
A Frauta Máxica
Adaptación de Laura Bello
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A frauta máxica orixinal ten un libreto que foi escrito fai séculos, polo que a fermosa 
historia ten un currículo oculto machista, que tratamos de corrixir nesta adaptación. Ao 
mesmo xeito, para os nenos e nenas máis pequenas do cole, esta adaptación failles máis 
asequibles as arias máis coñecidas, comprendendo mellor a psicoloxía e motivacións de 
cada personaxe

Por que adaptamos a historia?
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Había unha vez un 
reino…

…no que vivía unha muller 
que quería cantar coma os 
paxaros. Tódalas mañás saía 
á natiureza para aprender a 
cantar coma eles.  

Pero un día Sarastro, o que 
controlaba o día fixo que lle 
botaran un maleficio e 
condenouna a non poder 
saír de día nunca máis. 
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Como non puido saír nunca 
máis de día, necesitaba un 
axudante. Contratou a 
Papageno, que se converteu 
no paxareiro real. 
Encargábase de buscar 
paxaros polos bosques 
durante o día. 
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Papageno saía cantando. 
Papageno saía tódalas mañás a buscar 
paxariños, atraéndoos co seu instrumento 
máxico. Tamén se disfrazaba con plumas e 
cunha máscara de ave, para que non 
pensasen que era un ser humano.  

Cando os collía levávallos nunha gaiola á 
Raíña da Noite, para que mellorase o seu 
canto.  

A Papageno gustábanlle as cousas sinxelas 
da vida. Gustábanlle as festas, comer 
chocolate e beber zumes. Tamén soñaba con 
atopar unha moza que o comprendese, e 
tamén lle gustara o chocolate e os zumes.  

Son Papageno  (Der Vogelfänger Bin Ich, Ja!) 

Quero unha moza 

https://www.youtube.com/watch?v=PRtvVQ1fq8s
https://www.youtube.com/watch?v=NNhoxzUXPt0
https://www.youtube.com/watch?v=PRtvVQ1fq8s
https://www.youtube.com/watch?v=NNhoxzUXPt0
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A Raíña da noite canta como un paxaro.  
No seu fogar, a Raíña da Noite cantaba como un paxaro. Pero seguía enfadada con 
Sarastro e quería que retirase a maldición. De non facelo, pedíalle á súa filla, Pamina, que 
pinchase o sol con un coitelo e todos quedarían sumidos nunha noite eterna.  

A raíña da Noite (“Der holle rache”). 

https://www.youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ
https://www.youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ
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Papageno - 
Papagena

 Papageno coñece a unha moza: Papagena, que tamén é paxareira. Están feitos o un para 
a outra: gústalles o chocolate e os zumes. E deciden ter “papageniños e papageniñas” . 
Papagena sabe o modo de convencer a Sarastro para que retire a maldición e deixar que 
tódolos paxariños sexan libres.  Libéranos a todos das gaiolas e a Raiña pode sair tódolos 
días a cantar!! 

Papageno e Papagena  

https://www.youtube.com/watch?v=ZZo0klTdVGg&list=RDZZo0klTdVGg&start_radio=1&t=19
https://www.youtube.com/watch?v=ZZo0klTdVGg&list=RDZZo0klTdVGg&start_radio=1&t=19


8

Wolfgang A. Mozart
Mozart foi o compositor desta gran ópera, 
que ademáis destas arias que escoitamos, 
conta con outras.  

A historia orixinal e moito máis longa e 
con máis personaxes.  

Wolfgnag tiña unha irmá chamada 
Nannerl, que tamén era moi boa 
compositora, pero o seu pai non lle deixou 
dedicarse a esta profesión, abandonando 
forzosamente os estudios á idade de 17 
anos, para dedicarse a impartir clases de 
piano á xente da nobreza, mentres que o 
seu irmán viaxaba por Europa para 
aprender dos máis grandes mestres.  
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