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Neix el 1756, fi ll d’un compositor violinista de segon ordre, establert amb l’arquebisbe de Salzburg. Mozart va 
ser un nen prodigi, el que va aprofi tar el seu pare per sotmetre’l a un ensenyament dràs  c per assegurar-li el 
futur. Ningú de l’època va tenir un aprenentatge tan ric i amb tan poc temps. El 1767 se li encarrega la primera 
òpera (tenia 11 anys). Al 1781 Mozart trenca defi ni  vament amb el nou arquebisbe i  s’instal·là a Viena com 
a músic independent, vivint dels encàrrecs i dels concerts, escrits i interpretats per ell mateix. El 1784 Mozart 
ingressa a la maçoneria, el que comporta la composició de diverses obres per aquesta i condiciona en enda-
vant les seves mo  vacions vitals i crea  ves. Després d’un procés de decadència a Viena, al 1787 és nomenat 
compositor de la cambra imperial amb un sou inferior a la meitat del que cobrava el seu antecessor. Va ser 
un moment di  cil pel geni de Salzburg, la seva salut empitjorava fatalment, la seva situació fi nancera era cada 
cop més precària, en aquest període delicat, tant  sica com psicològicament Mozart composarà “La fl auta 
màgica”, a més a més del Rèquiem i d’una òpera seria “La clemenza di Tito”. 
Com en totes les seves creacions anteriors, Mozart dóna personalitat musical als personatges, adequa la mú-
sica a la situació anímica dels personatges a la seva psicologia personal. La fúria i la maldat de la Reina de la 
Nit, amb rivets màgics, s’expressen claríssimament en les seves dues àries de notes picades, sobreagudes i 
ferotges; tot al contrari, el gran sacerdot Sarastro, emblema de la maçoneria humana i comprensiva, canta 
amb una veu de baix de gran aplom i serenitat. Tamino, príncep noble, canta amb la veu que Mozart reservava 
sempre als enamorats del seu repertori, i Pamina és una princesa que canta els seus sen  ments amb dolçor 
i amb un  nt malenconiós quan tem no ser es  mada. Mozart té un gran sen  t del teatre, l’òpera és el seu 
gènere predilecte però  no tenen gaire èxit perquè són massa llargues.
Però Mozart va escriure la música més sublim que havia sor  t fi ns aleshores de la seva ploma. Sense haver de seguir 
les normes més rígides de l’òpera italiana, va emprar música de ressò popular i elements afi ns al gust alemany que 
es fan notar especialment en la música que canta Papageno, un autèn  c «home del poble» alemany, amb ressons 
folklòrics i moments encisadorament «nòrdics» com    les escenes en les quals intervenen les campanetes màgiques.

Muntatge

William Kentridge director ar  s  c ens ofereix una nova versió, molt original en la posada en escena visual i es-
tè  ca. Combina la dramatúrgia i l’art cinematogràfi c.  En aquest muntatge, el director ar  sta visual sud-africà, 
emfa  tza els conceptes de llum i foscor amb projeccions d’il·lustracions seves com a taló de fons. Carregada 
d’un fort simbolisme, com l’obra original,  k. u  litza com a metàfores una càmera del segle XIX i els dibuixos 
que projecten la il·lusió d’estar dins mateix de la càmera. S’ha de destacar els dibuixos de l’espectacular pai-
satge estel·lar que manipula amb més negre o mes blanc, que equival al bé i al mal, la llum i la foscor. Aquest 
simbolisme de fons ajuda a establir l’estat d’ànim dels moviments i a defi nir les situacions.

Estrena:
El 30 de setembre de 1791 en un suburbi de Viena, al Teatre auf der Wieden sota la direcció del mateix Mozart i amb el 
mateix Schikaneder fent el paper de Papageno. Va tenir un gran èxit popular, dos mesos abans de la mort de Mozart. 
Personatges:
Pamina Genia Kühmeier   
La Reina de la Nit: Albina Shagimuratova 
Tamino Saimir Pirgu
Papageno. Alex Esposito
Sarastro Günther Groissböck
Papagena: Ailish Tyman
Monostatos: Peter Bronder
Tres dames: Aga Mikolaj, Heine Grötznger, Maria Radner
Tres genis: Barbara Massaro, Elena Caccamo, Eleonora de Prez
L’ofi ciant. Detlef Roth
Sacerdot: Roman Sadnik
Director: Rolant Böer
Director ar  s  c: William Kentridge
Orquestra i cors del Teatre alla Scala.
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(a les 20.30 h els comentaris del director)
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LA FLAUTA MÀGICA de WOLFGANG 
AMADEUS MOZART
És un  singspiele, és a dir una mena de sarsuela alemanya, però per la seva poè  ca, instrumentació, 
harmonia... es considerada com la primera òpera alemanya en dos actes. En alemany es  tula Die 
Zauberfl öte

És un conte de fades que te diferents lectures, la infan  l que és el triomf del be sobre el mal, la més 
profunda que és el camí cap a la il·luminació i el coneixement, aquí és on entra el simbolisme maçònic 
de la fl auta màgica. El missatge que Mozart vol transmetre és que els valors humans han de dominar i 
l’amor ha de triomfar sobre la venjança, dos dels pilars sobre els quals es basa la maçoneria.

Argument:

L’argument de l’òpera ha estat molt discu  t. Molts inves  gadors la veuen com un conte de fades, 
en canvi altres la veuen plena de simbolisme i referències a la maçoneria. És un argument estrany, 
on els personatges que al principi són bons es tornen dolents. Segons Goethe es poden fer diverses 
lectures, procurant un plaer senzill a la mul  tud i lliurant tresors secrets als iniciats.

Acte I

Perdut de viatge en un país desconegut, el príncep Tamino és atacat per una serp i cau a terra sense 
coneixement; salvat per les tres dames de la reina de la Nit, que s’enamoren de la seva bellesa. Men-
tre porten la no  cia a la seva Reina el príncep es desperta i sent la fl auta de Papageno (un ocellaire) 
que aprofi ta per ventar-se de la mort de la serp. Tornen les tres dames i cas  guen al men  der tan-
cant-li la boca. Mostren a Tamino el retrat de Pamina, la fi lla de la Reina de la Nit, i s’enamora imme-
diatament. La Reina de la Nit apareix explicant a Tamino que la seva fi lla ha estat segrestada pel mag 
Sarastro i li demana a Tamino que l’alliberi, tot prometent-li la mà de la noia. Les dames l’informen 
que Sarastro és sacerdot d’Isisi i donen una fl auta màgica a Tamino (que canvia l’estat d’ànim de qui 
l’escolta). També alliberen a Papageno perquè acompanyi el príncep i li donen un carilló màgic. Els 
dos homes se’n van cadascú pel seu costat.
A palau el servent moro Monostatos empaita a Pamina fi ns que es troba amb Papageno, tots dos 
s’espanten i Monostatos fuig. Papageno sol amb Pamina li confessa que un príncep enamorat vindrà 
a alliberar-la i també la seva tristesa perquè ell també voldria es  mar. Ambdos fugen plegats. Men-
trestant Tamino arriba guiat per tres genis davant el temple d’Isis. Dos de les portes: la Raó i la Natura 
són tancades, però s’obre la de la Saviesa. Un sacerdot li explica que Sarastro que és un gran savi. 
Tamino quan esta sol toca la fl auta atraient a totes les bès  es encantades pel so. Papageno que el 
sent, li respon amb el seu instrument. Tamino intenta cercar-lo però va en direcció contrària. 
Mentrestant Papageno i Pamina fugen dels esclaus de Monostatos i al tocar el carilló els embruixa 
obligant-los a ballar i cantar sense parar. Arriba Sarastro seguit de sacerdots. Pamina li confessa que 
ha fugit per culpa de l’ac  tud de Monostatos i que vol tornar amb la mare. Monostatos, apareix 
portant presoner a Tamino. Aquest s’abraça amb Pamina i el moro els separa tot vanagloriant-se dels 
seus mèrits, però Sarastro el condemna per la seva conducta i ordena conduir a Papageno i Tamino 
al Temple de les Proves, tot lloant la virtut i la jus  cia.

Acte II
Sarastro anuncia el casament de Tamino i Pamina, però abans Tamino, Pamina i Papageno hauran de passar 
unes proves per entrar al Temple de la Llum, que els permetrà oposar-se a les maquinacions de la Reina de 
la Nit. Sarastro demana a Isis i Osiris força per triomfar en les proves.
Per la primera prova els sacerdots els ordenen guardar silenci i els deixen sols. Apareixen les dames de la Nit 
i Tamino els oposa un silenci absolut, però Papageno parla. Els sacerdots li recriminen.
A l’escena següent Pamina està dormint, entra Monostatos, intenta besar-la però apareix la Reina de la Nit 
i el fa fugir. Li dóna un punyal a Pamina i li ordena matar Sarastro La Reina desapareix i Monostatos intenta 
forçar Pamina amb amenaces. Arriba Sarastro, aparta a Monostatos, i explica a la noia que és l’amor i no 
la venjança el que dóna la felicitat. El moro decideix aliar-se amb la Reina i Sarastro vol cas  gar a la mare.
Tamino i Papageno con  nuen amb el vot de silenci, però a l’ocellaire se li apareix una vella (Papagena 
disfressada) i li dona conversa, aquesta se’n va sense dir-li com es diu. Entra Pamina atreta per la fl auta i 
es desespera en interpretar el silenci de Tamino com a desamor. Els sacerdots proclamen que Tamino serà 
aviat iniciat i Sarastro exhorta al príncep i a Pamina a con  nuar les proves però aquesta està massa abatuda.
Mentrestant a Papageno se li atorga un desig i aquest li agradaria tenir una companya i canta el seu desig 
acompanyant-ne del carilló. Reapareix la vella que es transforma en la Papagena un cop l’ocellaire li jura 
fi delitat. Però un sacerdot els separa considerant que Papageno encara no n’és digne.
En un jardi els tres genis deturen Pamina que vol donar-se mort amb el punyal de la mare i la consolen de 
l’amor de Tamino. Aquest es disposa a superar les dues úl  mes proves: la del foc i de l’aigua. Pamina s’ajunta 
a Tamino recomanant-li que toqui la fl auta màgica; ambdós superen les dues proves.
Papageno desesperat per haver perdut Papagena es vol penjar. Arriben els tres genis i li suggereixen fer 
sonar el carilló, cosa que la fa aparèixer. 
Monostatos, la Reina de la Nit i les tres dames intenten entrar al temple per apoderar-se de Pamina, però 
la llum els expulsa i apareix Sarastro que invoca a Isis i Osiris, beneeix Tamino i Pamina i proclama el regne 
de la bellesa i la saviesa.

Llibret:

Emanuel Schikaneder

En 1791 l’actor, escriptor i empresari teatral Schikaneder proposa a Mozart fer una signspiel, o sigui una 
espècie de sarsuela alemanya, amb text parlat sobre el llibret que ell mateix havia escrit basat en una histò-
ria de Jacob Liebeskind. Es sap poc sobre les fonts del llibret, i de fet hi ha molts dubtes relacionats amb el 
procés crea  u d’aquesta obra que segueixen sense resoldre’s. És possible que Schikaneder,  francmaçó com 
Mozart, s’inspirés en uns contes orientals de Wieland, introduint al text ritus, ideals i símbols d’inspiració 
maçònica. El llibre  sta era un escriptor mediocre i és possible que Mozart també hagués intervingut en 
el text. Altre hipòtesis anomenen Giesecke com a coautor. De fet i malgrat la forta infl uència de la cultura 
popular, de La fl auta màgica només podem elucubrar sobre com un conte de fades es converteix amb una 
propaganda maçònica amb ritus d’iniciació inclòs. Sembla que el gran mestre de la lògia austríaca de l’èpo-
ca, Ignaz von Born, individu que va apadrinar l’ingrés de Mozart, fou amb qui es va inspirar pel personatge 
de Sarastro. Molta gent considera que el caràcter propagandís  c de l’obra tenia la fi nalitat de difondre la 
maçoneria en un moment en què l’imperi Austrohongarès intentava prohibir-la.

El tema de l’òpera és l’educació de l’ésser humà a accedir a una moralitat més elevada adquirint saviesa, 
amor i bondat. Els obstacles que ha de superar són el preu a pagar per accedir al coneixement i a l’amor. La 
vida és la lluita de la llum amb la foscor, del bé amb el mal, del matriarcat amb el patriarcat.

Els ideals de fi delitat amorosa reneixen i es transfi guren en La fl auta màgica, singspiel veritablement màgic 
on l’esperit del conte de fades impregna els ideals maçònics per a donar-los el seu sen  t més profund.


