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PER A QUI ÉS 
AQUEST LLIBRE?

PROPOSTA D’ACTIVITATS 

TALLER D’ESCRIPTURA 

Al rescat de la princesa

Nre. DE PÀGINES: 112

Proposarem als alumnes 
que escriguen la història 
de com Astri� amant es va 
convertir en una reina mal-
vada. Han de pensar com 
va arribar la foscor al regne 
i per què la reina volia aug-
mentar el seu imperi i els 
seus poders. També han de 
contar el seu enfrontament 
amb el rei, que va triar el 
camí de la llum de Saras-
tre, � ns que li va llançar la 
maledicció.

INDIVIDUAL 

Al principi, el llibre segueix l’estructura típica de «reina in-
defensa que demana al príncep valent que allibere la seua 
� lla de les urpes del malvat que l’ha segrestat». Però, a me-
sura que avancem, ens hi trobem sorpreses. Demanarem als 
alumnes que expliquen per què el príncep Tamino, la reina 
Astri� amant i Sarastre són diferents dels personatges d’altres 
llibres semblants. 

PARELLES 

Papageno és un home ocell amb el cos cobert de plomes. Pri-
merament, preguntarem als alumnes si coneixen altres cria-
tures mitològiques que siguen mig home i mig animal, com 
les sirenes i els centaures. Pot ser que també recorden alguna 
història en què apareguen aquestes criatures, per exemple 
Teseu i el Minotaure. 

Després, els demanarem que per parelles intenten imaginar 
una nova criatura que també siga una mescla d’home i ani-
mal. Els animarem perquè en facen un dibuix. 

MÚSICA 

La � auta màgica és un relat basat en l’òpera de Mozart. Però, 
abans d’escoltar-la, entre tots podem posar-li música. Dema-
narem als xiquets que pensen un instrument que puga acom-
panyar cada personatge (un violí amb Tamino, la � auta per a 
Papageno, etc.). 

Després, podem visionar un vídeo amb un fragment de la in-
terpretació de l’òpera de Mozart i els explicarem com la mú-
sica i els diferents instruments es relacionen amb l’argument. 

Per a xiquets amb un ni-
vell mitjà de lectura. A pe-
sar que és fàcil de com-
prendre, algunes parts 
poden resultar una mi-
queta llargues per als lec-
tors que esperen emocions 
fortes. Especialment reco-
manat per als que tenen 
molta imaginació i als qui 
els agraden els llibres di-
ferents que no repeteixen 
els esquemes més típics. 

Tamino, príncep de Terres 
Llunyanes, arriba a un 
regne sumit en la foscor. 
Allí, la reina Astri� amant 
li demanarà que allibere 
la princesa Pamina, segres-
tada pel malvat Sarastre. 
Acompanyat per l’home 
ocell Papageno i amb l’ajuda 
de la � auta màgica que li 
van donar les Tres Dames, 
Tamino parteix cap a l’aven-
tura. Però, a poc a poc, s’ado-
 na que la reina no li ha dit 
tota la veritat... 

Perquè, adaptant la po-
pular òpera de Mozart, 
ens conta l’aventura del 
príncep Tamino i el seu 
company Papageno per a 
rescatar la princesa Pa-
mina. Objectes màgics, 
personatges insòlits, esce-
naris sorprenents i aven-
tures emocionants fan que 
aquest siga un dels relats 
fantàstics més coneguts i 
entretinguts. 

La fl auta màgica Mercè Climent Fantasia. 
Amor 
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