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El Gran Teatre del Liceu de Barcelona compta amb un Projecte Educatiu que té
com a finalitat apropar al màxim nombre de persones l'art de l'òpera, la dansa i
altres espectacles, tots amb el denominador comú d'integrar la màxima qualitat
artística.
El Servei Educatiu del Liceu és l'estructura que coordina el desenvolupament
de tot el Projecte Educatiu i que vetlla, en tot moment, per la correcta aplicació
del mateix.
Tant els espectacles de Petit Liceu, com la resta d'activitats, es dissenyen des
d'un enfocament educatiu per tal d'esdevenir un complement i un suport a la
tasca educativa que es fa en les escoles i, també, en el sí de les famílies.
La GUIA DIDÀCTICA és el material imprescindible que acompanya cada
espectacle i cada activitat. És una eina per ajudar a preparar l'assistència a
l'espectacle o l'activitat, i aquest és un aspecte que contribueix a reforçar
enormement l'experiència. És important que l'alumnat sàpiga a on va i què s'hi
esdevindrà. En aquest sentit, realitzar abans les activitats de la GUIA a l'aula
els proporcionarà elements per seguir i entendre millor l'espectacle.
Tots els infants neixen amb predisposició a la música i és molt bo que l'entorn
ofereixi tot els recursos possibles per contribuir a una estimulació natural, que
acompanyi el creixement dels més petits, sempre a través d'experiències
plaents.

Recomanacions per gaudir d'un bon espectacle
Un teatre d'òpera i dansa, una sala de concerts, un auditori, són espais en els
que hi anem a viure una experiència excepcional: el contacte en viu i en directe
amb l'expressió artística. Els qui fan això possible són els músics, els cantants,
els ballarins, els actors i tot un equip de creadors, de productors, de pedagogs
i de tècnics que hi posen tot l'esforç per oferir la màxima qualitat en
l'espectacle.
Mentre gaudim de l'espectacle es fa imprescindible col·laborar per construir
entre tots l'ambient òptim. Aquest ambient impregnarà la sala i, un cop s'hagi
acabat l'espectacle, ens en quedarà un bon record a tots plegats.
Assistir a un espectacle és una ocasió ideal per treballar amb l'alumnat la
competència social i ciutadana, ja que hi podem veure presents els valors de
responsabilitat social, respecte i empatia amb allò que succeeix a l'entorn, entre
d'altres.
Des del Servei Educatiu del Liceu volem agrair al professorat que s'implica amb
el seu alumnat educant en aquests valors i adjuntem un full de recomanacions
per contribuir a formar EL BON ESPECTADOR, desitjant que això ens ajudi a
gaudir a tots plegats d'un bon espectacle.
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1. L’espectacle
La petita Flauta Màgica és una reducció i adaptació de l’òpera de Mozart Die
Zauberflöte. Té una durada aproximada de 70 minuts, està cantat i narrat en
català i es dirigeix al públic familiar amb infants a partir dels 6 anys i al públic
escolar de primària.
El fet que es dirigeixi a una franja escolar tan àmplia es deu a que aquesta
òpera de Mozart permet lectures diverses: tan aviat es pot prendre pel cantó
còmic, escenificat més aviat pel personatge de l’ocellarie Papageno, que es
converteix de seguida en el preferit dels més menuts, com ens permet entrar en
un món d’aventures, palaus amb princeses presoneres, personatges malvats i
instruments màgics; així mateix, Mozart va compondre aquesta obra amb la
idea d’arribar a un públic popular i la va escriure amb un llenguatge molt proper
i assequible.
La guia que us presentem a continuació va dirigida al professorat dels centres
educatius que assistiran amb el seu alumnat a veure l'espectacle.
CICLE EDUCATIU. L’espectacle es dirigeix a alumnat de:
- EDUCACIÓ PRIMÀRIA, Cicles Inicial, Mitjà i Superior

1.1. La petita Flauta Màgica
1.1.1.Els personatges
A La petita Flauta Màgica hi podem trobar els següents personatges:
REINA DE LA NIT, soprano: És una dona forta i orgullosa que té poders
màgics.
TAMINO, tenor: Un jove príncep.
PAPAGENO, baríton: Un personatge que es dedica a caçar ocells.

Foto d’A. Bofill

La Reina de la Nit, el príncep Tamino i Papageno

SARASTRO, baix: El sacerdot, guardià del temple de la saviesa.
MONOSTATOS, tenor: Un criat al servei de Sarastro.
PAMINA, soprano: La filla de la Reina de la Nit. És una princesa dolça i de bon
cor.

Foto d’Antoni Bofill

Els ajudants de Monostatos, la princesa Pamina, Papageno i, al davant, Monostatos

PAPAGENA, soprano: La companya de Papageno.
Ajudants de Monostatos: Dos personatges que manipulen objectes i fan
d’ajudants del criat.

Foto d’Antoni Bofill

El príncep Tamino, el sacerdot Sarastro, la princesa Pamina i en Monostatos amb els seus ajudants
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MÚSICS: En escena hi trobem un/a pianista i un/a flautista.
1.1.2.Les escenes
L’espectacle està estructurat en una INTRODUCCIÓ, 23 ESCENES i un
EPÍLEG. En total, conté 19 números musicals, entre l’obertura, diverses àries,
duets, trios i números més corals, amb tots els personatges. A part, compta
amb els recitatius, és a dir, aquells fragments que són parlats i no cantats.

Els números indicats en negreta corresponen a les àries, la lletra de les
quals trobareu en l'apartat següent. Entre parèntesi i en alemany, hi teniu el
nom original de l'ària o del fragment musical, per si en voleu fer l'audició.

INTRODUCCIÓ
L’espectacle s’inicia amb el Papageno que fa les funcions de narrador i esdevé
el fil conductor de tot el que succeeix. Dóna la benvinguda als músics, que
tothora es veuen en escena, i aquests comencen a tocar el Nº 1, l’Obertura.
L’OBERTURA.
Va sonant l’obertura, el Nº 1, que és només instrumental, mentre Papageno
ens explica aspectes sobre l’òpera que va escriure Mozart i es projecten
imatges de l’època. Aquest detall permet contextualitzar l’obra en el moment
històric en el que es va compondre i representar per primera vegada.
ESCENA 1
Papageno arriba al bosc màgic, desembolica l’arbre i destapa les gàbies tot
jugant amb els ocells, mentre CANTA EL Nº 2, LA CANÇÓ JO L’OCELLAIRE
SÓC, AMICS (Der Vogelfänger bin ich ja)
Apareix Tamino i la serp gegant el vol devorar...
ESCENA 2
Tamino demana ajuda, desesperat, veient que la serp se’l vol menjar. CANTA
EL Nº 3, AJUDA!, AJUDA! (Zu Hilfe! zu Hilfe!) .
La Reina de la Nit apareix del fons, clava una llança a la serp i la mata mentre
CANTA UN ALTRE FRAGMENT DEL Nº 3 MOR, MONSTRE LLEIG. Tamino
jeu desmaiat.
ESCENA 3
La Reina de la Nit s’amaga. Tamino es desperta i Papageno menteix dient-li
que l’ha salvat ell, però la Reina de la Nit surt i el castiga per mentider posant-li
un tap a la boca. Tot seguit li mostra a Tamino el retrat de la seva filla, treu la
serp d’escena i s’amaga espiant la reacció de Tamino.
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Escena 3. La Reina ha posat el tap a la boca al Papageno i mostra el retrat de la seva filla.

ESCENA 4
Es veu la imatge de Pamina projectada al fons. Tamino, embadalit, CANTA EL
Nº 4, L’ÀRIA DE L’ENAMORAMENT QUE N’ÉS DE BELL AQUEST RETRAT
(Dies Bildnis ist bezaubernd schön)
ESCENA 5
La Reina demana al príncep que salvi la seva filla, presonera al castell de
Sarastro.
ESCENA 6
Papageno entra amb el cadenat posat als llavis i no pot parlar. La Reina li treu,
amb la condició que no torni a mentir mai més. Juntament amb Tamino,
CANTEN A TRIO EL Nº 5 (Hm!, hm!, hm!)
ESCENA 7
La Reina dóna la flauta màgica a Tamino MENTRE SONA UN FRAGMENT DE
LA DANSA DELS ANIMALS, i un carilló màgic a Papageno MENTRE SONA
UN FRAGMENT DE LA DANSA DELS ESCLAUS.
Tots tres CANTEN A TRIO EL FRAGMENT Nº 6.
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Foto d'A. Bofill

Escena 7. El príncep Tamino amb la flauta màgica.

ESCENA 8
Tamino dóna el retrat a Papageno i tots dos se separen per buscar la princesa.
Es veu projectat un món llunyà i fantàstic.
Apareix Pamina, retinguda per Monostatos.
ESCENA 9
Al Palau de Sarastro, Monostatos intenta forçar Pamina perquè li faci un petó.
Tots dos CANTEN A DUET EL Nº 7 VA COLOMETA VINE AQUÍ. Dos esclaus
la lliguen i la llencen al llit. Ella es resisteix.
Papageno sent crits i s’hi acosta. Es topa cara a cara amb Monostatos i l’un
s’espanta de l’altre. CANTEN A DUET HU! AQUEST EL DIABLE ÉS SEGUR i
Monostatos fuig.
Papageno toca la seva flauta de Pan per mirar de despertar Pamina, que s’ha
desmaiat i compara el rostre de la noia amb el del retrat. Li parla de Tamino,
que s’ha enamorat bojament d’ella.
Papageno li explica que a ell també li agradaria trobar una noia que l’estimés, i
TOTS DOS CANTEN A DUET EL Nº 8 ALS HOMES QUE SENTEN L’AMOR
AUTÈNTIC (Bei Männern welche Liebe fühlen)
Després, tots dos van a buscar Tamino.
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Foto d'A. Bofill

Escena 9. Monostatos vol forçar la Pamina a que li faci un petó.

ESCENA 10
Tamino és atacat per les bèsties ferotges, toca la flauta màgica i les bèsties es
posen a ballar. CANTA EL Nº 9 NO ÉS PROU POTENT EL TEU MÀGIC
SO,(Wie stark ist nicht dein Zauberton) en el que es lamenta que encara no ha
trobat Pamina.
ESCENA 11
De lluny se sent el so de la flauta de Pan, que Papageno toca per trobar-se
amb Tamino.
Pamina i Papageno CANTEN EL FRAGMENT DEL Nº 9 ÀGILS CAMES, COR
LLEUGER, però sobtadament arriba Monostatos amb els seus dos esclaus
ajudants i els fa presoners. Papageno fa sonar les campanetes màgiques i els
esclaus es posen a ballar. Tot seguit, Monostatos CANTA EL FRAGMENT DEL
Nº 9, QUE MAGNÍFIC QUE SONA (LA CANÇÓ DE LES CAMPANETES).
S’afegeixen Pamina i Papageno, CANTANT EL FRAGMENT DEL Nº 9 SI
POGUÉS TOT HOME TENIR CAMPANETES AIXÍ.
ESCENA 12
El temple de Sarastro. Papageno i Pamina tenen por ja que se sent UN COR
FORMAT PER LA REINA DE LA NIT, MONOSTATOS I TAMINO, que anuncien
l’arribada de Sarastro. Papageno, espantat, CANTA EL FRAGMENT DEL Nº 9
SI FOS UN RATOLÍ i Pamina decideix explicar la veritat a Sarastro.
Monostatos porta Tamino presoner davant Sarastro i, aleshores, es veuen amb
la princesa Pamina. Es volen abraçar i Monostatos els separa bruscament.
Sarastro intervé castigant Monostatos pels seus mals actes.
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ESCENA 13
Sarastro mana portar Papageno i Tamino cap al temple, per tal de purificar-los
abans de superar les proves. Papageno està mort de por.
ESCENA 14
Papageno i Tamino s’enfronten a la prova de les tenebres, amb els ulls tapats, i
a la prova del silenci: no poden parlar amb cap dona.
Apareix la Reina de la Nit que els vol fer dubtar de Sarastro i CANTEN A TRIO
EL Nº 10 COM ÉS QUE SOU EN AQUEST LLOC?
La Reina no els pot enredar i se’n va.
ESCENA 15
Papageno seu a beure i menjar, mentre explica que ell, l’únic que vol, és una
doneta a qui estimar. Sonen les campanetes màgiques i CANTA EL Nº 11 DE
NOIA O DE DONETA SENT PAPAGENO DESIG (Ein Mädchen oder Weibchen
wünscht Papageno sich!)
ESCENA 16
Monostatos apareix en el lloc on està dormint la Pamina i CANTA EL Nº 12
SENT TOTHOM D’AMOR LA JOIA (Alles fühlt der Liebe Freuden) en la que
expressa el seu desconsol per no tenir ningú que l’estimi a causa, creu ell, del
seu color de pell fosc.
ESCENA 17
Apareix la Reina de la Nit que fa fora Monostatos i mana a la seva filla, Pamina,
que mati Sarastro. CANTA EL Nº 13, L’ÀRIA DE LA VENJANÇA (Der Hölle
Rache kocht in meinem Herzen)
Pamina es mostra desolada.
ESCENA 18
Pamina està agenollada, amb el punyal a la mà. Entra Tamino i Papageno li
parla de l’exquisit menjar.
Pamina vol parlar amb Tamino, però aquest es deu al jurament del silenci.
Pamina, trista, CANTA L’ÀRIA DEL Nº 14 AH, QUE AIXÒ NO TÉ SORTIDA
(Ach, ich fülh’s, es ist verschwunden)
ESCENA 19
Entra Sarastro que ha vençut la Reina de la Nit i l'envia al regne de les
tenebres. Consola Pamina i li diu que vagi a buscar Tamino per passar junts les
últimes proves i poder gaudir de l’amor. CANTA EL Nº 15 EN AQUEST
SAGRAT RECINTE (In diesen heil’gen Hallen)
ESCENA 20
Pamina i Tamino, davant la porta màgica de les proves. Passen la prova del foc
i de l’aigua. CANTEN EL DUET DEL Nº 16 TAMINO MEU! OH QUINA SORT!
(Tamino mein o welch ein glück)
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Escena 20. Tamino, amb la flauta màgica, i Pamina es disposen a passar les proves.

ESCENA 21
Tot seguit, en Papageno, des de l’altre cantó de l’escena, mostra el seu
desesper en no trobar una noia per ell i inicia EL Nº 17, PAPAGENA, REINA
MEVA! (Papagena, Papagena! Weibchen! Täubchen)

ESCENA 22
Una velleta entra en escena i se’n riu d’en Papageno, que segueix cantant el Nº
17. Toca les campanetes màgiques i, de sobte, la velleta resulta que és una
Papagena! CANTEN JUNTS EL DUO DEL Nº 17 (Pa-Pa-Pa-Papagena!)

ESCENA 23
Apareix Sarastro i tota la resta de protagonistes. Monostatos es mostra violent,
i Sarastro el venç i l’envia a les tenebres per sempre més. S’inicia EL COR
FINAL DEL Nº 18 Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht.
Sarastro imposa a Tamino i a Pamina els medallons de la victòria.
EPÍLEG
Papageno s’acomiada del públic mentre els músics TOQUEN EL Nº 19, LA
CANÇÓ DE PAPAGENO EN VERSIÓ INSTRUMENTAL.
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Foto d’A. Bofill

Papageno

1.1.3. Les àries
Una de les dificultats a l’hora d’escoltar una l’òpera és entendre la lletra
cantada. A continuació, trobareu la lletra de les àries que es canten en La petita
Flauta Màgica. És important treballar-la, per tal de facilitar l’entesa a l’hora de
l’espectacle. En parèntesi hi teniu la correspondència amb el número original
de Die Zauberflöte i el nom en la versió original per si en voleu fer l’audició.
1. Obertura (Ouvertüre)
2. Cançó de Papageno (Nº2. Lied: Der Vogelfänger bin ich ja)
El personatge es presenta a sí mateix. És l’ària on sona la flauta de Pan, que
Papageno fa servir com a reclam per a caçar els ocells.
Jo l’ocellaire sóc amics,
i sempre ric i alegre estic.
Que caço ocells ho sap tothom,
tant vells com nens,
arreu del món.

Faig anar amb destresa aquets reclam
i a més el rei sóc del xiulet.
Per això, cofoi i feliç estic,
i és que tants ocells com vull jo tinc.

3. Tamino i Reina de la Nit (Nº1. Introduktion: Zu Hilfe! zu Hilfe!)
TAMINO
Ajuda! Ajuda! si no, no me’n salvo!
La serp més maligna per víctima em
tria!
Oh, déus pietosos! Ja ve cap aquí!
Doneu-me ajut, salveu-me ràpid, ràpid,
va!

Auxili, auxili, ràpid, ràpid, ràpid, vostre
ajut.
REINA DE LA NIT
Mor, monstre lleig pel meu poder!
Triomf! Triomf!
El fet heroic ja s’ha acomplert
L’ha deslliurat la meva ferma voluntat!
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4. Ària de Tamino (Nº 3. Ària Dies Bildnis ist bezaubernd schön)
Que n’és de bell aquest retrat!
Jo mai n’havia vist d’igual.
I sento que aquest rostre dolç
m’omplena el cor d’un nou impuls.
No sé què pot ser ni quin nom dar-li,
però aquí dins del cor un foc em crema.
Pot de l’amor ser algun senyal?
Sí, si! L’amor tan sols pot ser!
Amor és i no res més.

Oh, si pogués trobar-la un dia!
Oh si pogués amb mi tenir-la!
voldria, ara,
clar i net,
què puc voler?
Jo prou voldria, amb delícia,
damunt del pit,
gentil breçar-la
i sempre més tenir-la amb mi.

5. Papageno, Tamino i Reina de la Nit (Nº5. Quintet)
El Papageno està trist per què té la boca tancada amb el tap.
PAPAGENO
Hmmm, hmmm, hmmmm
TAMINO
Per tant xerrar mereix el càstig
sens parlar el pobre s’ha quedat.
PAPAGENO
Hmmm, hmmm, hmmmm
TAMINO
No hi puc fer res, sols consolar-te,
no sóc prou fort per dar-te ajut.
PAPAGENO
Hmmm, hmmm
TAMINO
No hi puc fer res...
PAPAGENO
...Hmmm, hmmm
TAMINO
...sols consolar-te
PAPAGENO
Hmmm, hmmm

TAMINO
...No sóc prou fort per dar-te ajut.
PAPAGENO
...Hmmm, hmmm
REINA DE LA NIT
La reina et concedeix perdó,
et trec el tap, ja no ets mut.
PAPAGENO
Ja xerro com abans xerrava
REINA DE LA NIT
Si xerres, no menteixis més, sents?
Que sigui el pany per sempre avís.
PAPAGENO
El pany per mi un avís serà.
REINA DE LA NIT
Avís per sempre, bon avís serà.
PAPAGENO, TAMINO I REINA DE LA
NIT
Poguessin dur els que menteixen
un pany igual per no xerrar.
Ni injúries, ni odis no hi hauria,
només amor i germanor!

6. Fragments de la melodia de la flauta (dansa dels animals), la

melodia de les campanetes (dansa dels esclaus)i del Final. (Nº 8.
Finale/ final de l’acte primer)
La Reina de la Nit fa entrega al príncep Tamino de la flauta d’or màgica i sona
un fragment de la melodia. Al Papageno li dóna les campanetes i també sona
un fragment.
REINA DE LA NIT, TAMINO I PAPAGENO
Campanetes, sons de flauta són la vostra ajuda certa.
Adéu siau! que cal marxar,
Adéu siau! fins ben aviat!
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7. Pamina, Monostatos i Papageno (Nº 6. Tercet)
MONOSTATOS
Va, colometa, vine aquí.
PAMINA
Oh, quin martiri, quin turment!
MONOSTATOS
Se t’ha acabat la vida!
PAMINA
La mort no em fa basarda,
sols per ma mare greu em sap,
de dol segur deurà morir.
MONOSTATOS
O em beses ja o et mataré!
Amb odi puc matar-te!
PAMINA
La mort abans accepto si a tu,
oh, bàrbar
res no et commou.
MONOSTATOS
Doncs prou, doncs prou
si sola et vols quedar!
PAPAGENO
Caram, on sóc?

On coi dec ser?
Allà! Allà hi ha algú, veig!
Au va, anem-hi, doncs!
Bonica noia és,
més blanca que la cera!
MONOSTATOS I PAPAGENO
(s’espanten l’un de l’altre quan es
veuen)
Hu! Aquest el diable és ben segur!
PAPAGENO
Perdona’m!
MONOSTATOS
Perdona’m!
PAPAGENO
Pietat siusplau!
MONOSTATOS
Pietat siusplau!
PAPAGENO
Hu!...
MONOSTATOS
Hu!...

8. Papageno i Pamina (Nº7 Duet Bei Männern welche Liebe fühlen)

Papageno comprova amb el retrat que és la princesa Pamina
PAMINA
Als homes que senten l’amor autèntic
no els falta mai un cor amic.
PAPAGENO
I compartir desitjos dolços
és per la dona el deure primer.
PAMINA I PAPAGENO
Volem gaudir d’amor immens,
és per l’amor que tots vivim
és sols l’amor que ens ha fet vius.

PAPAGENO
L’amor repara les ferides,
i exalta tota criatura.
PAPAGENO
Sabor ell dóna a nostra vida,
i tot en ell és natural.
PAMINA I PAPAGENO
El seu alt fi ens mostra clar:
el noble enllaç entre ella i ell.
No hi pot haver lligam millor.
Ella i ell, muller i marit,
ella i ell, marit, muller
fins al cel poden pujar.
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9. TAMINO (Nº 8. Finale/ final de l’acte primer Wie stark ist nicht dein

Zauberton )
Busca a la Pamina i descobreix la màgia de la flauta, en ser atacat pels
animals. Novament se sent la dansa dels animals, que es posen a ballar i a
jugar al so de la flauta.
TAMINO
És tant potent el màgic so,
car dolça flauta,
dolça flauta amb les notes
fins i tot les feres senten joia.
...però sols Pamina,
sols Pamina no respon.
Pamina! Pamina, que no em sents?
Que no em sents?
No res, no em sent!
On? On? On puc trobar-la jo?
(sona la flauta de Papageno)
Ah!, crec que és Papageno aquest!
Potser Pamina ja ha trobat,
potser ja venen cap aquí!
Potser fins ella el so em durà,
vers ella el so em durà.
PAMINA i PAPAGENO
Àgils cames, cor lleuger,
d’enemics guardeu-nos bé!
I Tamino hem de trobar!
Perquè ens volen atrapar!
PAMINA
Noble jove!
PAPAGENO
Calla, calla que en sé més jo.
PAMINA I PAPAGENO
Oh! Quin goig hi pot haver més gran?
ja Tamino ens ha sentit!
De la flauta arriba el so!
Quina sort aquí trobar-nos!
Afanyem-nos! Quina sort aquí trobarnos!
Ben de pressa...
MONOSTATOS
Ben de pressa...Ha!
Ara ja us he atrapat!
Vinga aquí, cadenes, cordes!
Ja veureu quin pa s’hi dóna quan
m’enganyen!
De Monostatos burlar-se!
Presoners sereu, bandarres!
Ei, esclaus, veniu aquí!
PAMINA i PAPAGENO
Ara sí que estem perduts!
PAPAGENO
Qui és audaç molt pot guanyar!
Campanetes feu bon so!

Feu un so que no s’aturi,
i els encanti les orelles!
(melodia de les campanetes)
MONOSTATOS
Que magnífic que sona,
que bonic que és el so!
larala, la, la, larala,
la, la, larala!
Mai no havia sentit, no,
ni vist res d’igual!
larala, la, la, larala,
la, la, larala!
Mai no havia sentit, no,
ni vist res d’igual!
larala, la, la, larala,
la, la, larala!
PAMINA i PAPAGENO
Si pogués tot home
tenir campanetes així,
poder vèncer l’enemic
fóra cosa fàcil.
I podríem viure tots
en el més feliç dels móns,
en el món en harmonia tots!
Sols estan tots ben d’acord,
els problemes cessen;
sense aquesta comprensió,
pau no hi ha a la terra.
REINA DE LA NIT, MONOSTATOS,
TAMINO
Que visqui Sarastro! Visca Sarastro!
PAPAGENO
Ei, i ara què passa?
Tremolo, quequejo!
PAMINA
Amic, ja no hi podem fer res!
es veu que ve Sarastro aquí!
PAPAGENO
Si fos un ratolí, corrents m’amagaria!
A casa em tancaria, si fos un ratolí!
Ai las! Què et sembla que hem de dirli?
PAMINA
La veritat, la veritat!
Ni que fos delicte!
(recitat de Pamina i Sarastro)
MONOSTATOS
Au, jove altiu, ajup-te aquí!
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Davant Sarastro, el mestre, estàs.
PAMINA (veient el Tamino)
És ell!
TAMINO
És ella!
PAMINA
Si no m’ho crec!
TAMINO
És ella!
PAMINA
És ell!
TAMINO
És somni, això?
PAMINA
Mon braç desitja estrènye’l fort,
TAMINO
Mon braç la vol estrènyer fort,
PAMINA i TAMINO
encara que hi deixés la pell.
MONOSTATOS
Què feu parella?
Com heu pogut gosar?
Au, separeu-vos!
Què us heu cregut!

El teu esclau, a terra
et prega que vulguis castigar el
sacríleg!
Ja veus que el jove és insolent!
Car amb aquest ocell tan rar
volia prendre’t la Pamina
però he pogut seguir-li els passos.
Prou saps tu que vigilo bé.
SARASTRO
Mereix corona de llorer.
Faré que et donin d’immediat...
MONOSTATOS
La teva gràcia em fa ben ric.
SARASTRO
...bastonades, a tort i a dret!
MONOSTATOS
Senyor, tal paga no esperava pas.
SARASTRO
Tant és, el deure cal complir!
Aquests dos forasters, porteu al temple
a fer les proves, va!
El cap cobriu-los bé
que abans caldrà que els fem purificar.

10. Reina de la Nit, Tamino i Papageno. (Nº 12. Quintet)
La Reina de la Nit vol fer parlar Tamino i Papageno, per tal que no superin la
prova del silenci.
REINA DE LA NIT
Com és que sou en aquest lloc?
Mai no podreu sortir-ne vius.
Tamino escolta: estàs perdut!
Tingues la Reina al pensament.
La gent fa córrer moltes coses
sobre aquests falsos sacerdots.
TAMINO
El savi escolta i no fa cas
d’allò que diu la gent vulgar.
REINA DE LA NIT
I aquell qui jurament se salta
de dret se’n va cap a l’infern.
Aquell qui jurament trenca
de pet se n’anirà a l’infern!
PAPAGENO
És cert que ho diuen,
per mil diables, sí que és cert!
Digues, Tamino, creus que és cert?
REINA DE LA NIT
Per què tan aspre amb mi et mostres?
I Papageno mut! Au parla!
PAPAGENO
Prou que ho voldria, prô...
TAMINO

Prou!
PAPAGENO
Ja ho veus, és que no puc...
TAMINO
Xst!
PAPAGENO
És que no puc restar en silenci...
TAMINO
Si tu no pots restar en silenci...
PAPAGENO
...ai las, no tinc perdó de Déu!
TAMINO
...és que no tens perdó de Déu!
REINA DE LA NIT
Amb molt de greu, caldrà deixar-los:
que aquí no vol xerrar ningú!...
TAMINO i PAPAGENO
Sentint-ho molt, han de deixar-nos...
REINA DE LA NIT
...Amb molt de greu caldrà deixar-los...
TAMINO i PAPAGENO
...ni l’un ni l’altre parlarà!
REINA DE LA NIT
...aquí ningú no parlarà!
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TAMINO, PAPAGENO i REINA DE LA
NIT

Són forts d’esprit els homes, sí,
Que pensen bé el que poden dir.

11. PAPAGENO (Nº 20. Ària Ein Mädchen oder Weibchen wünscht

Papageno sich!)
Acompanyant-se de les campanetes.
De noia o de doneta
sent Papageno desig!
Tenir gentil parella,
un goig seria per mi.
Tenint bona teca i beguda,
feliç com els prínceps viuria,
de savis és viure i gaudir
i viure com al paradís;

podria com príncep sentir-me.
Si no hi ha donzella que em vulgui
tot jo em cremaré enmig de flames
més si una em besava la boca,
de sobte estaria curat.
Si em besa la boca una noia,
si una em besava la boca,
de sobte estaria curat.

12. Monostatos (Nº13. Ària Alles fühlt der Liebe Freuden)
Veu Pamina, que dorm al bosc.
Sent tothom d’amor la joia,
folga i juga i fa petons;
jo no puc amar cap noia
perquè negre sóc de pell.
Ni un sol cor no vol donar-se’m?
No sóc fet de carn i os?
Sense dona viure sempre
és per mi el pitjor turment.

Doncs jo vull, si sóc un home,
riure i besar, ser amorós!
Tu perdona’m, bona lluna,
si una blanca em roba el cor.
Blanca pell, jo vull besar-te.
Lluna, amaga’t, per favor!
Si mirar-t’ho no t’agrada,
pots tancar si vols els ulls.

13. Reina de la Nit, ària de la venjança. (Nº 14. Ària Der Hölle Rache kocht

in meinem Herzen)
Mortal venjança en el meu cor es cova.
Mort condemnada amb desesper
em bull a dins del pit!

Si ara tu Sarastro no extermines,
la meva filla tu mai més seràs,
mai més seràs, filla meva no seràs,
la meva filla tu mai més seràs!

14. Ària de Pamina (Nº 17. Ària Ach, ich fülh’s, es ist verschwunden)

Pamina es lamenta perquè Tamino no li parla.
Ah, que això no té sortida,
ja la sort se m’ha acabat!
No veuré més hores dolces.
No en tindré mai més al cor!

Veus, Tamino!
Quants de plors i de recances sols per
tu!
Si no sents d’amor desitjos,
és inútil, sols la mort em quedarà!

15. Sarastro (Nº 15. Ària In diesen heil’gen Hallen)
En aquest sagrat recinte
no hi té cabuda la venjança,
i si un home hi és culpable

l’amor el torna al bon camí.
La mà de l’amistat li serà guia
que el menarà devers un món millor.
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16. Pamina i Tamino (Nº. 21. Final. Escena 8ª Tamino mein o welch ein

glück)
PAMINA
Tamino meu! Oh quina sort!
TAMINO
Pamina, sí! Oh, quina sort!
Darrera aquestes portes
hi ha mort i hi ha dolor.
PAMINA
A tot arreu on vagis, al teu costat seré;
jo sola et guiaré, l’amor em portarà!
De roses sembrarà el camí

tot i les punxes del voltant.
Encant de flauta fes sonar,
ens guardarà de fer un mal pas.
PAMINA i TAMINO
Valents, les flames més terribles
amb gran perill hem travessat.
Que ens guardi el so enmig de l’aigua,
com ja del foc ens ha guardat.
Oh, déus, oh, déus, i quins instants!
La bona sort ens ha acollit.

17. Papageno i Papagena (Nº 21. Final. Escena 9ª Papagena, Papagena!

Weibchen! Täubchen i Pa-Pa-Pa-Papagena!)
Papagena! Papagena! Papagena!
Dona! Vida! Reina meva! Inútil!
Ah! L’he ben perduda!
La meva vida és un fàstic!
Jo xerro tant, que l’he cagat!
Tot el que em passa
m’ho he guanyat!
Des que he tastat aquest bon vi...
des que vaig veure aquell bombó,
el fogonet del cor s’ha encès
i em cou aquí, i em cou allà.
Papagena! Vida meva!
Papagena! Reina meva!
Tant se val, tot és inútil!
Ja en tinc prou d’aquesta vida!
Preferible és doncs morir,
i apagar del cor el foc.
Aquest arbre em va perfecte
per penjar-m’hi amb una corda,
si la vida no em complau!
Bona nit, oh, tètric món.
Ja que amb mi tan mal et portes
i cap noia no em reserves,
s’ha acabat, em vull morir.
Bella noia, pensa en mi!
No voldrà cap abraçar-me
compadida abans no em pengi?
Ho podria deixar estar.
Digueu sols: sí o bé no!
No em contesten,
totes callen, callen, callen.
És això el que volíeu?
Papageno, vinga, va!
A la vida posa fi!
Ep, espera un poc!
Au, va!! M’espero un poc,

Sí, només fins que compti: un, dos,
tres.
ja està vist, no hi ha remei!
Com que res aquí em reté,
bona nit, oh, món cruel.
(la “velleta” comença a riure)
Aneu rient, aneu fent broma,
si encès el cor com jo tinguéssiu
també voldríeu estimar!
Talòs, oblides l’encanteri!
Au, sona, campaneta, sona!
La meva noia veure vull!
Dringa, campaneta,
vull la noia aquí!
Dringa, campaneta,
porta’m la muller!
Porta-la!
La noia vull! La dona vull!
PAPAGENO i PAPAGENA
Pa, pa, pa...
PAPAGENO
Pa-pa-ge-na!
PAPAGENA
Pa-pa-ge-no!
PAPAGENO
Ets per a mi tota sencera?
PAPAGENA
Sí, ara sóc ja tota teva.
PAPAGENO
Ets, doncs, ja la meva dona!
PAPAGENA
Del meu cor, n’ets la floreta!...
PAPAGENO
...la meva dona, la meva dona!
Quina joia que serà...
PAPAGENA
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...quina joia que serà...
PAPAGENO
...quan els déus vulguin donar-nos
PAPAGENA
...quan els déus vulguin donar-nos
PAPAGENO i PAPAGENA
...tot de fills en recompensa,
minyons, menuts i ben bufons!
PAPAGENO
Jo vull tenir un Papageno!
PAPAGENA
Jo vull tenir una Papagena!
PAPAGENO
Jo vull després més Papagenos!

PAPAGENA
Jo vull després més Papagenas!
PAPAGENO
Papagenos...
PAPAGENA
Papagenas...
PAPAGENO i PAPAGENA
Serà la sort més venturosa,
quan vinguin Pa-pa-ge-nos,
Pa-pa-pa-pa-pa-pa-genos
Pa-pa-pa-pa-pa-pa-genas,
per ser dels pares el consol (el gran
orgull)

18. Papagena, Pamina, Tamino, Papageno, Sarastro. (Nº 21 Final,

escena 10ª Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht)
SARASTRO
La força triomfa i premia amb amor
bellesa i saviesa, en vincles eterns!
PAPAGENO i tots
La força triomfa...
19. La cançó de Papageno en versió instrumental.

1.1.4. Fitxa artística
Títol

La petita Flauta Màgica

Música

Wolfgang Amadeus Mozart

Adaptació i direcció musical

José Menor

Llibret original

Emanuel Schikaneder

Adaptació llibret

Antonio Gutiérrez i Joan Font

Direcció d’escena

Joan Font

Escenografia, vestuari i artefactes

Joan Guillén

Nova producció

Gran Teatre del Liceu

1.1.5. Els Comediants
“Una vegada mes escric sobre aquesta meravella anomenada La Flauta
Màgica (Die Zauberflöte). Quan assajava la versió íntegre i gran d’aquesta
òpera, comentava sovint que m’agradaria fer-ne una versió reduïda que es
pogués representar moltes vegades sense els condicionaments que imposa el
gran format i que, alhora, fidel a l’esperit lleuger i diàfan amb què l’obra es va
concebre, fos una proposta intel·ligible dedicada especialment a la gent jove, a
les famílies i a tothom que es vulgui apropar al món de l’òpera. Aquella primera
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intuïció va esdevenir una necessitat quan em vaig adonar que els meus fills,
que eren petits, juntament amb alguns amics i altres nens, quedaven fascinats
davant la bellesa d’aquesta partitura i commoguts per la història que
s’explicava, pels seus personatges i pels paisatges de l’obra. Aquell desig és
avui una realitat que m’omple d’una nova energia. A tots els nens i joves em
plau dir-vos que, des dels inicis de Comediants, us hem tingut molt presents en
cada un dels nostres treballs, i que sempre hem compartir amb vosaltres les
emocions i les vivències del procés de creació dels nostres espectacles.
Prepareu-vos, doncs, per viatjar cap al món de la imaginació, de la fantasia, de
la simulació i del somni.
La versió que veureu és el germà petit de la que es va representar a la Sala
Gran del Teatre del Liceu. He concebut aquesta versió com un joc, he fet de
cuiner i, amb els mateixos ingredients, serveixo un plat nou més a la vostra
mida. He jugat a ser el mag que fa aparèixer i desaparèixer un colom o un
mocador i he estat una mica alquimista fent noves combinacions amb les
matèries primes de l’obra.
Cal que sapigueu que aquesta òpera va ser escrita i composta ara fa molt de
temps... Som al final del segle XVIII. Es tracta de la darrera òpera que va
compondre Wolfgang Amadeus Mozart, pocs mesos abans de morir. Mozart es
va basar en un llibret de seu amic cantant, actor i empresari teatral Emmanuel
Schikaneder.
Un ocellaire ens acompanyarà durant tot el viatge d’aquesta història, un
personatge descarat i una mica poca-solta, però tanmateix fidel i entranyable:
es diu Papageno. Veurem i viurem aquesta Flauta Màgica a traves dels seus
ulls; ell ens introduirà al conte. Ens trobem davant d’una obra on la raó, l’amor,
el coratge i la lleialtat s’enfronten, lluiten i, finalment, guanyen a l’instint, la por,
la tirania i la submissió. En la llunyania mítica d’un antic Egipte imaginari, el
gran sacerdot Sarastro condueix els homes vers la recerca de la veritat; el
príncep Tamino s’enamora de la dolça princesa Pamina, i el món de la foscor
de la Reina de la Nit declara la guerra al món lluminós i resplendent de
Sarastro... No us deixeu enganyar per les aparences, deixeu-vos captivar per la
música i les emocions d’aquesta faula meravellosa. Segur que, al final, haurà
valgut la pena! “
Joan Font i Pujol (director-fundador de Comediants)
“Comediants som un col·lectiu que ha estat format per actors, músics i artistes
de tot tipus dedicat per complet al món de la creació. Tot i que bàsicament
se'ns coneix com a grup teatral, el cert és que compta en el seu haver amb una
variada producció en molts camps de les Arts. Teatre de carrer i de Sala,
discos, llibres, projectes festius, pel·lícules, disseny, vestuari, materials
pedagògics o sèries de televisió són algunes de les diferents activitats en les
que l'equip ha anat desenvolupant la seva particular forma d'expressió.
Comediants fem la nostra primera actuació el Juny del 1972 sota el signe de la
transgressió. Per una banda, enfront del teatre oficial existent i per l’altre amb
els ulls posats al teatre més avantguardista que es feia a l'estranger (Théâtre
du Soleil, Bread and Puppet, Teatro Campesino de San Francisco, l'Odin
Teatret, Living Theater), vam apostar per un teatre basat en experiències
col·lectives, sense text amb música en directe i molta acció, volíem recuperar
aquell teatre escènicament viu i interdisciplinari, a la manera d'aquells vells
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comediants que omplien les places només amb un carro, una història i mil
estratagemes per poder-les explicar.
Des del seu origen, Comediants ha estat unit al que se'n podria dir l'esperit
festiu de l'existència humana. Totes les nostres creacions s'inspiren en símbols,
mites, rituals i cerimònies paganes, populars, religioses o iniciàtiques que
celebren el pas cíclic dels humans damunt la Terra. Per tant, les nostres
representacions i espectacles van més enllà del fet purament teatral o musical i
busquem reactivar les profundes arrels festives que ens cohesionen com a
espècie i ens connecten amb la natura de la qual formen part. Així hem anat
creant un mètode de treball en el que no existeixen gaires limitacions.
Qualsevol lloc pot servir com a escenari o espai per la representació (un carrer,
una plaça, tot un barri, un riu, un prat, l' Aqüeducte de Segòvia, l'Estadi Olímpic,
l'estació de metro de Times Square o el llac de Banyoles), qualsevol element
pot ser dramatitzat (una màscara, un llit, un capgròs, el mar, un arbre...) i
qualsevol tipus de llenguatge (mim, clown, comedia dell'arte, titelles, ombres)
és perfectament vàlid, per tal d'arribar a l'espectador per comunicar-nos i
emocionar-lo.
Plantegem un “teatre dels sentits”. Un teatre de colors, olors, formes i textures
però també un teatre de provocació. La provocació que suposa la senzillesa del
mite o el conte enfront de la complicada vida moderna. La provocació que
suposa l'optimisme enfront de certes realitats actuals. La provocació que
suposa el redescobriment d'allò quotidià enfront de l'imparable girar dels temps.
I, finalment, la provocació del compromís amb el present, obrir els ulls a la gent
perquè torni a veure el món com una meravellosa gran casa de cultura i
amistat, de la que tots hem de tenir cura abans que sigui massa tard”.
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1.2. Die Zauberflöte
Die Zauberflöte és una òpera en dos actes dins el gènere del singspiel que, a
diferència de l’òpera seria, presenta un caire més popular, sovint amb temàtica
còmica o fantasiosa. Una altra diferència de l’una envers l’altre, és que els
recitatius són parlats i no cantats.
El llibret és autoria d’Emanuel Schikaneder i s’estrenà a Viena el 30 de
setembre de 1791.
Al Gran Teatre del Liceu, Die Zauberflöte es va estrenar el 15 de gener de 1925
i aquelles representacions van ser les primeres que es van fer a Espanya
d'aquesta òpera. A dia d’avui és encara una de les òperes que més es
representa arreu del món.
1.2.1. L’autor
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) és un dels compositors més importants
de la història de la música. Pertany a l’època musical anomenada el
classicisme.

El classicisme
Època que s’estén a Europa
entre els anys 1750 i 1820,
aproximadament. Representa un
contrast estilístic front l’època
anterior, el barroc. Es basa en
idees de caire més racionalista i
naturalista, el culte a la
sensibilitat i la recerca de la
puresa.
Predomina la melodia clara i de
gran bellesa expressiva,
acompanyada per una harmonia
equilibrada. Les formes musicals
tenen una estructura sòlida,
coherent, proporcionada i
equilibrada.

Mozart va néixer a la ciutat de Salzburg el 27 de gener de l'any 1756. El seu
pare, Leopold Mozart, que també era compositor, va ser el seu professor de
música i va poder comprovar de seguida la gran facilitat del seu fill a l’hora de
tocar el piano i el violí i de compondre petites peces. Leopold, amb ganes de
mostrar el talent prodigiós dels seus dos fills (Nannerl, la germana gran també
tenia dots notables) va emprendre diverses gires per les corts d’Europa; la
primera, tot just quan Mozart tenia 6 anys. A la majoria de llocs eren ben
rebuts, tocaven i exhibien el seu talent mentre el seu nom es començava a
conèixer arreu. Aquestes gires foren una escola per Mozart ja que va tenir
l’oportunitat de conèixer i d’escoltar els músics de l’època, així com altres
personalitats rellevants de la cultura.
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En els concerts, al pare li agradava fer lluir les habilitats del seu fill, com ara ferlo tocar amb un drap tapant-li les mans, endevinar el nom de les notes tocades
amb qualsevol instrument, llegir a vista, sense haver vist mai, qualsevol
partitura que se li posés al davant o bé improvisar segons les peticions del
públic.

Mozart als 6 anys segons algunes fonts o bé als 10 anys segons altres.
Retrat atribuït a Pietro Antonio Lorenzoni

1

Així, la infantesa i joventut de Mozart passà entre molts altres viatges oferint
concerts i component nombroses obres.
El seu nom adquirí molt reconeixement arreu d’Europa i no li faltaren tota mena
d’encàrrecs: òperes, serenates, misses, peces per celebracions, etc. amb els
que aconseguia molt èxit i el reconeixement del públic, que ja el consideraven
un dels compositors més gran de tots els temps. I tot plegat abans de complir
els 20 anys!
En aquella època, però, la feina de músic
depenia totalment de la servitud envers a
un personatge de la cort o del poder
eclesiàstic. Calia sempre obeir les ordres i
les pretensions, sovint dèspotes, del qui
contractava el músic. Mozart, en un
moment de la seva vida, no va poder
seguir mantenint més aquests servilisme,
s’independitzà i marxà a Viena. Allà, als
26 anys, es casà amb Constanza Weber.
El matrimoni es mantenia gràcies a que
Mozart donava classes tot el matí, feia
concerts totes les tardes i componia tot el
temps que li quedava. El matrimoni va
tenir sis fills, dels quals només en
sobrevisqueren dos que, a la seva
vegada, varen morir sense descendència.

L’anècdota del prodigi
Quan Mozart tenia 14anys estava
realitzant una gira, juntament amb el seu
pare, per Itàlia. A Roma, va assistir a un
concert a la Capella Sixtina i va poder
escoltar una peça musical, el Miserere
d’Allegri. Aquesta obra era únicament
propietat i privilegi de la Capella. Només
es podia interpretar allà i no se’n podien
fer còpies de la partitura per evitar la
divulgació.
Mozart l’escoltà per primer cop. En
arribar a casa seva, la va transcriure tota
de memòria. En una segona audició, va
portar la seva transcripció per comprovar
que era exacte. Cal dir que la peça
musical en qüestió consta de moltes
veus polifòniques, és a dir,
sobreposades. Com es pot imaginar,
doncs, és molt complicat, per no dir
impossible, retenir mentalment amb la
perfecció que ell ho feu.

L’època de Viena dels primers anys
aportà molts èxits a Mozart. És també quan fou convidat a ingressar a la lògia
maçònica, cosa que ell acceptà amb molt d’orgull. Mozart era de pensament
progressista i molt afí als ideals que lluitaven per una fraternitat universal entre
1

Orígen de la imatge: http://www.mozart.cat/galeria_1.htm
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tots els homes, per la igualtat i per la tolerància; en resum, per la consecució
d’una raça humana millor.
A partir del 1789, però, la sort va començar a anar a la baixa. La família Mozart
començà a tenir seriosos problemes econòmics i havia de dependre de crèdits
dels amics. A això s’hi afegí que la dona, Constanza, es trobava sovint malalta i
havia de deixar sol el seu marit per anar a recuperar-se. Amb tot, Mozart no
deixava de compondre, de manera infatigable, noves obres.
El mateix any de la seva mort, el 1791, és quan li arriba la proposta d’escriure
Die Zauberflöte. S’explica que el seu amic Emanuel Schikaneder, empresari
teatral i actor, li proposà aquesta obra per mirar de donar un nou impuls al seu
teatre, que es trobava a prop de la ruïna. L’encàrrec suposava un nou repte per
Mozart, ja que l’obra havia de contenir temes fantasiosos i l’havia de
compondre a l’estil del singspiel, que Mozart ja havia cultivat anteriorment amb
El rapte del serrall. La premissa era que l’obra s’havia de dirigir a un públic
popular, de teatre de barri, i així fou: l’estrena aconseguí un gran èxit.
Mozart, dèbil i cansat, emmalaltí greument quan encara estava acabant
d’escriure el Réquiem. El 5 de desembre de 1791 va morir i la partitura fou
acabada pel seu deixeble Süssmayr, seguint les anotacions del seu mestre.
Les causes de la seva mort, segons certificaren els metges que l’atengueren,
es degué a un tipus de febre reumàtica infecciosa que li provocà una disfunció
renal irreversible.
El seu enterrament fou molt modest i el seu fèretre anà a parar a una fossa
comú del cementiri de Sant Marc. No s’ha pogut situar mai el lloc exacte de les
seves restes.

El misteriós encàrrec
Molt s’ha especulat sobre la fi de Mozart i el Rèquiem. El que se sap és
que un personatge que no es volia identificar li va fer l’encàrrec d’una
missa de difunts. El propòsit del misteriós personatge, que era un
comte, era força innoble: pretenia apoderar-se de l’autoria de l’obra, que
volia oferir en una missa de difunts en honor de la seva esposa,
traspassada de feia pocs mesos. Per aquest motiu, no es donà a
conèixer mai al compositor.
Mozart, que ja se sentia malalt, s’obsessionà a causa de les
inesperades i sobtades aparicions del personatge que li reclamava amb
insistència l’obra. Hi veié un obscur presagi fins al punt que, sentint-se
del tot defallit i veient molt a prop la seva mort, exclamà als qui el
vetllaven: “ja us he dit que l’escrivia per a mi”

1.2.2. L’obra
Die Zauberflöte és una de les darreres composicions de Mozart. L’escriu l’any
1791, any de la seva mort.
L’obra neix com a encàrrec d’Emanuel Schikanerder qui, a més de ser amic de
Mozart, era empresari teatral i actor. Es reservava, sovint, algun dels papers
protagonistes de les obres que es representaven en el teatre que ell dirigia, a
Viena. En aquesta ocasió, va voler crear una obra còmica, amb tots els
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elements fantasiosos de l’època: una mena de conte de fades, amb
personatges màgics, bruixes dolentes i joves prínceps de bon cor.
Però no només això, sinó que donat que tant ell com Mozart pertanyien a la
maçoneria, varen voler donar-li un significat més profund a l’obra. Die
Zauberflöte conté paral·lelismes amb personatges influents de l’època, que
representaven diferents estaments de poder polític i social i incorpora ritus
propis de la maçoneria: les proves de la llum i la foscor per purificar a Tamino i
a Papageno; les del foc i de l’aigua que han de passar els joves prínceps per tal
de demostrar la puresa del seu amor... a banda de tota una sèrie de
simbologies referents a les lògies dels maçons.
L’òpera conté, a més, un missatge alliçonador per a tothom: les aparences,
sovint, no són el que semblen ja que el personatge pretesament bo, la Reina de
la Nit, resulta ser el més cobdiciós i malèvol; en canvi, el que primer és
presentat com a dolent, aquell del qui tothom en parla maleses, Sarastro,
resulta ser el més savi i equitatiu.
L’estrena de Die Zauberflöte, el 30 de setembre de 1791, amb Shikaneder fent
de Papageno i Mozart dirigint des del clavecí, fou un gran èxit. Es convertí en el
major èxit de taquilla de l’empresari: solament durant el mes d’octubre, es
representà vint-i-quatre vegades!
Musicalment, l’obra conté àries en les que la senzillesa i la bellesa de la
melodia les fa ràpidament agradables d’escoltar i de recordar amb posterioritat
com, per exemple, la coneguda melodia de les campanetes màgiques (Das
Klinget so herrlich) que ha esdevingut una cançó popular arreu.
D’altres, contenen passatges de gran virtuosisme vocal, com la famosa ària de
la venjança de la Reina de la Nit (Der Hölle Rache). Cal especificar que Mozart
acostumava a conèixer abans els intèrprets de les seves òperes per, així,
escriure les àries a la mida de la capacitat tècnica i expressiva dels cantants.
Un altre element que fa molt atractiva aquesta obra és la comicitat del
personatge del Papageno, que representa el caràcter més desimbolt i simple
de l’home de poble, poc refinat, amb interessos més terrenals, que es
contraposen a la recerca dels elevats ideals del príncep Tamino.
Una gran obra que, avui en dia, se segueix interpretant arreu del món i se
segueix adaptant en diferents mides i formats i que continua, com en l’any
1791, fent les delícies de tots els públics.
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2. Currículum educatiu
L’assistència a un espectacle en viu i el posterior treball del mateix permet
adquirir i desenvolupar tota una sèrie d’habilitats que no són únicament pròpies
de la competència artística i cultural, sinó que es pot treballar com a projecte
interdisciplinari ja que s’incideix en continguts de diferents àrees del currículum.
Aquesta guia didàctica té en compte aquest fet i aporta recursos dirigits a altres
àrees educatives, no exclusivament a les d’expressió artística. D’aquesta
manera, a l’escola, és possible establir un treball transversal amb el professorat
de les altres àrees per treballar conjuntament a l’entorn de l’espectacle.

2.1. Competències bàsiques

Àrees

Competències pròpies de l’àrea

EDUCACIÓ ARTÍSTICA

Competència artística i cultural

ÀMBIT DE LLENGÜES

Competència comunicativa
lingüística i audiovisual

EDUCACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT
PERSONAL I LA
CIUTADANIA

Competència social i ciutadana

Aportacions de les
àrees a les
competències bàsiques
Tractament de la
informació i competència
digital.
Competència amb el
coneixement i la
interacció amb el món
físic.
Competència d’autonomia
i d’iniciativa personal.

Competència artística i cultural
Adquirint un sentit crític a l’hora de valorar l’espectacle, emetent l’opinió sempre
des del respecte.
Coneixent les manifestacions artístiques, com a primer pas per aprendre a
valorar-les.
Posant en funcionament els mecanismes d’expressió tant individuals com
col·lectius, per crear i manifestar emocions.
Apreciant el patrimoni cultural i artístic, tant el de l’entorn més immediat, com el
d’altres cultures o procedències.
Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Elaborant i expressant idees en forma oral, opinions i sentiments entorn de
l’obra visualitzada i essent capaç d’intercanviar aquestes opinions amb el grup.
Facilitant la lectura de textos per tal d’entendre l’argument de l’obra.
Escrivint les activitats proposades a l’entorn de l’espectacle vist.
Competència social i ciutadana
Sentint-se integrant d’un grup social per desenvolupar actituds de respecte i de
responsabilitat amb l’entorn.
Comprenent i respectant l’organització d’un espai o equipament específic i
adequant el comportament als requeriments concrets.
Entenent el sentit de convivència i de respecte en un entorn artístic.
Gran Teatre del Liceu – Servei Educatiu – La petita Flauta Màgica

27

Tractament de la informació i competència digital
Processant la informació audiovisual derivada de l’espectacle.
Fent ús de les tecnologies de la informació per a cercar i ampliar la
documentació sobre l’autor de l’obra o altres aspectes relatius.
Desenvolupant el sentit crític a l’hora de seleccionar la informació i transformarla.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Coneixent el patrimoni cultural que l’envolta, i l’evolució històrica dels
equipaments artístics.
Comprenent el món en el que habita, divers i plural i apropant-se a diferents
manifestacions professionals de la mà de les persones que les protagonitzen.
Traslladant el sentit dels aprenentatges més teòrics de l’aula al món real.
Competència d’autonomia i iniciativa personal
Coneixent les motivacions, el caràcter i les reaccions dels personatges.
Desenvolupant un sentit crític a l’hora de valorar les accions dels personatges.
Empatitzant amb la situació emocional dels personatges.

2.2. Objectius
Apropar-se a l’art de l’òpera d’una manera amena i divertida
Desvetllar el gust d’escoltar música i veure teatre en directe.
Apreciar i valorar amb sentit crític l’òpera com a gènere musical.
Aprendre els valors humans que es desprenen de l’obra.
Participar de debats amb el grup classe expressant amb respecte
opinions sobre els personatges.
6. Cercar i contrastar informació relativa a l’espectacle.
7. Desenvolupar l’habilitat de les arts plàstiques per entrar en l’argument de
l’obra.
8. Gaudir del treball posterior, escoltant, cantant o bé tocant amb
instruments fragments de l’obra.
1.
2.
3.
4.
5.

2.3. Continguts
Per a cicle inicial
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La lectura i comprensió de l’argument.
L’escriptura de síl·labes.
El dibuix i la pintura.
El moviment i l’expressió corporal.
L’oïda i l’atenció.
La cançó.
La vida del compositor: Mozart.
La reflexió i l’expressió oral.

Per a cicle mitjà
1. La lectura i comprensió de l’argument.
2. La cançó.
3. La vida del compositor: Mozart.
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4. La manipulació del paper.
5. L’escriptura en llengua catalana.
6. La reflexió i el debat.
Per a cicle superior
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La lectura i comprensió de l’argument.
La biografia de Wolfgfang Amadeus Mozart.
La pràctica de la flauta dolça.
La grafia musical.
La flauta de Pan.
La comprensió amb llengua anglesa.
La vida del compositor: Mozart.

3. Activitats didàctiques
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Les activitats proposades tenen una clara relació envers els continguts que per
al cicle inicial de primària figuren en el currículum educatiu de les àrees que
aquí es treballen: educació artística (música i dansa, visual i plàstica),
àmbit de llengües i educació per al desenvolupament personal i la
ciutadania.
Així mateix, donat que l’espectacle es proposa per als tres cicles de primària,
les activitats s’han pensat, per a una millor organització, segons el nivell de
cada cicle. Per tant, s’especifica en un requadre el cicle pel que es recomana
l’activitat, en el benentès que és el professorat qui decideix i adapta, si cal, la
proposta.

3.1. El conte de La petita Flauta Màgica
Recomanat per a tots els cicles.

Hi havia una vegada un príncep que es deia Tamino i que es va perdre tot
passejant per un bosc encantat. De cop, una serp gegant i terrible el va
atacar i se’l volia menjar. Tamino, mort de por, va començar a cridar:
-

Ajuda! Ajuda! estic perdut! Un astut serpent m’ha triat per víctima!
Salveu-me!

Del fons del bosc va aparèixer la Reina de la Nit i li va clavar una llança a
la gegantina serp, que va caure a terra.
-

Mor, monstre lleig, pel meu poder!

Tamino, que s’havia desmaiat de l’espant, no va poder veure el que havia
fet la Reina de la Nit, perquè aquesta es va amagar de seguida. Quan es va
despertar, en Tamino es preguntava:
-

On sóc? És fantasia el fet que encara sigui viu? Qui m’ha salvat?

Aleshores, en Papageno, que passava per allí tot caçant ocells, es va voler
fer el valent i va dir una mentida.
-

Jo he matat aquesta monstruosa serp.

-

Tu?

-

Si!

-

Com ho has fet si no portes armes?

-

Com? Amb les meves mans, així, crac!

Però la Reina de la Nit, que ho estava escoltant tot amagada, es va enfadar
molt en sentir aquesta mentida i, com a càstig, va posar al Papageno un
tap a la boca.
-

Així no diràs mai més cap mentida!

Després, dirigint-se al jove príncep, li ensenyà un retrat de la seva filla, la
dolça Pamina, que estava segrestada dalt d’una torre.
-

Príncep, salvaràs a la meva filla? Es troba presonera al castell de
Sarastro.

Tamino, que s’havia enamorat bojament de Pamina només en veure el
retrat, decidí anar a salvar-la. Papageno, sense poder parlar, feia gestos
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indicant que ell també volia anar-hi per ajudar el príncep. La Reina li
tragué el tap a canvi que ell prometés que no diria mai més mentides.
A Tamino, li féu entrega d’una flauta màgica que, en cas de fer-la sonar,
l’ajudaria en qualsevol perill, i al Papageno li donà unes campanetes,
també màgiques, que el protegirien de tot.
Així, els dos valents van emprendre l’aventura disposats a salvar la
princesa Pamina de les mans del malvat Sarastro.
Tamino va decidí que hi anirien per separat i li va donar el retrat al
Papageno per si ell trobava abans la princesa.
-

Pamina, Pamina!, cridava per tot arreu.

Sense ni adonar-se, Papageno es va trobar a prop del palau d’en Sarastro.
De cop, sentí unes veus que cridaven:
-

Fes-me un petó, Pamina!

-

No, mai! Fuig d’aquí!

La Pamina era perseguida per Monostatos, un dels criats d’en Sarastro.
-

Fes-me un petó o et castigaré!

-

Mai! No et vull! Ets un malvat!

Papageno va entrar corrents i xocà amb en Monostatos. Tots dos, en
veure’s, es van espantar d’allò més i Monostatos va fugir cames ajudeu-me
pensant-se que Papageno era una mena de monstre.
Aleshores, Papageno mirà el retrat que li ha havia donat en Tamino, i
comprovà que la noia era, efectivament, la Pamina, la filla de la Reina de la
Nit.
-

Pèl roig, ulls negres, llavis vermells...Tamino! Ja l’he trobada!

Papageno explicà a la princesa que en Tamino s’havia enamorat bojament
d’ella en veure el retrat, i que anaven a rescatar-la per tornar-la amb la
seva mare.
Mentrestant, en Tamino seguia buscant per un altre cantó del bosc. De
sobte, un perill! Tot d’animals se li apropaven amb cara de pocs amics! Què
podia fer? La flauta! La va fer sonar i, com per art de màgia, els animals del
bosc es posaren a ballar i a jugar!
En Papageno, que havia sentit de lluny el so de la flauta, va fer sonar
també el seu reclam d’ocells per tal que en Tamino el sentís. Però qui va
arribar abans fou el malvat Monostatos, amb els dos criats, que els volia
fer presoners a ell i a la princesa per portar-los davant d’en Sarastro. Pobre
Papageno, tremolava mort de por, com una fulla!! De sobte, va recordar que
tenia les campanetes màgiques i les va fer sonar. En sentir aquell so
encantat, en Monostatos i els dos criats es varen posar a ballar i van
marxar.
Tot seguit aparegué en Sarastro i el Papageno va tornar a tremolar:
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-

Oh, si fos un ratolí que aviat m’amagaria! I si fos tan petit com un
cargol, dins ma casa em tancaria! Filla meva, i ara què direm?

-

La veritat! Sí, m’he volgut escapar, però era perquè Monostatos
m’exigia un petó!

Mentre la Pamina explicava al gran sacerdot les malifetes de Monostatos,
aquest arribà al palau portant presoner el príncep Tamino:
-

És ella! digué en veure la princesa.

-

No m’ho puc creure, és ell! exclamà la Pamina.

Tots dos es van voler abraçar, però en Monostatos, enfadat, els volia
separar.
Sarastro, que en realitat era un savi molt bo, quan va comprendre que
Monostatos s’havia comportat malament amb la princesa, el va castigar i el
va fer fora. Després va dir al príncep Tamino que, si es volia casar amb la
princesa, abans havia de superar unes proves per demostrar que era un
home valent i noble de cor.
Així doncs, van tapar els ulls amb una bena al príncep i al Papageno.
La primera prova consistia en travessar una gran sala, enmig de trons i
llamps i sense destapar-se els ulls. Esporuguits, van aconseguir travessarla i, enmig d’un fort tro, aparegué en Sarastro que els imposà la següent
prova:
-

Haureu de fer silenci! No podreu parlar amb ningú!

La Reina de la Nit els va anar a trobar per dir-los que marxessin i no fessin
cas al Sarastro, que els portaria cap a una sort terrible. Tamino, però, no la
va voler escoltar i la Reina marxà ben enfadada.
Papageno s’esforçava en no xerrar, però no les tenia totes:
-

Ah! És massa complicat això de guardar silenci...no està fet per a
mi...Jo vull cantar, ballar...i també voldria una noieta per estimar!

I com que tenia molta gana, es posà a menjar i a somniar amb la seva
estimada.
Mentre, la Reina de la Nit anà cap al palau d’en Sarastro per demanar a la
seva filla una cosa terrible: volia que matés en Sarastro, per tenir ella tot el
poder. La pobre Pamina, terroritzada, caigué de genolls amb el punyal a les
mans just en l’instant en què el príncep Tamino arribava.
-

Tamino, que contenta que estic de veure’t!

Però, com que el príncep no podia parlar amb ningú, no li digué res i se
n’anà. Això entristí molt la princesa, que es va pensar que en Tamino ja no
l’estimava.
Per sort, Sarastro va arribar i, consolant a la Pamina, li demanà que anés a
buscar el príncep, per passar tots dos junts l’última prova i gaudir, així, del
seu amor.
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Per fi, tots dos junts, es disposaren a travessar la porta màgica. Darrera,
unes flames molt altes de foc els esperaven, però gràcies al so de la flauta
màgica i a l’amor que sentien l’un per l’altre, varen poder passar sense
problema.
Però, i en Papageno? Què feia mentrestant? Doncs estava esperant si
trobava la seva papagena. No hi havia manera, i començava a desesperarse.
-

La meva vida és un fàstic. Xerro tant que l’he cagat! Tot el que em
passa m’ho he ben guanyat!

De sobte, va sentir com algú se’n reia. Era una velleta que s’apropava cap a
ell:
-

Aneu rient, velleta, aneu fent broma, que jo estic molt i molt trist,
perquè no tinc ningú que em vulgui estimar.

Aleshores, la velleta li digué que podria fer sonar les campanetes màgiques
per veure si passava algun encanteri. Així ho va fer.
- Dringa, campaneta, vull la dona aquí!
I, màgia! La velleta es va treure la disfressa i resulta que era una Papagena
jove i bonica! Quina alegria varen tenir tots dos! De seguida es van abraçar
i van quedar que mai se separarien i que tindrien molts papagenos petitets!
La història, doncs, tingué un bonic final: Sarastro va fer fora del reialme a
Monostatos i a la Reina de la Nit per sempre més, i els nostres valents
protagonistes van poder viure una vida feliç!

Propostes didàctiques
El conte serveix per entrar en l’argument de l’espectacle.
Com a activitat didàctica, la proposta és que en feu un treball de lectura i
comprensió de text, podent ser aquest a diferents nivells per als diferents
cicles.
Per a cicle inicial, la mestra pot senzillament llegir-lo a l’aula i treballar-ne la
comprensió, sobretot, dels personatges que hi surten. L’alumnat de cicle mitjà
pot fer-ne la lectura d’alguns fragments. L’alumnat de cicle superior pot fer la
lectura sencera del conte i respondre a algunes preguntes que faci la mestra,
sobre la comprensió del text.
Per tal d’entrar en l’ambient i l’estètica de l’espectacle, podeu visionar amb el
vostre alumnat el vídeo promocional del Liceu, en el que es veu el duet del
Papageno i la Papagena. El trobareu a:
http://www.youtube.com/watch?v=R1N6N5ou8qE&list=PL96865ECCC1F75C19&ind
ex=13
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Recomanem, però, no visualitzar tot l’espectacle sencer, per tal de mantenir la
il·lusió en l’espectacle en viu.

3.2. Ens belluguem amb la melodia de La campana
Recomanat per a Cicle Inicial. Àrea Educació Artística. Música i Dansa.

Fem sonar una capseta de música2 amb la melodia de la campana (Das Klinget
so herrlich) o dansa dels esclaus, que es correspon amb el moment en el que
Monostatos vol atrapar Pamina i Papageno, i aquest fa sonar les campanetes
màgiques per deslliurar-se’n.

Mentre sona, els nens i nenes es belluguen lliurement i quan la mestra atura el
so, el grup s’atura. Es pot fer coincidir les aturades amb els finals de cada
frase.
Una altra variant seria la de fer sonar ràpid-lent la melodia i que els infants
adaptin el seu moviment a la velocitat.
Amb aquest exercici estem treballant la reacció i el control de l’arrencada i
l’aturada.
Si no disposeu de la capseta de música, podeu adaptar l’exercici utilitzant una
de les versions que es troben penjades al youtube. Algunes de recomanades
són:
http://www.youtube.com/watch?v=bvieQiDf2i8
[Sense imatges, versió original amb la melodia de les campanetes i el cor
d’homes que canten la cançó. Durada 0’53’’. Consulta: setembre 2013]
http://www.youtube.com/watch?v=yxFb8ztpRs8

2

Trobareu capsetes de música amb la melodia en diferents botigues de souvenirs. Una d’elles els
magatzems Ingenio (C. Rauric).
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[Versió per a nadons, amb sons de capseta de música i corda.
S’acompanya de fotografies de nadons. Durada: 2’22’’. Consulta: setembre
2013]

3.3. Cantem la cançó de La campana
Recomanat per a Cicle Mitjà. Àrea d’Educació Artística. Música i Dansa.

Aprenem la cançó que canta Monostatos quan es posa a ballar embadalit pel
so màgic de les campanetes de Papageno.
Podeu aprofitar per treballar elements de la partitura que estigueu fent a classe
de música.

Que magnífic que sona,
que bonic que és el so!
larala, la, la, larala,
la, la, larala!

Mai no havia sentit, no,
ni vist res d’igual!
larala, la, la, larala,
la, la, larala!
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3.4. Toquem amb la flauta dolça la cançó de La campana
Recomanat per a Cicle Superior. Àrea d’Educació Artística. Música i Dansa.

Preneu la partitura anterior i assageu-la amb la flauta dolça.

3.5. Pintem el rostre de la princesa Pamina
Recomanat per a Cicle Inicial. Àrea d’Educació Artística. Visual i Plàstica.

Papageno va buscant la princesa Pamina per tot arreu. De sobte, troba una
noia adormida al bosc. Fa sonar la seva flauta de Pan i la noia es desperta.
Aleshores, Papageno es treu el medalló que li ha deixat Tamino amb el retrat
de la princesa i el compara amb la noia:
-“ Pèl roig...? Sí, ben roig.
Ulls negres...? Sí, ben negres.
Llavis vermells...? Sí, són vermells”.

Pinta en el rostre següent una Pamina ben bonica, seguint les indicacions del
Papageno.3

3

Procedència de la imatge: www.pintar.cat [Consulta: setembre 2013] També es poden pintar
online aquesta i altres cares.
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3.6. Fabriquem el medalló
Recomanat per a Cicle Mitjà. Àrea d’Educació Artística. Visual i Plàstica.

En Sarastro regala un medalló a en Tamino i a la Pamina, com a premi per
haver superat les proves. Aquí teniu les indicacions per construir un medalló
igual.
Imatges 1 i 2. Retalleu dos quadrats de paper de 10x10 cm. A cada quadrat hi
dibuixeu 10 línies amb llapis, a distància d’1 centímetre. Pinteu al vostre gust
per la cara que no té les línies.

Imatges 3 i 4. Doblegueu cada quadrat per les línies, com un acordió. A cada
“acordió” resultant, hi poseu una grapa al mig.

Imatges 5 i 6. Enganxeu els dos “acordions” per un
desplegueu i enganxeu per l’altre extrem.
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Imatges 6 i 7. Hi passeu un cordó fent un petit foradet al darrera, pel mig, o bé
a l’extrem superior. Ja teniu el medalló a punt de lluir i, fins i tot, el podeu portar
posat el dia que vingueu a veure l’espectacle!

3.7. La flauta de Pan
Recomanat per a Cicle Superior. Àrea d’Educació Artística. Música i Dansa i Visual i Plàstica.

4

La flauta de Pan és un instrument molt popularitzat arreu. Els seus orígens es
remunten a l’antiguitat amb l’anomenada syrinx policalama, utilitzada pels
grecs.

A Catalunya rep el nom de siringa, bufacanyes, flabiol de set forats (ja que
acostuma a comptar amb set tubs), o també flabiol de canons per la forma que
té.

4

Procedència de la imatge: http://www.thomann.de [Consulta: setembre 2013]
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3.7.1. Activitat de recerca
Proposem a l’alumnat que facin una cerca a Internet per respondre les
preguntes següents:
1. Qui era el déu Pan?
2. Quin caràcter se li atribueix?
3. D’on ve el nom de Siringa? Es tracta d’algun personatge? Explica què li
va passar.
4. Què opines de l’actitud del déu Pan envers les nimfes?
3.7.2. Visionem i escoltem la flauta de Pan
El so de la flauta de Pan s’ha fet servir molt en la música més comercial. Aquí
en podreu sentir un exemple, en el tema de la banda sonora de la pel·lícula
Titànic:
http://www.youtube.com/watch?v=Dfjnx2aB9A8
[Consulta: setembre 2013]
Un ús i un context molt diferent és el d’aquest vídeo amb Daila Cernatescu,
Flauta de Pan, i Pedro Ibanez, guitarra. Interpreten el tema La vida breve, de
Manuel de Falla, en el que podeu escoltar i veure un domini de la flauta de Pan
amb tècnica molt acurada i un tracte melòdic excel·lent:
http://www.youtube.com/watch?v=nzZdRytVKZ4
[Consulta: setembre 2013]
Enceteu un debat amb el grup, demanant-los què els ha semblat les dues
peces escoltades i si els ha agradat o no. Procureu que argumentin la seva
resposta.
3.7.3. Construïm una flauta de Pan
Provem de construir una flauta de Pan. La farem de vuit tubs, tot i que es pot
fer de més.
Materials necessaris:
Un tub de plàstic fi, d’una llargada de 80 cm., aproximadament.
Cinta aïllant de diversos colors i gomets.
Plastilina.
Una cinta d’uns 2 centímetres d’amplada i 50 cm. de llargada.
Tisores.
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Pega.
Procés
Talleu un primer tub de 6cm.
El segon, serà d’un centímetre més, i així fins a completar els vuit tubs.
Decoreu els tubs amb la cinta de adhesiva de colors i amb els gomets.
Agrupeu-los de gran a petit i passeu la cinta aïllant al voltant per unir-los.
Feu vuit boletes amb la plastilina i tapeu l’orifici de l’extrem de cada tub.
Ja teniu la flauta a punt de sonar!

3.8. Joc d’oïda
Recomanat per a Cicle Inicial. Àrea d’Educació Artística. Música i Dansa.

L’ocellaire Papageno fa servir un reclam per atraure els ocells i posar-los a la
seva gàbia. Ell fa servir una flauta de Pan, però pel joc d’oïda farem servir un
reclam de botó com el de la fotografia.5

Disposem el grup en rotllana, asseguts a terra si és possible, i amb les mans al
darrera. Un nen o nena surt un moment fora de l’aula, mentre la mestra camina
per fora la rotllana i deixa el reclam a les mans de l’alumne que ha escollit,
sense que ho noti la resta del grup.
Entra el nen o nena que estava fora i es passeja per dins la rotllana. El que té
el reclam, el fa sonar quan vol i, el que està al mig, ha d’endevinar d’on ve el so
i assenyalar el qui té el reclam.
Un cop ho encerta, es reprèn el joc canviant els protagonistes.
Per complicar-ho més, podem fer servir més d’un botó sonor. En aquest cas, a
fora sortiran tants nens i nenes com botons disposem.

5

En trobareu als magatzems Ingenio, C. Rauric, Barcelona.
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3.9. Visionem l’obra en dibuixos i en anglès
Recomanat per a Cicle Superior. Àmbit de llengües. Anglès.

Existeix una versió de Die Zauberflöte amb dibuixos animats, cantada i narrada
en anglès. És una versió molt ben aconseguida, produïda per la BBC i la
Welsch National Opera.
El treball que us proposem és per fer-lo des de l’àrea d’anglès. Podeu,
senzillament, fer-ne l’audició o bé proposar la comprensió dels fragments
parlats.
La primera part té una durada de 10’43’’i la trobareu a :
http://www.youtube.com/watch?v=O7Wp3p3did4
La segona part dura 9’53’’:
http://www.youtube.com/watch?v=27wGTorcgvI
La tercera part dura 8’48’’:
http://www.youtube.com/watch?v=G_rR6fdpMZc
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3.10. Les síl·labes perdudes
Recomanat per a Cicle Inicial. Àmbit de llengües. Llengua i literatura catalana.

Completa els noms dels personatges i d’un dels instruments de l’espectacle
amb la síl·laba que hi falta. Després, juga a formar paraules noves amb les
síl·labes perdudes i escriu-les en el requadre blau.

PAPAGE……
…….MINO

NO

……RASTRO

SA

REI…… DE LA NIT

TA

PA……NA
NA

MO

……NOSTATOS

TA

……PAGENA
PA

FLAU……
MI

Escriu aquí les teves paraules noves, com a mínim tres.

Gran Teatre del Liceu – Servei Educatiu – La petita Flauta Màgica

42

3.11. Completa l’argument
Recomanat per a Cicle Mitjà. Àmbit de llengües. Llengua i literatura catalana.

Completa l’argument de la història amb les paraules que hi falten.

La flauta Màgica és una............................que va
compondre .......................... En ella, el príncep .........................
s’enamora
de la princesa ............................... que es troba presonera
al ...............................d’en...................................
Juntament amb l’ocellaire....................................... emprenen
l’........................d’anar-la a rescatar.
La Reina de la Nit és la .................. de la .................... Pamina
i dóna una ..................... màgica al príncep i unes ..............................
també ................... al Papageno, que els ajudaran en cas
de .............................
La ........................ té un final ......................: tots dos ...........................
la princesa, i el Papageno troba, per fi, una companya.
castell òpera Pamina Papageno perill mare feliç
Tamino aventura princesa Mozart flauta campanetes
història rescaten Sarastro màgiques

3.12. Escriu l’argument de La petita Flauta Màgica II
Recomanat per a Cicle Superior. Àmbit de llengües. Llengua i literatura catalana.

Ara ja saps què passa a la història de La petita Flauta Màgica, quins són els
personatges, quin caràcter o personalitat mostren, quines són les seves
ambicions o desitjos i com acaba tot plegat.
Imagina’t, però, que cal redactar l’argument inicial per a una segona part de la
història. Escriu-lo pensant bé com t’agradaria a tu que els anés la vida en
general. No cal que hi surtin tots els personatges.
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Després, a classe, la mestra pot demanar que es llegeixin en veu alta algunes
de les històries. La història continua...Posa-hi imaginació!

3.13. Comprensió i debat de text 1 El petó de Monostatos
Recomanat per a Cicle Inicial. Àrea Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania.
Àmbit de llengües

Monostatos és el criat de Sarastro i demana a Pamina que li faci un petó.
Llegeix el diàleg que interpreten quan canten l’ària número 7 de l’espectacle.
Ho podeu fer entre dos, un nen i una nena de la classe.
MONOSTATOS: Va, colometa, vine aquí.
PAMINA: Oh, quin martiri, quin turment!
MONOSTATOS: Se t’ha acabat la vida!
PAMINA: La mort no em fa basarda, sols per ma mare greu em sap. Segur que
de dol deurà morir.
MONOSTATOS: O em beses ja o et mataré! Amb odi puc matar-te!
PAMINA: La mort abans accepto si a tu, oh bàrbar, res no et commou.
MONOSTATOS: Doncs prou, doncs prou si sola et vols quedar!

Enceteu un debat a classe per respondre les preguntes:
1. Et sembla que Pamina està d’acord en fer un petó a Monostatos?
2. Monostatos fa servir paraules dolces per demanar el petó? O fa servir
paraules grolleres?
3. Creus que el comportament de Monostatos és correcta?
4. Com creus que se sent Pamina en aquesta situació?
En segon lloc, visioneu el vídeo. Hi veureu també el Papageno quan s’espanta
en veure el Monostatos.
https://www.youtube.com/watch?v=tvczeMHNJ-c
[Consulta: setembre 2014]

3.14. Comprensió i debat de text 2 La ira de la Reina de la Nit
Recomanat per a Cicle Mitjà. Àrea Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania.
Àmbit de llengües

Llegeix la lletra que canta la Reina de la Nit en la seva ària Der Hölle Rache.
Mortal venjança en el meu cor es cova.
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Mort condemnada amb desesper
em bull a dins del pit!
Si ara tu Sarastro no extermines,
la meva filla tu mai més seràs,
mai més seràs, filla meva no seràs,
la meva filla tu mai més seràs!

En segon lloc, visiona el vídeo del youtube en el que veuràs una de les millors
intèrprets d’aquest personatge. Es diu Diana Damrau i és una soprano molt
famosa. Fixa’t en el seu posat i l’expressió de la seva cara.
http://www.youtube.com/watch?v=DvuKxL4LOqc
[Consulta: setembre 2013. Comença amb un recitatiu en alemany. L’ària
s’inicia al minut 2’09’’]
Ara, enceteu un debat a classe contestant aquestes preguntes:
1.
2.
3.
4.

Et sembla que la Reina està contenta?
Què li està demanant a la seva pròpia filla?
Creus que és possible que una mare demani això?
Què li diu a la seva filla per convèncer-la que ho faci?

3.15. Comprensió i debat de text 3 La diferència i la
discriminació
Recomanat per a Cicle Superior. Àrea Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania.
Àmbit de llengües

Monostatos, en el llibret original, és un moro i és el criat-esclau de Sarastro, el
gran sacerdot. Ell es lamenta que, a causa del seu color, no troba una noia que
l’estimi. A més, està també enamorat de la Pamina i se sent rebutjat per
aquesta.
Sent tothom d’amor la joia,
folga i juga i fa petons;
jo no puc amar cap noia
perquè negre sóc de pell,
Ni un sol cor no vol donar-se’m?
No sóc fet de carn i os?
Sense dona viure sempre
és per mi el pitjor turment.
Doncs jo vull, si sóc un home,
riure i besar, ser amorós!
Tu perdona’m, bona lluna,
si una blanca em roba el cor.
Blanca pell, jo vull besar-te.
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Lluna, amaga’t, per favor!
Si mirar-t’ho no t’agrada,
pots tancar si vols els ulls.

Monostatos. Figurí creat per Oskar Kokoscha, el 1964

Llegeix la lletra de l’ària que canta en Monostatos i, després, reflexiona sobre
les següents preguntes:
1. Què coneixes sobre l’esclavitud?
2. Creus que és just que hi hagi diferència social a causa del color de la
pell?
3. Et sembla que el fet de tenir un color diferent de pell fa que realment
siguem diferents? Ens comportem de diferent manera? Pensem
diferent? Sentim diferent?
4. Coneixes en el teu entorn més proper algun cas de discriminació per
aquest motiu?
Enceteu un debat a classe i poseu en comú les respostes.
Per últim, visioneu el vídeo en el que Monostatos canta l’ària “Alles fühlt der
Liebe Freuden” en una producció de l’òpera original, Die Zauberflöte:
https://www.youtube.com/watch?v=G8Jt-K09_mI
[Consulta: setembre 2014]
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3.16. Sopa de lletres6
Recomanat per a tots els cicles

Ara que ja sabeu tants coses sobre aquesta fantàstica història, mireu de
resoldre la sopa de lletres. Hi heu de trobar 6 dels personatges que surten a
l’obra. Bona sort!

6

Procedència de l’activitat: Guia Didàctica La petita Flauta Màgica edició 2001.
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4. Recursos al web i bibliografia
https://sites.google.com/site/laflautamagicadewamozart/home
Pàgina web amb multitud de recursos per a estudiants de secundària.
Dissenyada per Carme Barba. Conté els tres vídeos de la BBC amb animació i
en anglès. [Consulta: setembre 2013]
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=30587
Un resum de pocs minuts pels més xics. Es tracta del programa Atrapatoons. A
partir del minut 3’50’’ hi trobareu la història de La flauta màgica, tot i que alerta!
aquí no hi surt el Papageno... [Consulta: setembre 2013]
http://www.edu365.com/primaria/muds/musica/mozart/index.htm
A l’edu365 ho trobareu una pàgina amb recursos sobre Mozart. Hi ha, a més,
jocs interactius per conèixer les veus i els instruments.
[Consulta: setembre 2013]
Col·lecció Òpera per a joves (2000). La Flauta Màgica. Die Zauberflöte K. 620.
Editorial Mediterrània Eivissa.
Wikipedia [en línia] http://ca.wikipedia.org/wiki/Flauta_de_Pan
[consulta: setembre 2013]
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