
S’hi presenten uns protagonistes que viuen 
entre les forces de la llum i la foscor. La 
seva lectura despertarà el gust per aquesta 
obra i el desig d’escoltar la música d’aquest 
genial compositor.

Contes per créixer. Contes per a la vida.

La flauta màgica
Sèrie blava

Obra adaptada de W. A. Mozart

Molts experts sostenen la idea que els personatges 
dels contes reflecteixen elements de l’interior de 
cada individu, aspectes de nosaltres mateixos. Els 
personatges es converteixen en metàfores del nostre 
propi esforç per connectar amb nosaltres mateixos i 
amb el nostre camí.

Els contes ens permeten transmetre valors de 
manera lúdica i creativa, oferint eines per superar 
obstacles i conflictes. A través d’ells, els més 
petits aconsegueixen relacionar-se i identificar-
se directament amb els personatges i les seves 
problemàtiques.

Aquest llibre recull l’obra musical de WA Mozart, 
explicada i il·lustrada per a nens escolars. El text, 
de Rosita Mahé, està adaptat de forma lliure, 
amb cuidades il·lustracions de Michèle Pouilly.

Fitxa tècnica
Recomanat a partir dels 4 anys
Il·lustracions: Michèle Pouilly
Format: 27 x 21 cm 
Nombre de pàgines: 24
Enquadernació: Cartoné
ISBN: 84-89825-81-5
PVP: 9,62€

La flauta màgica de WA Mozart és una 
obra rodona. Es va estrenar a Viena, el 
30 de setembre de 1791, sota la direcció 
del propi Mozart. Es tracta d’una obra 
sublim que té múltiples lectures.

Quan el bé venç per sobre del mal, 
els nens queden visiblement satisfets 
i contents, ja que s’identifiquen amb 
la figura de l’heroi o de l’heroïna i es 
guarden inconscientment aquesta 
imatge. És com si sembréssim en ells 
una força interior que enforteix la seva 
vida moral, perquè, més tard, siguin 
capaços de fer front als reptes que 
els ofereixi la vida, vencent les pors i 
dificultats.
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