
E, aínda que conta cun
equipo de colaborado-

res e colaboradoras, gústalle participar na elabo-
ración de todos os elementos do proceso. É ade-
mais unha persoa moi entregada ao seu traballo e
moi perfeccionista. Nos ensaios dedica moito
tempo a cada un dos bailaríns e bailarinas, man-
tendo unha actitude que obriga constantemente a
pensar aos intérpretes, facendo que eles se sintan
unha parte importante do proceso de creación.

Catalán asentado en Suíza, Cisco Aznar é 
diplomado pola Escola de Arte Dramática e 
Coreográfica de Barcelona. Coreógrafo de renome
internacional, ao acabar os seus estudos repre-
sentou a España no Taller Coreográfico Europeo 
en Luxemburgo. No ano 1992 recibe unha bolsa de
estudos para realizar o Taller de Maurice Béjart,
participando na creación do ballet Autour de Faust,
e Mister Chaplin co Béjart Ballet Lausanne. Dende
1993 traballa como bailarín e coreógrafo en Europa
e América Latina, colaborando, entre outros, con
compañías e profesionais como: o Teatro do Liceo
en Barcelona, Julio Bocca e Anna Maria Stekelmann
en Bos Aires, o Grupo Vórtice en Brasil, a compañía

Nomades, Paco Decina, Redha e Philippe Lizon en
Suíza. En 1998 asume a dirección artística da 
compañía de Lausanne Buissonnière, para a que
crea pezas como: Peter Funk (1999), Bochorno
(2000), Orlando (2001), Lunatown (2001), Lola la Loca
(2003), Parce que je t'aime (2004), Le Vilain Petit
Canard (2006) ou Blumenkabarett (2007).

Ademais destes espectáculos coa compañía 
Buissonnière, é autor tamén de Adan e Pepa (1998,
Grupo Vórtice), Sleep, Sleep my Sweet Monsters
(2001, École de Rythmique du Conservatoire de
Bienne) e da fantástica versión de Coppélia que 
realizou en 2006 para o Ballet du Grand Théâtre 
de Genève. 

Profesional de recoñecido prestixio, en 1998 obtivo
o Premio ao Mellor Espectáculo no Festival de
Danse do Triángulo Mineiro (Brasil) por Adán e Pepa.
En 2003 foi galardoado co premio Jeunes Créateurs
pour la Danse da Fondation Vaudoise e en 2007 
obtivo o contrato de confianza de Lausanne, no 
estado de Vaud e Pro Helvetia, para formar parte 
do equipo do Project Danse. Desenvolve tamén a 
súa actividade no ámbito pedagóxico. Foi profesor
de danza clásica e contemporánea e director de 
diversos obradoiros coreográficos na Académie 
National d’Art Dramatique et de Cinéma de Sofia, 
no Conservatorio de Bienne (Suíza), e en diversos
espazos de Barcelona e Brasil.
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ASISTENTE DE COREOGRAFÍA 
Laure Dupont 

É a persoa que colabora co coreógrafo
en todas as actividades que o precisan
para axudarlle no proceso de constru-
ción e ensaio da coreografía. 

Laure é bailarina, de nacionalidade suí-
za. Debutou na danza no Conservatorio
de Sión e continuou a súa formación
clásica e contemporánea con Dorothée
Franc. 

En 2002 finaliza os seus estudos e ese
mesmo ano entra no Taller Rudra Bejart
de Lausanne até xullo de 2004. Dende
entón bailou con Cisco Aznar en Parce
que je t’aime, Le petit vilan canard, Blu-
menkabarett e Andrógena de Minas.

VESTIARIO, ESCENOGRAFÍA 
E MÁSCARAS
Luis Lara 

Naceu en 1960 en La Plata (Arxentina).
Realizou estudos de xornalismo na Fa-
cultade de La Plata e estudos de es-
cultura na Escola Superior de Arte de La
Plata. Dende o ano 1983 traballou en
Barcelona como guionista, escenógra-
fo e creador audiovisual. Traballou coa
cantante Mercedes Sosa. Dende 1999
traballa coa compañía Buisonnière en
estreita colaboración con Cisco Aznar.
Para esta ocasión conta coa asistencia
de Estefanía, José e Noelia, alumnos da
Escola de Artes Mestre Mateo.

Fíxate como o vestiario e os 
complementos axudan a dar vida
aos personaxes, a matizar a súa
forma de ser e moverse.

ILUMINACIÓN
Antón Vázquez

A iluminación é moi importante no es-
cenario, xa que forma parte do espec-
táculo mesmo. A través do uso da luz en
relación cos intérpretes e coa esceno-
grafía tamén recibimos diferentes men-
saxes e emocións.

Antón estudou Historia da Arte na USC,
iluminación con Carlos Marquerie e Ro-
berto Vidal Bolaño e dramaturxia con
Rodrigo García. Foi deseñador de ilu-
minación de compañías como: Noesca-
fé Teatro, Cía. Arraiana, Teatro do Adro,
Druida danza, Factoría Teatro, Alalá Pro-
ducións, Dobre Xiro Danza, Cia. de Ma-
rías, A Raia, Teatro do Morcego ou Cap-
tatio Benevolentiae.

Participa na fundación da empresa de
servizos para o espectáculo RTA. Tra-
balla tamén no campo da vídeocreación. 

Presta moita atención ao uso 
das luces. En que momentos 
che resulta máis curioso o seu
emprego?

COMPOSITOR MUSICAL 
Pablo Palacio

Compositor, trompetista e improvisador
electroacústico. Tras completar unha
formación musical tradicional, o seu in-
terese céntrase na transformación e
na percepción do son, estudando con
Jean Claude Risset e Trevor Wishart, e
licenciándose en psicoloxía e psicoa-
cústica na Universidade Complutense. É
responsable de Sof e Tunyi, formacións
coas que actúa en numerosos certa-
mes de música de vangarda e lanza o
traballo discográfico Autoplástico co
selo Novos Medios. Ten composto va-
rias pezas para danza (para a Compag-
nie Buissonière de Lausanne) e ten cre-
ado teatros sonoros en instalacións
multicanal para o proxecto Acusmatrix
(UAH e La Casa Encendida). Tamén co-
labora impartindo obradoiros e confe-
rencias (Composers Desktop Project).

DIRECTOR EN XIRA
Erick Jiménez

O director en xira é a persoa que vai
facer as funcións de coreógrafo cando
a persoa que montou a peza  non estea
presente. 

Erick estudou no Conservatório Cas-
tella a especialidade de teatro mentres
xogaba ao fútbol na Primeira e Segun-
da división. Despois dun tempo decide
estudar na Escola de Danza da Univer-
sidade Nacional Hereria de Costa Rica.
Comeza na compañía Especulum Mun-
di para pasar por compañías e proxec-
tos de todo o mundo, como Enclave, Will
Menter, Christie Harry’s, Improv-Insta-
llation, ou traballar no Centro Coreo-
gráfico de Valencia. Baila co director
Mikhail Baryshnikov. Como coreógrafo
recibe varios premios, como o do Pú-
blico no certame coreográfico de Sevi-
lla ou o Primeiro Premio no certame de
Ribarroja, Valencia.

Foi axudante de dirección para o Cen-
tro Coreográfico Galego, Amy Busard,
Land Mark e na Cía. Fernando Hurtado.

CÁMARA E MONTAXE DE VÍDEO
Andreas Pfiffner

Naceu en Suíza en 1977. Cursou estudos
na Escola Rítmica en Hoschscule, de mú-
sica e teatro en Bienne e estudos de
música e multimedia na HMT de Berna.

Participou en diversos espectáculos
de teatro, danza e performances baixo
a dirección de Kurt Dreyer e Cisco
Aznar: Der Zug im Spiegel, Sleep Sleep
Little Monster, Orlando, Lunatawn. Res-
ponsable do espazo sonoro e de com-
posicións musicais para diversos es-
pectáculos da compañía Buissonnière:
Orlando, Lunatown, Lola la Loca, Parce
que je t’aime, Le petit vilan canard, Blu-
menkabarett e Andrógena de Minas.

Laure Dupont 

Equipo artístico

Pablo Palacio Erik Jiménez Andreas PfiffnerLuis Lara Antón Vázquez



Noémi Alberganti

Comezou a bailar aos 7
anos. Naceu en Xene-
bra no ano 1980. Li-
cenciouse en psicolo-
xía e estudou na escola
de danza Crescendo,

dirixida por Dany Handley, completando
a súa formación con diferentes profe-
sionais. Tamén realizou estudos de dan-
za en Nova York no Instituto José Li-
mon, na compañía Trisha Brown ou no
estudio Merce Cunningham, entre ou-
tros. Pasou por diferentes experiencias
como intérprete, coreógrafa e profe-
sora de danza. Para ela a danza é a súa
maneira de expresarse. 

Jorge Brea

É de Vigo e comezou a
bailar aos 15 anos pa-
ra evadirse , agora ten
27. Titulado en danza
contemporánea na
Contemporany Dan-

ce School de Londres. Estudou tamén
na Royal School of Physical Theatre 
& Drama de Madrid e na Karen Taft
School of Dance. Completou a súa 
formación na Richard Alston Dance
Company. Como bailarín participou en
Dardanus, the Opera, Salvajes, nos mu-
sicais En nombre de la Infanta Carlota
e Grease.

Katja J. Geiger

Naceu no ano 1981 en
Alemaña. Aos 6 anos
comezou a facer ba-
llet clásico, como un
complemento ao de-
porte que practicaba:

patinaxe sobre xeo. Estudou na Waga-
nova e na Royal Academie of Dance
Technique. Completou os seus estudos
na Heinz-Bosl-Stiftung (Munich). Na súa
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carreira profesional formou parte do
Staatsballett de Munich e do Volkso-
per de Vienna. Foi asistente de coreo-
grafía de Giorgio Madia en Seefestspiele
Moerbisch.

Álvaro Esteban 

Naceu en Madrid no
ano 1978. Estudou 
a Licenciatura de
Ciencias da Activi-
dade Física e o De-
porte. Mentres es-

tudaba esta carreira descobre a danza
e decide estudar no Real Conservatorio
Profesional de Danza de Madrid. Come-
zou a bailar aos 23 anos. Participou en
diferentes compañías como Larumbe
Danza e Trasdanza, na ópera Macbeth
dirixida por Gerardo Vera. Bailou en pe-
lículas como Fados, de Carlos Saura, ou
Los dos lados de la cama, de Emilio Mar-
tínez Lázaro.

Alba Fernández

É madrileña e ten 23
anos. Estudou no
Real Conservatorio
Profesional de Dan-
za de Madrid, espe-
cializándose en dan-

za contemporánea. Comeza a bailar aos
17 anos influída por un amigo que era
bailarín. Completa a súa formación con
diversos cursos de contemporáneo, hip-
hop, teatro musical e ballet. Foi bailari-
na en compañías como Corps, Larumbe,
Con.tempo, I'Sensi ou Y. Foi tamén co-
reógrafa. Para ela o baile é una forma de
comunicación: “a través do movemento
relaciónome co mundo e vexo o mundo
a través do movemento”.

Carmela García

Pódese dicir que come-
zou a bailar antes de na-
cer pois a súa nai bailou
até dar a luz, grávida de-
la. Formouse en danza
clásica no Conservatorio
de Valencia, cidade da que é natural.
Graduouse en danza na especialidade
de Coreografía e Técnicas da Interpre-
tación no Instituto Superior de Danza
Alicia Alonso da Universidade Rey Juan
Carlos de Madrid. Realizou cursos e es-
tancias en diferentes centros do mun-
do. Formou parte do Novo Ballet de Cá-
mara de Madrid e recibiu o Primeiro
Premio no certame de Novos Coreó-
grafos Creadores de Madrid, no Con-
curso de Danza de Valencia e no Con-
curso de Danza de Castellón. Foi bailarina
en Vacuo do CCG.

Satoko Kojima

Naceu en 1983 en Xapón.
Titulada en danza con-
temporánea polo Insti-
tuto de Teatro de Bar-
celona, estudou danza
clásica no Conservatorio
Carmen Roche. Foi bailarina en Kathads,
de Lali Ayguadé; Memoirs of the Stones
e Still Moving, de Becky Siegel; Utagai e
Somnis de donnes de la Mediterránea, de
Paranoies Gómez Company; e Violeta's
Tears e Carmen, de Ramon Oller. Foi ta-
mén profesora de danza.

OS intérpretes

Antes de formar parte dunha produción ou compañía 
os artistas teñen que pasar unha audición, nela fanse 
diferentes probas, neste caso presentáronse 
139 bailaríns e bailarinas e seleccionáronse 13.



Miguel Ángel
Ponte 

Natural da Coru-
ña, comezou a bai-
lar aos 18 anos e
esta profesión fai-
no “sentir libre”.

Cursou o grao medio na escola de dan-
za Druída e no Real Conservatorio Pro-
fesional de Danza de Madrid. É licencia-
do en Coreografía e Interpretación pola
Universidade Rey Juan Carlos de Ma-
drid. Como bailarín participou en Lúa
amarga, O calar do tempo e Verde trans-
parente, de Druída Danza; Gotan e Cas-
canueces, do Novo Ballet de Cámara de
Madrid; ou Átame e Romeo y Julieta, do
Ballet Clásico de República Dominicana.
Obtivo diversos premios en certames
nacionais polas súas interpretacións.

Julio César
Quintanilla

Salmantino de 28
anos. Titulado polo
Real Conservato-
rio Profesional de
danza Marienmma

na especialidade de danza contempo-
ránea. Completou esta formación con
clases con diferentes mestres do ám-
bito internacional. Foi bailarín nas pelí-
culas Los dos lados de la cama, de Emi-
lio Martínez Lázaro, e Fados, de Carlos
Saura, na ópera Macbeth dirixida por
Gerardo Vera, nas pezas Viento Chiaro
e Allegro ma non troppo, de Pedro Ber-
yades, e nas compañías Corps e La-
rumbe Danza, entre outros.

Hannah Shakti 

Aínda que naceu en Ale-
maña, comezou a es-
tudar danza en Italia. 
Diplomouse en Danza
Teatro Performing Arts
pola Universidade de Ni-
za (Francia). Despois estuda no Laban
Dance Center de Londres. Traballou no
Retina Dance Company, Offjazz Junior
Dance Company e con coreógrafos co-
mo Filip Van Hoffel, Jonathan Stone,
Mark Lorimer ou Zoi Dimitrou. Impar-
tiu clases a diferentes niveis, así como
no Contemoparry Dance School Lier
(Bélxica), para profesionais. Foi bailari-
na de Kiosco das almas perdidas, do CCG.
Admira a coreógrafa Pina Bausch. 

Jordi Vilaseca 

Naceu en Barcelona.
Comezou a bailar por
hobby. Graduouse no
Conservatorio Profe-
sional de Danza de Bar-
celona e foi bolseiro do
Instituto Superior de Danza Alicia Alon-
so. Gañou o Primeiro Premio e o Premio
do Público no VI Certame Cidade de Cas-
tellón. O Premio Especial á Mellor Co-
reografía na I Competición Internacio-
nal de Danza Moderna Burgos & Nova
York. Foi bailarín en Kiosco das almas
perdidas, do CCG. Para Jordi a danza
“significa moito sacrificio, esforzo, de-
dicación, e moitísima satisfacción e ale-
gría cando sobes ao escenario”.

Amparo Novás

Naceu Cangas. Comezou
a bailar aos 11 anos por-
que a animou unha amiga.
Bailarina titulada pola Es-
cola Profesional de Danza
de Madrid (2002). 

En 2004 realizou unha colaboración coa
Compañía Sol Picó; tamén colaborou
coa Compañía de Fernando Hurtado e
ao ano seguinte integrouse como Tu-
randot no Teatro Liceo de Barcelona.
En 2006 colabora coa Compañía Expe-
rimentaDanza. Foi bailarina en Vacuo,
do CCG.

Ana Beatriz Pérez 

Naceu na Habana en 1972,
pero dende o ano 2001 re-
side na Coruña. Estudou
ballet na Escola Elemental
de Ballet da Habana e des-
pois na Escola Nacional de

Arte, onde se titulou como bailarina e
profesora na especialidade de danza
moderna e folclórica. Foi primeira bai-
larina da Compañía Nacional de Danza de
Cuba. Acadou premios como o Primeiro
Premio do V Certame Internacional de
coreografía Burgos & Nova York como
bailarina e coreógrafa por La cuenca
de tus ojos, pola que tamén recibiu o
Primeiro Premio do IV Certame de Cre-
ación Coreográfica de Galicia. Foi baila-
rina nas montaxes do CCG Vacuo e Kios-
co das almas perdidas. Entende que a
danza é “un camiño para abrirte aos
teus soños, é un sentido máis como ver
e ouvir”. 
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Que é a danza?

A danza é unha linguaxe universal. O coreógrafo
fala a través dos movementos e dos xestos do
corpo dos bailaríns e bailarinas, cóntanos historias, 
expresa emocións e crea imaxes.

Esta arte permítenos sintetizar e transmitir 
as nosas ideas ou sentimentos sobre a vida 
a través do corpo. É un medio para aprender 
sobre nós mesmos e sobre o noso mundo. 

A danza é unha forma única de comunica-
ción, xa que transmite dunha forma diferen-
te ás palabras. É unha linguaxe universal, 
porque persoas de diferentes partes do 
mundo poden apreciar, emocionarse ou 
entender sen necesidade de palabras.

Existen moitos tipos e estilos de danza distintos,
dende as danzas tribais á danza disco, dende o hip
hop nunha rúa até o ballet clásico nun teatro.

Dentro incluso da danza contemporánea existen
diferentes técnicas e estilos: danza aérea, técnica
release, danza de contacto improvisación, técnica
Graham, etc.

A danza é un medio marabilloso de expresión e
gozo para calquera persoa de calquera idade.

Pero, que é para ti a danza? 
Cantos estilos diferentes coñeces?
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A danza forma parte da historia da humanidade.
Todos os pobos do mundo teñen a danza como
unha manifestación cultural máis. Dependendo 
do país ou da zona da que falemos atopamos 
diferentes tipos de danzas. 

Tras o nacemento do ballet no século XV en Italia, 
a danza clásica foi unha manifestación artística de
gran relevancia durante moitos anos que pasou 
por diferentes épocas. Unha delas foi a dos “ballets
románticos”, que durou aproximadamente desde
1831 até 1845. Os principais temas dos ballets
románticos eran o exotismo, o irracional, o máis 
alá e o perigo. Baseándose en mitoloxías como a
grega ou a nórdica (incorporando seres como os
elfos ou os trolls).

Aos públicos de mediados do século XIX 
fascinábanos as pantasmas e os espíritos. 
A impresión causada polo sobrenatural viuse 
reforzada polo desenvolvemento do traballo de
puntas que, combinado con saltos lixeiros, 
movementos etéreos e o vestiario, creaba nas 
bailarinas unha ilusión de ingravidez. O primeiro
gran ballet romántico foi A Sílfide, estreada na
Ópera de París en 1832. 

No século XIX, xorden diferentes bailarinas 
que consideran que este estilo de danza é moi 
ríxido e que non lles permite expresarse como 
lles gustaría. 

As pioneiras e pioneiros desta nova forma de 
entender a danza fuxían do vestiario clásico do
ballet e bailaban descalzos, as súas coreografías
representaban elementos da natureza e o corpo
movíase de xeito máis libre. Concedíanlles máis
importancia ao torso e a outras partes do corpo
que no ballet clásico tiñan un papel secundario, 
xa que para a danza clásica a postura erguida é
moi importante.

Unha das máis famosas pioneiras da danza 
moderna foi Isadora Duncan (1878-1927), 
coñecida polas súas improvisacións con 
música clásica de Chopin e Beethoven. Outros
pioneiros importantes son Loie Fuller, Ruth Saint
Denis e Ted Shawn, así como os seus discípulos,
que foron dando lugar a diferentes estilos 
de danza.

Na actualidade hai moitos tipos de danza 
contemporánea e diferentes técnicas; pode 
ser que vaias ver dous espectáculos de 
danza contemporánea e sexan moi 
diferentes.

Breve historia da danza
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Algunhas ideas 

sobre a danza 

contemporánea

Cando vemos un espectáculo de
danza contemporánea as parellas
que se forman para bailar non te-
ñen por que ser unicamente de
home e muller. A diferenza doutros
estilos de danza, as mulleres po-
den elevar ou cargar cos homes.
Non existe un rol sexista neste tipo
de danza, todos poden facer todo.

O chan é un espazo de traballo fun-
damental que, a diferenza dalgúns
estilos de danza, é moi usado na
danza contemporánea.

A música non é indispensable para
este tipo de danza, mesmo pode-
mos ver que os bailaríns non teñen
por que seguila exactamente.

Aos bailaríns cómprelles ser moi
polifacéticos porque igual teñen
que cantar, actuar recitando un
texto, facer mimo ou moverse con
diferentes estilos. A preparación é
moi dura e esixente.

O uso da música pode ser moi dife-
rente ao longo dunha peza de dan-
za contemporánea, non tes que es-
perar que sexa sempre igual. Moitas
veces incluso se baila sen música
ou usando sons realizados polos
propios bailaríns. 

Todas as artes teñen cabida, os au-
diovisuais, a pintura, a escultura…
poden formar parte importan-
te nunha peza de danza contem-
poránea.

O coreógrafo non ten por que pre-
determinar todo os movementos
que han facer os bailaríns, pode
traballar tamén con improvisacións
para utilizar despois movemen-
tos ou características dos intér-
pretes.

En moitas pezas de danza con-
temporánea podes atopar aspec-
tos semellantes co teatro, porque
igual recitan algún texto ou hai diá-
logos entre os bailaríns; este é un
recurso moi actual na danza.

O corpo pode moverse de formas
moi diferentes ás que estás afeito/a
a ver tradicionalmente; un pé pode
moverse coma se fose unha man
para elevar unha persoa que está no
chan. Calquera parte do corpo é
importante na exploración do mo-
vemento.

Calquera tipo de movemento pode
ser usado por un coreógrafo para
a súa composición; poden ser mo-
vementos cotiáns como comer un
bocadillo, regar…, ou poden ser
movementos propios de calquera
estilo de danza: danza de rúa, danza
tradicional… Pode ser que vexas
equilibrios ou movementos que che
resulten familiares por telos feito
en educación física.
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Espazo

Un dos elementos do movemento. Di-
rección, nivel, tamaño, traxectorias...
son os aspectos do espazo. A combi-
nación destes elementos permítelles
aos coreógrafos usar o espazo de di-
ferentes formas.

Enerxía

Un dos elementos do movemento; inicia
o movemento ou causa modificacións
nel, un pode moverse moi pesado, lixeiro,
de forma continua, súbita, etc.

Expresión 

Unha maneira de falar, de transmitir ou
contar algo: unha idea, sentimento, pen-
samento... Hai moitas formas de ex-
presión: a música, a danza, a literatura,
os audiovisuais, etc.

Coreografía

Conxunto de movementos e xestos que,
estruturados, forman unha composi-
ción de danza. Pode ser unha coreo-
grafía que conte unha historia ou pode
ser que se resalte a manipulación do
movemento pero non se queira contar
historia ningunha.

Coreógrafo/a

Persoa que crea novos movementos e
os deseña para crear danzas.

Na danza contemporánea non ten por
que crear só elementos de danza, pode
usar elementos do teatro, da vídeo-
creación, etc.

Frase

A unidade máis sinxela dunha coreo-
grafía. Podemos entender que a coreo-
grafía é un texto e que está composta
por frases. Cada letra da frase serían
os diferentes movementos: salto, xiro,
desprazamento, etc.

Tempo

Un dos elementos do movemento. A al-
teración dos elementos do tempo per-
mite cambios nas coreografías. Algúns
deses  elementos son: velocidade, acen-
tos, silencios...

Xesto

Un movemento do corpo ou parte do
corpo que o bailarín ou bailarina fan con
intención de expresar unha idea ou
emoción, os xestos cotiáns ou os xes-
tos abstractos son usados polos co-
reógrafos para crear coreografías.

Vocabulario de danza

Danza clásica

Danza que nace no século XV en Italia;
inclúe un repertorio de pasos, posición
e figuras codificados. 

Zapatillas de puntas

Zapatillas especiais, que teñen un re-
forzo de material duro no seu extremo
e permiten bailar na punta dos pés. Co-
mezaron a usarse no S. XIX cos ballets
románticos.
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Estimado profesor/a, 

Esta guía creouse para axudarvos a achegar
o voso alumnado á danza e, en concreto, ao 
espectáculo Giseliña. 

Facemos suxestións de actividades que supoñan
un punto de partida ou vos ofrezan algunhas ideas
para poder desenvolver dende as diferentes
materias do currículo.

O que cómpre transmitir é que a danza non é para
xente especial, todo o mundo pode bailar. Calquera
persoa pode divertirse e aprender diferentes
estilos de danza. Hai persoas que bailan como
hobby, outras que o fan para se relaxar ou para
coñecer xente e divertirse. Hai moitos motivos.
Tamén é interesante amosarlles que hai persoas
con diferentes discapacidades que bailan e que
outros deciden dedicarse profesionalmente 
a esta arte.

Tedes total liberdade para reproducir as páxinas
desta guía para o seu uso na clase e, se vos xorde
algunha pregunta sobre a función ou precisades
calquera outra información, non dubidedes en
poñervos en contacto con nós, a través do 
enderezo que figura nesta guía. 

ANTES DE VER O ESPECTÁCULO 

Explorando o concepto de danza

l Pregúntalle ao alumnado antes de ver o 
espectáculo que é a danza para eles. Coordina
unha chuvia de ideas sobre este termo.

l Pide que debuxen un cómic que represente 
a súa idea de danza.

l Pregúntalle ao alumnado se fan algún tipo de
danza. Cal é o motivo polo que a practican e cantos
anos levan facéndoo. É unha boa oportunidade
para que eles/elas mesmos expliquen o que lles
pode proporcionar tar a danza.

l Hai moitas películas sobre danza, a de Billy Elliot
ou Isto é ritmo poden ser interesantes, xa que a
primeira trata a historia dun rapaz que quere 
bailar pero o seu pai non lle deixa e a segunda é 
un documental sobre un proxecto no que a danza 
é un medio de integración.

l Pídelles aos teus alumnos e alumnas que bus-
quen información sobre tipos de danza, bailaríns,
coreógrafos, películas ou series de televisión nas
que apareza a danza, etc.

DESPOIS DE VER O ESPECTÁCULO

Despois de ver o espectáculo podedes analizar
que é o que entenden agora por danza, se mudou
en algo o seu concepto e traballar de forma 
interdisciplinaria.

LINGUA GALEGA E LITERATURA 

l Busca lendas galegas sobre a temática da
morte, a loucura e o amor. Compara esas lendas
coa temática da obra.

l Investiga sobre os ritos galegos relacionados
coa morte en diferentes zonas de Galicia.

l Entra na páxina do Centro Coreográfico Galego
e le en voz alta con dicción, entoación e ritmo 
correctos os diferentes apartados que vos indique
a vosa profesora ou profesor.

LINGUA ESTRANXEIRA

l Consulta o Dicionario do American Ballet Theatre
http://www.abt.org/education/dictionary/index.ht
ml, no que se atopa o vocabulario da danza en fran-
cés con imaxes que permiten ver os movementos. 

l Se a lingua que estudas é o inglés, podes tentar
traducir esa nomenclatura a este idioma.

l Investiga sobre a orixe do vocabulario de danza
en francés e analízao. 

Actividades para a aula >>
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CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA

l Busca información na Internet sobre a historia
da danza para ampliar a información desta guía, e
en concreto sobre os ballets románticos e Giselle.

l Investiga sobre a mitoloxía do mundo clásico e 
as personaxes desta peza: o Creonte, as moiras, 
as parcas.

l Contextualiza a danza contemporánea dentro 
da arte contemporánea actual, hai moitos vídeos
na Internet que che poden axudar.

EDUCACIÓN FÍSICA

l A mímica é unha técnica moi empregada no 
ballet; nesta peza tamén podes recordar algunhas
accións mímicas. Por grupos, xogade a facer 
xestos ou propostas mímicas e que os demais 
adiviñen o que queredes dicir. Tamén  podedes 
presentar temas de improvisación por grupos, 
por exemplo: unha moza que morre e se 
transforma nun espírito que engaiola os que 
pasan para que bailen até morrer. 

l Enlaza diferentes accións motrices: 
desprazamentos, posturas, saltos, xiros, etc., para
crear unha frase de movemento. Proba a facer
esta frase con diferentes músicas, cambiando e
adaptando o movemento a cada música.

l Creade unha pequena coreografía por grupos
tentando transmitir algunha idea ou emoción das
que experimentastes ao longo da función, podedes
tomar algún dos movementos que lembredes pero
é importante que usedes a creatividade e 
acheguedes ideas propias. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL

l Fai unha máscara para recrear o mundo do 
sobrenatural igual que acontece nesta peza. 
Podes buscar lendas galegas e tentar dar “vida” 
a algunha personaxe mitolóxica. 

l Por grupos, e baseándovos no folleto do 
espectáculo, creade un cartel ou folleto 
imaxinando que sodes vós as persoas ás que 
vos encargan o deseño.

l Realizade unha pequena creación multimedia 
sobre danza que permita amosar as diferentes
manifestacións actuais da danza. 

MÚSICA

l Pescudade sobre a relación do compositor 
italiano Giácomo Puccini (1858-1924) e a lenda 
das willis. 

l Facede unha valoración da música que se 
empregou no espectáculo e relacionádeo co tema 
da “Música ao servizo doutras linguaxes; corporal,
teatral, cinematográfica, radiofónica ou 
publicitaria”.

l Nalgúns momentos da peza puidestes escoitar
música electrónica; contextualizade este tipo 
de música dentro da danza, investigando sobre 
a relación entre danza e música. 

EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA E OS DEREITOS
HUMANOS

l Pensa no que viches na peza e se podes analizar
situacións de movemento nos que hai igualdade
entre os roles de homes e mulleres. Analiza se en
todos os estilos de danza existe esta igualdade 
ou non. 

l Podes identificar algún aspecto relacionado 
cos dereitos humanos nesta peza?

l A cultura é un dereito dos cidadáns. Analiza a 
importancia que ten o acceso á cultura e ás 
manifestacións culturais como a danza nunha 
sociedade como a nosa.

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

l Escolle noticias sobre a representación de 
Giseliña e comentádeas en clase.

l A orixe da palabra “willi” é unha derivación 
do vocábulo eslavo “Vila”, que significa vampiro.
Crea unha historia en torno a este tema.

l Investiga a importancia de Alicia Alonso en 
relación coa danza e con Giselle. Redacta unha 
presentación sobre a súa vida. 

CIENCIAS DA NATUREZA

l A danza baséase nas ciencias do movemento.
Tenta determinar o centro de gravidade e 
diferentes aspectos que che indique o teu 
profesor ou profesora sobre forzas en varios 
movementos de danza que podes atopar en vídeos
buscando na Internet. 

l Elabora e analiza unha dieta axeitada para 
bailaríns, tendo en conta o exercicio físico que fan.
Ten en conta que poden ensaiar até oito horas 
diarias.

l Nesta peza trátase o tema da loucura. 
Investiga sobre se existe algunha relación entre 
os problemas de saúde mental e o consumo de
substancias adictivas. 

MATEMÁTICAS

l Usando fotografías que atopes na Internet,
busca figuras xeométricas que che permitan 
facer cálculos de ángulos.

l Utilizando os estudos sobre danza e artes 
escénicas da AGADIC que podes atopar en
http://www.agadic.info/documentacion.php?lg=gal,
realiza os cálculos estatísticos que che indique o
teu profesorado.

l Lémbrate dalgúns dos movementos que
viches no espectáculo e analiza os planos 
que os conteñen. 
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Para ampliar información sobre a guía:

Centro Coreográfico Galego: 
http://www.centrocoreografico.org/ccg/?lg=gal 

Axencia Galega das Industrias Culturais:
http://www.agadic.info/

Páxina Cisco Aznar:
http://www.cie-buissonniere.com/Home.html

Páxinas sobre danza: 

www.danzaballet.com

www.eter.es/dn/

es.wikipedia.org/wiki/Danza
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