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Fosc. S’escolta com colpegen les ones contra el penya-segat; també 

se senten uns càntics femenins i, cada vegada amb més intensitat, el 

cruixit de les quadernes d’una embarcació. 

Mariner 1.- Remeu ganduls! 

Mariner 2.- Allí! Ja veig la costa!  

Mariner 3.- No pot ser! Com és que pots veure sent de nit i enmig 

d’aquesta boira? 

Mariner 2.- Allí és, sens dubte! A estribord, virem a estribord! 

Mariner 3.- Es un parany! Són les sirenes! 

Mariner 1.- Què diu aquest! Està boig! 

Mariner 2.- Manteniu el rumb! És cap enllà, no ens entretinguem! Allí 

ens espera la recompensa més preuada. 

Mariner 1.- Remeu més fort! 

Mariner  2 ( Als remers ).- No us adoneu que aneu de cara el vostre fi? 

Rebel·leu-vos! 

Mariner 1 o còmit ( Separant Mariner 3 bruscament dels remers).- Aparta! 

Aquí no s’ha de rebel·lar ningú, mentre jo em mantingui amb vida! 

Mariner  3.- No permeteu que us ensarronin! Són cants de sirena! 

Anem directes al penya-segat; allí naufragarem i després serem 

devorats por elles. 

Mariner 1 ( Amenaçador ).- Vols callar! 

Mariner  3.- Tot és fals! D’aquí uns instants jugaran amb els nostres 

cossos tot buscant-los a l’aigua! No aneu cap enllà! 

Mariner 1.- Aparta’t, d’una vegada! 

Mariner  3.- Fals, tot és fals! Us estan captivant amb falses visions! 

Semblen de debò, però totes són mentida. 

Mariner 2.- Ah, sí! Au, digues-me; per què tu no et deixes engalipar? 

Mariner 3.- Perquè sóc sord o és que potser no ho saps! 

Mariner 2.- Sord i ens sents? 

Mariner 3.- Renoi, és veritat! Us sento! Com pot ser? 

Mariner  2.- Tu sí que estàs embruixat! Fot el camp! Remeu, remeu 

amb força! 
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Mariner 1 (A Mariner 3).- Pateixes al·lucinacions i ens pretens barrar el 

pas? 

Mariner 3.- Com pot ser? 

Mariner 1.- Manteniu el rumb! 

Mariner 3.- Jo mai havia sentit! (Reaccionant) És un altre encanteri de 

les sirenes! Cesseu de vogar! Cieu, cieu! 

Mariner 2.- No t’interposis! I vosaltres remeu, remeu amb més força! 

Mariner  3.- Atureu-vos! No us adoneu de que també jo formo part de 

l’encanteri? Només sóc un petit obstacle perquè la vostra decisió 

sigui més ferma encara! 

Mariner 1.- Tu ho has dit: la nostra decisió és més ferma encara. 

Mariner 3.-  Atureu-vos! Que aneu directe contra les roques! 

Mariner 2.- Vogueu, vogueu! 

Mariner 1.- Ànim, companys, en breus instants assolirem la 

recompensa somiada! 

Mariner 3.- No! Endarrere! 

Mariner 2.- Amb més empenta!  Amb més força!! 

Mariner 3.- Atureu-vos, us ho suplico! Per tot allò que més us estimeu! 

Enrere, enrere! 

Mariner 1.- Avant!... Avant!! 

Torna la foscor. Se sent l’estrèpit del xoc del vaixell contra el penya-

segat. S’entremescla el brogit de la mar amb els gemecs dels nàufrags. 

Mariner 2.- Salvi’s qui pugui! Ens enfonsem! 

Mariner 1.- A mi, auxili! 

Mariner 2.- Socors, que em devoren! 

Mariner 3.- Us ho vaig advertir! 

Cessa la tempesta. Sobre els cingles d’un penya-segat, hi ha unes 

sirenes. 

Nenúnia.- M’avorreixo!!  M’avorreixo amb les teves històries! 

Nopandra.- A falta d’un mariner que puguem portar-nos a la boca, 

està bé que, al menys, recordem els vells temps... 

 Inflèxias.- De totes maneres, tan sols recordant millors temps es fa 

difícil oblidar una fam de tant de temps. 
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Legrala.- Una mica més de dos mil·lennis sense passar un trist vaixell 

per aquest tros de costa! 

Boronda (Tot passant amb un peix a les mans).- Ep, noies! Guaiteu què he 

pescat. 

Inflèxias.- Totes hauríem d’aprendre de Boronda: omplir el pap de 

peixos i deixar-nos d’històries de mariners i pescadors que mai 

tornaran a navegar per aquestes aigües. 

Nenúnia.- Qui sap! 

Nopandra.- Jo no crec que sigui tan dolent recordar millors temps. 

Inflèxias.- Però ja no hi ha mariners! Els teus records són fantasmes! 

Legrala.- I els fantasmes no es mengen!  

Nenúnia.- Ja m’agradaria a mi cruspir-me un parell de cretencs o tan 

se val un fenici...! Tant em faria que fos una mica raquític! Estic 

farta de tant de peix! 

Inflèxias.- Somieu truites! Fa vint-i-tres segles que esperem l’aparició 

d’alguna nau despistada davant la nostra platja...                                

Legrala.- Hauríem d’adaptar-nos als nous temps, oblidar-nos del gust 

de carn humana i trobar-li el què a la nova dieta alimentaria, i 

procurar menjar amb fruïció peixos i algues en suficient quantitat, 

perquè, alguna de nosaltres està a punt de caure anèmica per 

manca d’interès pel menjar. 

 Inflèxias.- Qui sap! Potser les naus coneguin ara la posició d’aquesta 

illa i eludeixin sempre les seves costes; potser un cataclisme hagi 

exterminat la raça humana i ja no quedi ningú, ni home ni vaixell, 

pel nostre desesper. 

Entren en escena dos homes. Semblen obrers. Porten trastos i eines, i els 

dipositen a la vora de la mar.. 

Obrer 1.- Déu vos guard! 

Les sirenes, distretes, els contesten. 

Obrer 2.- Hola, maques! 

Inflèxias (Sense deturar el seu discurs).- Deixem-nos de foteses i 

conformem-nos amb el que hi ha! 
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Nenúnia.- Ja ho crec! Però ja estic avorrida de tant de peix...! A més, 

les històries d’aquesta m’avorreixen! 

Inflèxias.- Sigui el que sigui, haurem d’atenir-nos a la circumstància! 

De manera que a  pescar tothom! 

Obrer 1 (A Obrer 2).- Si que s’han deixat caure aviat aquestes, maleït 

sia! 

Obrer 2.- A mi tant se me’n dóna, estarem més ben acompanyats! 

Obrer 1.- Mira, jo m’estimo més treballar tot sol; no suporto els 

tafaners, tot i que siguin les noies més maques de Hollywood. 

Tot seguit, els obrers es disposen a construir un vaixell amb les peces i 

eines que duen ells mateixos. Les sirenes han continuat la discussió sense 

prestar gaire atenció a la presència dels obrers; a excepció de Nenúnia que 

roman bocabadada. 

Legrala.- Què l’hem de fer! Si s’ha de prendre peix, en algun moment 

s’haurà de començar. (Llançant-se a l’aigua) A l’aigua, noies!. 

Nopandra (Acompanyant-la).- Sempre serà millor que passar gana! 

Nenúnia (Reaccionant).- Un moment! On aneu, ximpletes? Potser no 

sou capaces de veure el que els meus ulls contemplen? 

Nopandra (Emergint).- Homes! 

Legrala (Emergint també).- Caram, doncs és veritat! 

Nopandra.- I d’on han sortit? 

Nenúnia.- Tant se’m dona! Vinguin d’on vinguin, què impedeix que els 

hi clavem la dent tot d’una? 

Les sirenes sotmeten els obrers amb un cercle d’observació. Els obrers 

segueixen treballant, ignorants del perill. 

Obrer 1.- Recolza el tauló en terra pel teu costat i aguanta’l  per l’altre, 

mentre li dono un parell de cops. 

Obrer 2.- Espera un moment. Així? 

Obrer 1.- Una mica més amunt. 

Nenúnia.- Se m’està fent la boca aigua! 

Legrala.- Quasi no em recordo del gust... 

Obrer 1.- Aiii!! 

Obrer 2.- I ara què et passa? 
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Obrer 1.- Que m’has picat amb el martell!! Procura estar més per la 

feina!  

Obrer 2.- Encara serà meva la culpa! 

Obrer 1.- I doncs! De qui havia de ser, llavors? 

Nopandra.- Què macos, oi! 

Nenúnia.- Ens els cruspim ja? 

Legrala.- Què esperem? 

Nenúnia.- No sé... Deu  ser la falta de costum. 

Nopandra.- Au, doncs! Mans a l’obra! 

Inflèxias.- Un moment! On voleu anar a parar? 

Las altres tres.- A cruspir-nos tres o quatre! 

Inflèxias.- I com sabeu que són comestibles? 

Nenúnia.- Això està a la vista! 

Inflèxias.-  Si, salta a la vista. Tanmateix, són homes però no són 

nàufrags i nosaltres només menjaven marins que naufragaven en 

aquests costes. 

 Legrala.- Quina importància té! 

Inflèxias.- Què aquests homes són molt sospitosos. Si us hi fixeu, no 

han naufragat ni tan se val han arribat de la mar. 

 Nopandra.- D’on han vingut? 

Obrer 2.- Llenço el cable? 

Obrer 1.- No; ara, no. Espera. No tindran res millor per fer! 

Obrer 2.- Què? 

Obrer 1 (Per les sirenes).- Que no m’agrada que m’estiguin tafanejant 

mentre treballo. 

Nenúnia.- A mi em semblen uns homes com qualsevol altre. 

Inflèxias.- Però no ens hi podem refiar. 

Nenúnia.- Podem provar... 

Inflèxias.- D’això, res! No us adoneu que, si aquests homes no han 

vingut per mar, no poden ser homes de debò? 

Nopandra.- I què? 

Inflèxias.- Pot tractar-se d’una trampa. 
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Nenúnia.- Tant per tant, han vingut per l’aire. 

Inflèxias.- No em diguis! 

Nenúnia.- Bé, jo tan sols ho deia per trobar una raó i poder-los 

menjar. 

Inflèxias.- Nenúnia, si es plau! 

Obrer 2.- Aixequem el pal? 

Obrer 1.- I no paren de mirar! Quin desfici!!  

Obrer 2.- I tu, quina mania! Deixa-les que mirin i estigues atent, no 

et facis mal com l’altra vegada, que després em donaràs la culpa 

a mi! 

Inflèxias.- Res, que no em refio! Haurem de comprovar d’on han sortit 

aquests individus. 

Nenúnia.- Inflèxias, si es plau! Que estan en el seu punt... Tan sols 

tastar una mica.. una miqueta... 

Inflèxias.- S’ha acabat!. Aquí ningú no es menja res fins que esbrinem 

d’on procedeixen aquests individus i, per descomptat, fins 

comprovar que no són indigestos ni tòxics. 

Nenúnia.- Inflèxias...! Tan sols mossegar una miqueta... ! 

Inflèxias.- Ni parlar-ne! No veieu que uns mariners que es porten el 

vaixell de terra endins i el construeixen als teus morros han de ser 

falsos! Els autèntics mariners venen de la mar! 

Legrala.- Però d’on poden venir de terra endins, si aquesta illa mai 

l’habitaren homes? 

Inflèxias.- Això és el que m’intriga... 

Obrer 1.- Quina dèria! Sembla que fa molt de temps que no han vist 

treballar ningú. 

Obrer 2.- Et molestes per massa poc. No tenen altra cosa a fer i 

s’avorreixen, és clar. (A les sirenes) Ep, xicotes! Esteu una mica 

avorrides, oi? 

Nenúnia.- Oi tant! 

Obrer 2 (A obrer 1).- No t’ho he dit jo? 

Cameramen (Entrant).- Què, nois, ja teniu adobat el vaixell? 
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Obrer 1.- Què et penses que això és arribar i moldre? Apa, arribes i 

tens fet el vaixell en un tres i no res! 

Nopandra.- Caram però si encara hi ha més homes! 

Ajudant de Cameràman(A Cameràman).- On la situo? 

Cameràman.- Al darrera. 

L’ajudant de Càmera col·loca la cambra cinematogràfica. 

Legrala.- Això és un increïble festí! 

Nenúnia.- No puc més! Com aparegui un altre, em desmaio! 

Obrer 3 (Entrant).- On deixo aquesta soga? 

      Nenúnia cau en rodó. 

Legrala.- Nenúnia, si es plau. 

Nopandra.- Ha estat l’emoció, sens dubte. !Són massa segles... !  

Entra més gent. Entre ells uns quants obrers que es disposen a ajudar a 

la construcció del vaixell, altres col·loquen focus, etc.  

Legrala.- Ai, que em marejo jo també! 

Ajudant (Entrant).- Anem amb retard! El vaixell no estarà llest al seu 

temps. (A l’Assistent) Està cada cosa al seu lloc? 

Assistent.- Això sembla... 

Ajudant.- Això sembla, això sembla! Creus tu que això és una 

contestació! Les coses estan en el seu lloc o no ho estan! Ho has 

comprovat? 

Assistent.- És que... 

Ajudant.- És que, això sembla! Sembles un beneit! Ho has comprovat 

o no? Doncs, espavila Capdevila, comprova’l! Està a punt d’arribar 

el director i encara ens enxamparà. 

Script (A Ajudant).- Tenim un problema. Durant la presa anterior, el 

vaixell navegava a l’inrevés. 

Obrer 1 (Que l’acompanya).- Però com pot estar a l’inrevés! Un vaixell 

sempre té  una proa i una popa. !Què té que veure cap on miri! 

Script.- A més a més, darrera es veu la platja i a la projecció de la 

pel·lícula semblarà que el vaixell va i torna. 
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Obrer 1.- No ho acabo d’entendre. Miri, a mi no se m’enrotlli. Nosaltres 

hem col·locat el vaixell així, com es veu al dibuix. 

Script.- Ja, ja, però al dibuix no figura la costa. Hauran de girar el 

vaixell. 

Obrer 1.- No digui bestieses! Se’n fa càrrec? Girar aquest embalum! 

Script.- Doncs s’haurà de fer! 

Obrer 1.- I qui m’obligarà? 

Ajudant.- Està bé, està bé! Deixeu la discussió per un altre moment. 

El director està a punt d’arribar i no tenim temps per col·locar bé 

aquesta andròmina. 

Script.- Ja veuràs tu l’enrabiada que agafarà el director. 

Ajudant.- Sospito que això ja és inevitable. 

Obrer 1.- Com si no m’hagués costat res col·locar el barquet cap enllà, 

perquè et vinguin amb aquestes. Ja poden dir missa, que a mi no 

em fa moure aquest vaixell ni el meu pare! 

Ajudant.- No es posi així, home, que tot s’arreglarà. 

Obrer 1.- Si porto amb el maleït barquet des de primera hora. Ben bé 

li poden dir aquelles. 

Ajudant (a Script. Por las Sirenes).- I aquestes que hi fan aquí?                               

Script (a Assistent).- Qui las ha vestit d’aquesta forma? 

Assistent.- No sé... 

Script.- No sé, no sé! No comencem de nou!! Què fan unes noies 

vestides de sirena en una pel·lícula de pirates? Perquè m’imagino 

que t’hauràs assabentat del cas que estem intentant filmar una 

pel·lícula de pirates!! 

Ajudant.- Tranquils, tranquils! Ara ja no té remei. Que s’apartin a un 

racó. 

Boronda (Entrant amb la Tantàlia. A les altres sirenes).- Què passa aquí? 

Inflèxias.- Calla, que ja t’explicaré després! 

Script.- Però si encara hi ha més! Encara em posareu dels nervis! Això 

no hi ha qui ho aguanti! (Se’n va tirant-se dels cabells)  

Ajudant (Apropant-se a les sirenes).- Hola ninetes! Qui us ha vestit així? 



 9

Nopandra.- Nosaltres mateixes... I qui havia de ser? 

Ajudant.- No és que tingui res en contra de la vostra feina. Esteu 

maquíssimes, però quan heu vist vosaltres una sirena ficada en 

una pel·lícula de pirates? 

 Assistent.- Jo, si! 

Ajudant.- Què? 

Assistent.- Jo, si! Jo n’he vist alguna... 

Ajudant.- Estic parlant amb elles. 

Assistent.- Però si em permet... 

Ajudant.- Tu et mossegues la llengua! (A sirenes) I vosaltres, consulteu 

amb la Margot, la de vestuari. Hauríeu d’aparèixer vestides de 

dames del segle XVII, però no sé si encara hi ha temps per 

canviar-vos... No vull ni pensar-ho... La que es pot armar quan el 

director vegi aquest panorama. El vaixell al revés i unes sirenes 

en una de pirates. A qui se li haurà acudit! (A Assistent) Encarrega’t 

tu. (A Sirenes) Ah! No os torneu a llençar a l’aigua. 

Boronda.- Per què? 

Ajudant.- Perquè us espatllaríeu el maquillatge. (Se’n va) 

Assistent.- D’acord noies, no us mogueu. Vaig a buscar la Margot. De 

seguida torno. 

Boronda.- Es pot saber què passa aquí? 

Legrala.- La nostra illa ha estat ocupada... sense previ avís. 

 Nenúnia.- Per un fotimer d’homes. 

Tantàlia.- Això són homes? 

Nopandra.- Ah, pobreta! Com és tan jove ni tan sols no sap com es 

un home! Tan sols té cinc-cents anys... 

Boronda.- Mai no t’has menjat un home? 

Tantàlia.- No; ni l’ havia vist. 

Legrala.- És clar, fa tant de temps... 

Nenúnia.- Això ho solucionem de seguida: ens cruspim uns quants 

d’una tacada. Si, pel que veig encara ens en sobraran! 
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Inflèxias.- No, no, no! Havíem quedat de no donar una sola 

mossegada mentre no ens asseguréssim que eren comestibles. 

Nenúnia.- Però per provar... 

Inflèxias.- Ni provar!! Aquests homes són molt sospitosos. No són 

nàufrags i, a més a més, han vingut amb dones i aquestes si que 

deuen ser indigestes! 

Boronda.- Quines són les dones? 

Inflèxias.- Les que si semblen a nosaltres. 

Boronda.- I com saps que són tan indigestes? 

Inflèxias.- Nosaltres sempre havíem menjat nàufrags marins, però 

mai havíem menjat dones; que jo recordi, és clar. 

 Nenúnia.- Per tu, tot el que no hagis provat és indigest. Encara ens 

quedarem en dejuni. En una oportunitat com aquesta, es prova. 

Es prova i ja està! 

 Inflèxias (Interposant-se).- Quieta! Ni se t’acudeixi! 

Obrer 1.- Girar el vaixell cap el altre costat! Com si fos tan fàcil! (Als 

altres obrers) Tesem els cables i que peti qui peti! 

Obrer 2.-  Però no t’han dit que l’hauríem de donar la volta a aquest 

andròmina? 

Obrer 3.- S’ha d’acabar, no! Pitjor serà que vingui el director i es trobi 

que tot està per fer. 

Obrer 1.- Anem per feina o què? No discutim més! 

Ajudant(Entrant, junt Maquilladora i Assistent).- Ja ha arribat, ja ha arribat 

el director! (A obrers) Com va això? 

Obrer 1.- Està quasi llest! Tan sols tesar l’últim cable i ja està! 

Ajudant.- Encara que sigui a l’inrevés, que el vegi acabat! 

Maquilladora.- On són aquestes sirenes? Fem-hi una ullada! Però si 

estan sense maquillar! Un parell de pinzellades i quedareu més 

que boniques. 

Inflèxias (A les altres sirenes).- Ni una mossegada, que és una dona! 

Nopandra.- Ah! Això és una dona? 

Maquilladora (A Nenúnia).- Posa’t aquí! Deixa que et vegi bé! Vegem! 
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Mentre la maquilladora busca la barra de color a la maleta, Nenúnia no 

pot suportar la temptació i, amb la boca molt oberta, es disposa a mossegar-

la. 

Inflèxias.- Nenúnia!! 

Maquilladora (Sense adonar-se’n del perill).- Estigues quieta! 

Script (A maquilladora).- Què fas ara? 

Maquilladora.- Maquillo les sirenes. No ho veus? 

Script.- Ara que està a punt d’arribar el director? 

Maquilladora.- Jo faig el que em diguin i a mi m’ha dit aquell (per 

Assistent) que s’havien de maquillar. 

Assistent.- A mi m’ho ha dit... 

Script.-  A mi m’ho ha dit, a mi m’ho ha dit! On anirem a parar! Val 

més que les amaguem, no sigui cas que ho hagi de lamentar 

tothom. 

Inflèxias (A Nopandra).- Aquesta també és una dona. 

Assistent.- Au, noies, amagueu-vos. 

Maquilladora.- !Potser us podríeu aclarir una miqueta! Deixa’m, com 

a mínim, acabar amb aquesta! 

Script.- Amaga’t tu també amb elles. 

Maquilladora.- La que em faltava pel duro! 

Script.- Doncs ho tens molt fàcil: no la maquilles i en paus! 

Assistent (A Maquilladora).- Serà millor que li facis cas; de pas, 

t’entretens. 

Maquilladora.- T’entretens? Com si no tingues res més a fer, jo! 

Assistent.- Tranquil·la, dona, tranquil·la! 

Inflèxias (A Nenúnia).- Veus? És una dona! 

Nenúnia.- Si, si, ja me n’adono! 

Inflèxias.- I no es pot menjar m’entens? 

Nenúnia.- Està bé, està bé! 

La maquilladora agafa el seus  estris i s’amaga junt amb les Sirenes. 

Director (Entrant).- Per fi! Pensava que no arribaria mai. Bon dia per 

a tothom! 

   Responen tots. 
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Ajudant.- Està tot preparat, senyor director. 

Director.- Espero que això d’haver triat aquest lloc perdut al mapa 

hagi estat un encert. 

Ajudant.- Si m’ho permet, li diré que reuneix totes les condicions, 

malgrat la dificultat de l’accés. 

Director.- Precisament, aquesta dificultat d’accés és el millor factor: 

ningú no ens podrà localitzar en una illa com aquesta. 

Script.- Com vostè vulgui, però gran part de l’escenografia ha estat 

danyada durant el transport en helicòpter i s’ha hagut  

d’improvisar, com sempre! És clar, que això no és la pitjor part! A 

sobre, a algú se li ha acudit col·locar el vaixell a l’inrevés! (Ajudant 

la mira amb odi) 

Director.- Com! 

Script.- Ho pot veure vostè mateix! 

Director.- A veure! Es increïble! 

Ajudant (A Script).- No sé per què havies de dir res! 

Script.- De qualsevol manera, s’havia d’assabentar! 

Ajudant.- Si, però ho has dit tu abans que ningú. Així et penges la 

medalla! 

Script.- És la meva obligació. 

Ajudant.- Massa ganes tens de deixar anar la llegua! 

Script.- Què vols, que vegi que el vaixell està a l’inrevés després de 

quatre quilòmetres de pel·lícula? A la fi, avisar és el meu deure. 

Si tu haguessis complert el teu, probablement aquest empipador 

barquet estaria ben adreçat. 

Director.- Fenomenal! Es una idea meravellosa! El vaixell navegant en 

direcció contraria al plànol anterior per desorientar el públic... De 

qui ha estat l’idea? 

Ajudant (Sense saber ben bé què dir).- Home... 

Director.- Permeti’m que el feliciti! És un acudit genial. Encara 

superarem a Orson Welles a Campanadas a medianoche, quan 

apareix amb una casserola al cap, primer amb el mànec cap a la 
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dreta i, després, en el següent plànol, cap a l’esquerra. Es evident 

que amb un vaixell el superarem. No obstant, hagués estat millor 

anticipar-m’ho. 

Ajudant.- Doncs... veurà! 

Director.- Ja m’ho imagino... se li ha acudit en el moment de instal·lar 

el vaixell. Això no li resta cap mèrit. És, de qualsevol forma, una 

brillant idea! Au, tots a treballar, que no es pot començar la 

jornada amb millor peu! (Es disposa a dirigir. Mentre, l’Ajudant li 

fa el gest a l’Script, simulant que es col·loca una medalla.) 

Script.- Si, ja ens trobarem quan arribi a saber l’assumpte de les 

Sirenes. 

Ajudant.- No hi ha cap raó perquè ho arribi a saber si no li ho dius tu, 

monada. 

Director.- Està tot llest? 

Ajudant.- Si, però falta Rinaldo. Encara no ha arribat. 

Script.- Ja ho crec que ha arribat! Esperava que es presentés el  

Director. Com sempre, vol ser l’últim per fer la seva entrada 

triomfal. 

Rinaldo (Entrant).- Bon dia a tothom! Benvolgut director!, l’he fet 

esperar massa? 

Director.- Ah, amic Rinaldo! Esperar-lo a vostè és sempre un plaer, 

per tant millor serà quan més se li hagi d’esperar. 

Rinaldo.- Malgrat tot, ho lamento. No aconseguia trobar el vestuari 

adient de cara a aquesta seqüència. Vull donar-li més realç al meu 

personatge i la dimensió que exigeix per aconseguir una veritable 

obra d’art. 

Director.- Li agraeixo l’interès... ara, si no té  inconvenient, podríem 

començar. 

Rinaldo.- Quan li plagui. 

Director.- Està preparada la càmera? 

Cameràman.- Des de fa estona. 

Director.- En marxa, doncs! 
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Ajudant (Als pirates).- Abans que soni la música, s’escoltarà el soroll de 

la mar i del balanceig del vaixell... Els pirates han d’estar al seu 

lloc, tal com havíem quedat: Uns treballant, altres jugant o xerrant 

i d’altres, sense fer res. La càmera farà un recorregut per la 

coberta, prenent i recreant plànols de personatges i grups. 

Director.- No havíem quedat en que realitzaríem la pressa d’un plànol 

general del vaixell o de la proa? 

 Script (Consultant-hi els apunts).- Avui havíem previst començar amb... 

Un moment, que ho consulto! Si, amb un travelling sobre coberta. 

Després... la cançó del pirata. 

Director.- D’acord, d’acord! Però no sé, trobo a faltar alguna cosa en 

escena... 

Script.- Crec que està tot. Amb el vaixell al revés, però tot! 

Director.- Està bé, podem seguir! 

Ajudant.- La càmera segueix el seu recorregut fins a arribar al castell 

de proa. Llavors, vostè passarà per davant de la càmera fent 

rodolar un barril. La càmera acaba en  un plànol mig del capità 

pirata (per Rinaldo) recolzat a la borda. D’acord? (A Director) 

Preparats! 

Director.- Atenció! Motor, càmera, acció! 

L’inevitable claqueta indica les dades de la seqüència que s’està rodant i 

obre l’acció sobre la coberta del vaixell, d’acord amb les instruccions donades 

per l’Ajudant de direcció. Tot sembla desenvolupar-se conforme a l’idea 

prevista, malgrat això, el director interromp bruscament la presa. 

Director.- Alto! Talleu, talleu! Tornem a l’inici! 

Ajudant.- Au, nois, anem cap endarrere! 

Director.- No sé... aquí trobo a faltar alguna cosa. 

Script.- Ja ho he mirat tot i, a part del vaixell col·locat al revés!, 

insisteixo que en aquesta escena tot està en el seu lloc. 

Director.- Doncs, jo la trobo incompleta! 

Ajudant.- S’estimaria més que la posposéssim? 
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Director.- Quina ximpleria! Encara ens quedarem tota vida en aquesta 

illa perduda. A més a més, segurament es tracta d’una falsa 

impressió meva. Podem seguir! Preparats?  

Ajudant.- Preparats! 

Director.- Motor, càmera, acció! (Es repeteix l’acció realitzada anteriorment, 

però aquesta vegada, es  prolonga fins el límit previst de la seqüència.) 

Director.- Talleu, talleu! Emprenem l’escena següent! 

Ajudant.- El capità pirata ha de brandir l’espasa, mentre, en  posició 

obliqua, s’agafa al pal amb la mà esquerra i recolza els peus; al 

girar, abandona el pal i, d’un salt, va a parar al bell mig d’aquell 

grup de pirates, just en el moment que aquests hagin iniciat la 

tornada de la cançó. El de la cama de fusta en primer terme! 

Després, com ja sabem tots, puja a la popa, canta la segona 

estrofa, pren el timó, el torna  a  cedir  al  timoner,  quan  canta  

allò  de  "Brisa,  mar  fonda   i extensa"; - mentre, tots s’han 

congregat a l’entorn del seu capità i han deixat un passadís perquè 

pugui circular la càmera- i es canta l’estrofa final. D’acord? 

(S’escolten febles assentiments) Preparats!. 

Director.- M’ensumo que ens estem oblidant un detall important. 

Script.- Mentre rodàvem la pressa anterior he repassat els meus 

apunts i no he aconseguit detectar cap omissió. Penso que podem 

rodar sense exposar-nos a tenir contratemps. 

Director.- Potser sigui una obsessió meva. 

Ajudant.- Si li sembla bé, podríem realitzar un assaig sense la cançó, 

tan sols marcant els moviments. 

Director.- No hi ha inconvenient, però que la càmera els segueixi com 

si estigués filmant!   

Ajudant.- Rinaldo, si es plau!  

Nenúnia (Al moment d’aparèixer Rinaldo amb l’espasa a la mà.).- Guaita què 

és bufó! 

Nopandra.- Aquest ja s’hi sembla una mica més a la mena d’home 

que ens tenien acostumades, tot i que no és ben bé. 
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Nenúnia.- Tant me fa! Fa tan bona fila que no li trobo cap obstacle 

per menjar-me’l. 

Inflèxias.- Silenci! Observem llur comportament. Cada vegada en 

tenen més desconcertada. 

Maquilladora (Oferint-li el mirall a Nenúnia).- Mira’t, rica! Veuràs quina  

meravella. 

Director (Rinaldo va de un cantó a l’altre fent veure  que canta, fins que arriba al 

grup de pirates. Aquests fan veure que canten la tornada. Al moment d’acabar 

la paròdia de tornada).- Alto! Anem a veure! Segueixo amb la 

sensació que aquí falta alguna cosa. (Es dirigeix cap els pirates) 

Hauríem d’introduir alguna modificació. 

Maquilladora (Sortint de l’amagatall de les Sirenes).- Ai!! Socors! 

Assassina, és una assassina! Que em moro! M’ha arrencat mitja 

espatlla! Ui! 

Càmera (Acudeix a ajudar-la. ).- Calma’t, si es plau! Deixa’m veure què 

ha estat això. On és? 

Maquilladora.- M’ha mossegat aquí! 

Càmera.- A veure... Quina mossegada! Qui t’ha pogut mossegar així? 

Maquilladora (Per Nenúnia).- Aquella... I, hores d’ara, no sé què l’he 

pogut fer! Si no li agradava com l’estava maquillant, bé que m’ho 

podia haver dit. 

Director.- Però què és això! Qui són aquestes? 

Script.- Sirenes! Són sirenes! Sirenes en una pel·lícula de pirates! (A 

Ajudant) Veus com s’havia d’assabentar de totes totes! 

Director.- Sirenes! A qui se li ha acudit? 

Inflèxias (A Nenúnia).- No havíem acordat que no te la menjaries? 

Nenúnia.- Jo no tinc cap culpa de que s’hagi acostat tant. No he pogut 

refrenar els meus impulsos. 

Inflèxias.- I encara bo que no te la has pogut menjar. 

Ajudant.- Veurà... 

Director.- Però si encara hi ha més! I precioses! Com era que me les 

ocultaven! (A Ajudant) No s’atrevia a dir-m’ho? És vostè molt 



 17 

modest! Pensava, potser, que em podria enfadar? És això el que 

precisament trobava a faltar. (A Sirenes) Bé, petites, veniu cap 

aquí. (A Ajudant) Tingui la amabilitat de situar-les formant un 

passadís perquè pugui passar el capità. Oh, no pot arribar a 

entendre vostè, amic meu, quant valoro la seva iniciativa! Amb 

aquestes sirenes proporcionarem a l’escena la pinzellada 

necessària, l’oportú realçament a l’escena.  

Ajudant (A les Sirenes, no sense abans fer-li a Script el mateix gest d’abans, com 

si es pengés altre medalla, al qual respon Script amb un altre gest, però 

d’enuig).- Per aquí, noies. 

Maquilladora.- I jo què faig? M’estic dessagnant. 

Script.- Que se l’enduguin cap a la infermeria. Vosaltres, acompanyeu-

la, que la curin. 

Maquilladora (Mentre se l’emporten entre Assistent i algú altre).- Amb molt 

de compte, feu-me el favor... 

Ajudant (A Director).- Hauran de cantar també? 

Director.- Evidentment! 

Ajudant.- No crec que en sàpiguen... 

Legrala.- Ja ho crec que sabem cantar. (A les altres sirenes) Oi que si?. 

Ajudant.- Volia dir que no coneixeu la cançó que canta el capità pirata.  

Boronda.- Nosaltres el que sabem fer millor que ningú es el cant de 

sirena. 

Script (Simulant asprament que riu).- Això no té massa gràcia, nineta! I 

aquí no hem vingut a riure... Així que no ens facis perdre el temps! 

Director.- Deixeu que simulin que canten en aquesta presa. Ja ho 

arranjarem després. Val la pena que ho intentem. 

Rinaldo.- Però es pot saber què passa aquí! Algú se n’ha adonat que 

jo estic aquí, apartat en un racó? És que poden ser més importants 

unes extres perquè les hagin vestit de sirena ! El temps és or i, 

depèn de per qui sigui, de platí o de diamants, com és en el meu 

cas. 
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Script(A Ajudant).- Ja s’ha posat gelós Rinaldo; com sempre, per 

qualsevol cosa que pugui resultar més atractiva que ell. 

 Rinaldo.- No ho suporto! No m’he avingut a viatjar a una illa perduda 

i plena d’incomoditats per sentir-me postergat per quatre 

sirenetes maques! 

Director.- Benvolgut Rinaldo! És vostè molt injust. Sap de sobres que 

això no és exactament així. Les hem de dedicar una mica més 

d’atenció perquè no han assajat abans. No són més que 

personatges secundaris que, en qualsevol cas, tampoc no poden 

ser desatesos per no deslluir en escena el treball que vostè 

exhibeix. Per altre banda, també té vostè raó, amic Rinaldo: ja és 

hora de començar. (A Ajudant) Està tot llest? 

Ajudant.- Tot està a punt. 

Director.- Esperem poder filmar aquesta seqüència en pau i sense 

interrupcions. Atenció! Motor, càmera, acció! (S’escolten els 

compassos inicials de la cançó.) 

Rinaldo.- Sóc el més valent pirata 

El ressò solca la mar;  

Són canó, punys i espasa 

Ben lluny de pàtria i llar. 

 Saben aquells qui em busquen 

De tota ruta sóc l’amo 

ni rei ni lleis em subjuguen 

Sobre totes elles mano 

Malgrat l’esquadra imperial 

Malgrat l’esquadra imperial. 

Pirates.- Punys, canons i tot això 

Es veu que són la raó   

però no us amaguem, no 

que també altres ho són 

  

 

com ara un got de bon rom  

com ara un got de bon rom. 

Sirenes.- Uns mariners molt estranys 

 destaroten des d’ahir 

nostra vida amb enganys 

doncs no arribem a capir  

  

 

si, per fi, es poden cruspir 

si, per fi, es poden cruspir. 
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Rinaldo.- Brisa, mar profund i extens 

trempen l’ànima tenaç  

en aquest paisatge immens 

de vileses incapaç. 

 Una serena mirada 

com ona que torna i va 

sobre l’aigua arrissada 

que la fe conquerirà 

per amor i llibertat 

per amor i llibertat 

Pirates.-             I una miqueta de rom 

Les coses així com són. 

  

Director.- Talleu, talleu! Enhorabona, Rinaldo! I a tots vosaltres 

també! (A Ajudant) Crec que s’haurà de canviar la lletra de 

l’estrofa que canten les sirenes. Qui les ha ensenyat aquesta 

lletra tan estúpida? 

Ajudant.- No ho sé, se’ls deu d’haver acudit a elles. Tanmateix, 

sempre es pot tallar o modificar. 

Director.- Sí, ja ho sé, però no deixa de ser estúpida. 

Ajudant.- No està satisfet amb l’escena? 

Director.- Sí, això sí, i crec que tothom es mereix un descans. (A tot 

l’equip) S’ha acabat el treball per aquest matí. Moltes gràcies a tots! 

Les coses surten prou bé. Més tard ens veurem! (A públic) Moltes 

gràcies a vostès també, per la seva atenció! Hem pensat de 

concedir-vos un descans perquè indubtablement ho mereixeu. 

Això si, de deu minuts només. Fins ara! 

 Aquesta és la primera part.    

 

 

Sardonedo (25-7-87), original en castellà.  

Barcelona (5-2-99), traducció al català. 
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  LES SIRENES S’AVORREIXEN  2a. PART  
    (Castellà) (Català) 
     26-7-87 6-2-99 

 

No hem abandonat l’escenari on passen els fets que conformen la 

primera part. El  pandemònium cinematogràfic s’ha dispersat. Cadascú  

ha buscat el seu refugi per gaudir d’un merescut descans. Nopandra, 

Boronda i Tantàlia conversen amb l’Ajudant de Càmera", "Obrer2" i 

"Assistent" que s’han estimat més romandre a la platja per consumir 

l’entrepà o el contingut de la carmanyola o potser per entaular una 

conversa amb aquelles formoses xicotes.  

La Platja és un lloc apropiat para "Obrer2" i la seva fal·lera per 

encetar una relació més profunda amb aquelles noies boniques. Al 

contrari que en el cas de "Ajudant de Càmera", es evident que a 

"Obrer2"  no li molesta en absolut la presència de les sirenes i no 

desaprofita cap oportunitat per llençar l’esquer. No es pot dir que les 

xicotes corresponen però tampoc no fan res per rebutjar els constants 

galanteigs. 

Obrer 2.- I no us trèieu mai la cua aquesta... ni al moment de 

descansar? 

Nopandra.- No ho hem intentat mai. 

Assistent (Tallant).- Deu ser tan complicat posar-s’ho de nou que, per 

un parell d’hores, no val la pena. 

Obrer 2.- Castanyes! Doncs podeu acabar baldades. 

Boronda.- Tot és acostumar-s’hi. 

Obrer 2.- Ja, ja ho veig, però jo no podria suportar-ho. Us deveu 

folrar, perquè això ha d’estar molt ben pagat. 

Ajudant de Càmera.- I les teves companyes, on són? 

Boronda.- Donant una volta, pescant tonyines. 

Obrer 2.- Quina gràcia! Encara serà veritat això que pesquen tonyines! 

Ajudant de Càmera.- Es prenen tan en serio el seu paper que fins i 

tot neden amb aquest artefacte. 

Obrer 2.- No m’ho crec! És veritat que podeu nedar ficades amb 

aquesta carcassa? 
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Boronda.- I què t’estranyes? Més extraordinari seria que no en 

sabéssim. (Es llença a l’aigua) Tira’t amb mi! 

Obrer 2.- No,  jo no em tiro a l’aigua després de dinar; se’m podria 

tallar la digestió. 

Nopandra (Tirant-se també a l’aigua).- Au, anem a divertir-nos una 

estoneta! Veniu amb nosaltres! 

Obrer 2 (A Ajudant de Càmera).- Caram, encara serà veritat! Fixa’t com 

neden. 

Ajudant de Càmera.- Ja t’ho deia jo! 

Veu de Nopandra i Boronda (Com cant de sirena).- Veniu, veniu! 

(Repeteixen aquest cant fins [*]). 

Obrer 2 (Imitant el cant de sirena).- Mira, van per allí! Vine; anem rere 

d’elles. És molt divertit! 

Ajudant de Càmera.- No sé... no em puc allunyar massa. 

Obrer 2.- Tan sols és un moment.. A més, és aquí mateix...  

Ajudant de Cameràman(A Assistent).- Vigila’m l’equip. De seguida 

torno. 

Assistent.- Però, on aneu? 

Ajudant de Càmera.- Tan sols és un moment... 

Assistent.- Però... 

Obrer 2.- Anem-hi! 

Assistent(Ja s’han anat "Ajudant de Càmera" i "Obrer 2").- Torneu cap aquí, 

que us despenyareu! 

Veu d’Obrer 2.- Per aquí! Mira-les! 

Veu d’Ajudant de Càmera.- Ja vaig! 

Veu d’Obrer 2.- Aquí estan, ja són nostres! Ah!! Socors, auxili!! 

Veu d’Ajudant de Càmera.- No et preocupis! Dóna’m la mà! 

Veu d’Obrer 2.- Ai, de poc no em mato! 

[*] Cessen els cants de sirena. 

Veu d’Ajudant de Càmera.- Ànims! Ja ha passat tot! 

Resten en escena Tantàlia i "Assistent". Tantàlia s’ha reclinat sobre un 

colze, mentre sacseja sobre l’espatlla els reflexos infinits de la seva 
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esplèndida cabellera; després, ofereix el rostre als insolents raigs de sol.  

Potser, "Obrer2" o "Ajudant de Càmera" haguessin estat capaços 

d’emprendre aquells revolts tan ben adornats amb els que normalment 

governen llurs converses. "Assistent", no. No es veu capaç. En certa mida, 

es deu sentir humiliat; aclaparat davant d’una criatura tan atractiva i, alhora, 

tan poderosa, tan lluny de la imatge de desemparament que un noi de 

l’època buscava inconscientment en la dona. Compren que llavors cap 

fingiment pot ser vàlid, perquè  no li ofereix cap altra sortida que parlar de 

la veritat o no parlar. Però, de quina veritat?  

Assistent.- Ens devorareu a tots? 

Tantàlia.- Què dius? 

Assistent.- Sé qui sou. És inútil que fingeixis! Des del primer  moment, 

sé que sou sirenes de debò. No sé perquè ni com us perpetueu 

però estic convençut que sou autèntiques sirenes. 

Tantàlia.- Què et fa pensar una cosa així? 

Assistent.- Sobre tot, l’estrany comportament que teniu i també la 

mossegada que li va assestar la teva companya a la 

maquilladora... No pot ser que una criatura humana posseeixi 

unes dents i una força capaces de realitzar aquella destrossa... He 

investigat en el registre i he comprovat que cap de vosaltres ha 

estat contractada ni, per tant, ha estat traslladada fins aquí per 

l’helicòpter. No figureu a cap llista d’embarcament, per força, ja hi 

éreu a l’illa quan arribarem. 

Tantàlia.- L’excés de treball t’ha begut l’enteniment. 

Assistent.- Acabo de veure com, per culpa del cant de sirena, han 

estat a punt de despenyar-se els meus companys, perseguint les 

teves amigues... Tan potent és l’encanteri? 

Tantàlia.- Delires... 

Assistent.- Deliro? Treu-te la cua! Apa, arrenca-te-la, si es que pots! 

(Agafa la sirena per la cua i estira amb força per separar-la del cos) 

Tantàlia.- Deixa estar, si es plau, que em fas mal! 

Assistent.- Ara mateix has dit que deliro! Desenfunda les teves cames 

d’aquesta disfressa! 
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Tantàlia.- No estiris més! 

Assistent.- Deu d’haver alguna manera de separar-te d’aquesta 

odiosa cua! 

Tantàlia.- Que m’esquinces! 

Assistent.- No pot ser! No puc estar tan encertat! 

Tantàlia.- Soc una sirena! Deixa’m anar! Soc una sirena! 

"Assistent" deixa anar la cua de la sirena i, tot seguint la direcció del seu 

impuls, es deixa caure lluny de Tantàlia. 

Assistent.- Ho sento. Sóc un estúpid. Perdona’m. 

Tantàlia.- Has tingut molta sort de que això t’hagi passat amb mi. 

Qualsevol de les altres t’hagués respost d’una forma terrible. 

Assistent.- Ara, em devoraràs? 

Tantàlia.- No. Per això et deia que has tingut molta sort. Jo no he 

menjat mai carn humana. Sóc la més jove i fa molt de temps que 

naufragà l’últim vaixell en aquestes costes. No conec el gust. No 

tinc cap intenció de fer-te res. Per bona o mala sort, jo no sóc com 

les altres sirenes. 

Assistent.- Sento molt haver-te causat mal. 

Tantàlia.- Pots oblidar-ho. Ara, únicament deus preocupar-te de tu. 

Assistent.- Tan fort és el seu poder? 

Tantàlia.- Poden penetrar en el vostre pensament i enganyar vostres 

ments. D’haver-ho pretès, ja us haurien menjat a tots. 

Assistent.- Llavors, perquè no ho han fet? 

Tantàlia.- Estan indecises. Temen que no sigueu comestibles com els 

d’abans, els homes que venien per mar i que, atrets pel cant, 

naufragaven en aquesta costa. Vosaltres heu arribat de dins de 

l’illa i amb dones, que encara semblen més indigestes. 

Assistent.- Ah, és clar! Hem vingut amb helicòpter, a la recerca d’una 

illa que no figurés en cap mapa.  

Tantàlia (Com si no el sentís).- Has d’aprofitar ara per fugir. No saben 

encara què fer. Si sou comestibles i gosen provar amb algú de 

vosaltres, esteu apanyats. Fuig, si es plau! 
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Assistent.- Però per què m’expliques tot això a mi! 

Tantàlia.- No sé... he pensat, per un moment, que et poguessin fer 

mal i m’ha semblat tan horrible que se m’ha esquinçat l’ànima. 

Assistent (Apropant-se confiat).- Tantàlia!... 

Tantàlia.- No t’acostis! No oblidis que puc conèixer els teus 

pensaments i sé que encara tens por de que inclòs el meu afecte 

pugui ser un parany més per embruixar-te. 

 Script (Entrant).- Ja era hora que et trobés!  T’has pres massa a pit 

això del descans! T’he buscar per tot arreu! 

Assistent (Assenyala el vaixell, com si volgués dir que era ell qui estava al seu 

lloc).- Però si... 

Script.- Però si, però si! Has d’estar més atent, xicot, si t’estimes el 

teu lloc de treball! El director ha decidit projectar tot el material 

filmat aquest matí. Prepara un paquet i ho envies per helicòpter al 

laboratori. Afanya’t, que et necessita! (A la sirena)  I tu, avisa a 

totes les sirenes: dintre d’un instant, començarem a rodar de nou. 

(A Assistent) Espavila, que no tenim temps! 

"Assistent" obeeix però després de dirigir a Tantàlia una mirada molt 

significativa. La Script potser s’entretingui prenent notes però també se’n 

va. Arriben Inflèxias i Legrala. 

Legrala.- Hem de parlar. 

Inflèxias.- Qui ha entonat els cants fa un moment? 

Tantàlia.- Nopandra i Boronda, però era només un joc; no s’han 

menjat ningú. 

Inflèxias.- Tant de bo! Pensava que era Nenúnia, altre cop. La seva 

gana voraç pot originar un daltabaix. Cada vegada estic més 

preocupada per aquesta invasió. Ens pot portar malastrucs. Pot 

ser que el món que se’ns descobreix sigui bo, però... Són massa 

les qüestions a considerar, abans de prendre una decisió. 

Legrala.- Crec que serà prudent reunir-nos. 

Inflèxias.- Tens raó! 

Pren una actitud de concentració i es porta els palpís dels dits cap a les 

temples. A l’instant, apareixen Nopandra i Boronda. 
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Nopandra.- Ens cridaves? 

Inflèxias.- En efecte; hem de parlar. Però hem d’estar presents totes 

i falta Nenúnia, pel que veig. Tan dèbil és ja la meva crida?    

Nopandra.- No t’has de preocupar, no és la teva crida; és cosa de 

Nenúnia que deu d’estar molt ocupada. Està amb el mateix 

Rinaldo, ni més ni menys. 

Inflèxias.- I què fa amb Rinaldo? 

Boronda.- No ho sabem però ha de ser amb ell perquè l’Ajudant de 

direcció anava escampant que Rinaldo havia lligat amb ella o res 

semblant. Què és això de lligar? 

Nopandra.- Quina sort té aquesta Nenúnia, amb lo maco que és! 

Inflèxias.- Comencem sense demores la reunió. 

Legrala.- Estem molt preocupades per la situació creada amb 

l’aparició d’aquests probablement falsos homes. 

Inflèxias.- No tan sols desconeixem encara si  són comestibles, sinó 

que, a més a més, estan penetrant a les nostres vides i influint els 

nostres ànims i es pot donar el cas que després no siguem capaces 

d’acomplir tal com mana la nostra tradició, en contra del dictat del 

nostre instint. 

Nopandra.- Què pot tenir de dolent que ens ho passem d’allò més bé, 

mentre no sapiguem de ciència certa si són bons per la nostra 

tripa? 

Legrala.- Nosaltres sempre ens havíem engolit tripulacions senceres 

de vaixells que havíem fet naufragar, però mai consentíem establir 

cap tracte amb els homes ni molt menys llaços d’amistat o afectes 

d’altre mena. (Mira a Tantàlia) 

Boronda.- A mi m’han dit que els hem caigut bé i que tenim talent 

artístic. L’Ajudant de direcció em va dir que, sense saber-ho, els 

havíem ajudat i que a ell li sembla que tenim futur. Que li sembla 

també que podríem triomfar a Hollywood. 

Legrala.- Hollywood? 
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Boronda.- Allí es fan moltes pel·lícules i està convençut que ens 

contractaran. 

Nopandra.- I, sobre tot, allí deu d’haver gran quantitat d’ homes. (Es 

llepa els dits) 

Inflèxias.- No tingueu tanta frisança! Encara no estem ben 

assabentades del que pot ser una pel·lícula. No sabem què és el 

que pot representar per nosaltres, què beneficis ens pot reportar. 

Nopandra.- És molt divertit! 

Boronda.- Pel que m’han dit, ja van fer una que es titulava Escola de 

Sirenes i, si  ens arriben a conèixer  a temps, ens haguessin 

contractat a nosaltres, perquè, al costat nostre, les que feien de 

Sirenes, ni punt de comparació.  

Nopandra.- Aquí, a la mar, hem deixat de ser famoses, pel que es 

veu. Quant de temps fa que no passa un vaixell per aquests 

paratges? 

Legrala (A Inflèxias, amb tarannà comprensiu).- Es normal que els sembli 

més amè sortir en el cine que muntar guàrdia als penya-segats. 

Inflèxias.- Es tracta d’una situació molt preocupant. Potser em vaig 

equivocar al no permetre que Nenúnia provés. A hores d’ara ja 

sabríem a què atenir-nos. Ens haurem de decidir i devorar algú. 

Boronda.- Això si que no! Com a mínim, fins que no siguem famoses. 

Nopandra.- No sabem encara si són comestibles... 

Inflèxias.- I tu, què opines, Tantàlia? 

Tantàlia.- Por què m’ho preguntes? 

Inflèxias.- Estàs tan callada... 

Legrala.- A més, totes hem de donar el nostre parer. 

Tantàlia.- Sabeu de sobres la meva contesta. La meva ment no té cap 

secret per a vosaltres, però el que em pugueu dir no pot variar els 

meus sentiments. 

Inflèxias.- Queda clar que heu guanyat. No sé si hagués estat present 

Nenúnia, la decisió hagués estat altra. 

Nopandra.- Nenúnia s’avorria molt i volia canviar de forma de viure. 
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Inflèxias.- Acordem doncs, que, de moment, no devorarem cap 

invasor, fins que no estem segures de llur condició humana, la 

qual haurem de determinar en nova reunió. És a dir, que no ens 

podrem menjar cap invasor fins que no ho decidim de nou en 

consell. 

Boronda.- I si ens n’ofereixen anar a Hollywood? 

Legrala.- Anirem... 

Inflèxias.- Però anirem totes! (S’ho repensa) Menys una, si alguna 

desitja perpetuar la nostra presència a l’illa! 

 Per l’altre extrem de la platja, ve Jaume, el pilot. Es nota impacient 

d’haver esperat per emprendre el vol. Està preparat, calada la gorra o un 

casc i posada la pellissa. Avança amb certa pesadesa però amb fermesa per 

l’arena, porta a la mà una llauna, un d’aquests envasos metàl·lics que 

s’utilitzen per guardar bobines de pel·lícula. Des de la seva arribada al primer 

tram d’ arena, s’origina una forta excitació entre el grup de sirenes. 

Pilot (Entrant).- Dispensin! Han vist per casualitat a l’Assistent? 

Legrala.- Ha estat per aquí però ja fa molt de temps. 

Pilot (Que porta la gorra o el casc posat).- Sóc el pilot de l’helicòpter.  M’han 

dit que té preparats els rotlles que m’he d’endur al laboratori. 

Nopandra.- Crec que ha de tornar de seguida Per què no s’espera una 

mica? 

Tantàlia (A Nopandra, a part).- Amb quina intenció li has mentit? 

Nopandra.- No us heu adonat? 

Tantàlia.- De què? 

Nopandra.- Tu no ho has pogut observar perquè ets la més jove i no 

has viscut res semblant (per les altres sirenes) però elles, sí. Aquest 

s’hi sembla molt a alguns dels marins que van fer naufragar. Porta 

casc com un aqueu o, potser, com els cretencs. Segurament es 

pot menjar! 

Inflèxias.- Hem quedat...! 

Nopandra.- Encara estem reunides. 

Inflèxias.- Falta Nenúnia. 

Legrala.- També faltava quan vàrem prendre l’altra decisió. 
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Boronda.- A més, podem mantenir-la, donat que aquest nàufrag és 

diferent als altres homes. 

Totes miren ja amb cobdícia el pilot, qui intueix que passa alguna cosa 

rara i que, per alguna raó, pot concernir a la seva seguretat. 

Legrala.- És tan bell com un argiu! 

Inflèxias.- Està bé!  Però mantindrem en peu l’acord de no devorar a 

cap invasor. 

Pilot.- Fa molt que ha marxat? 

Nopandra.- No, en absolut! Estarà a punt de caure! 

Pilot.- Tinc molta presa. Serà millor que vagi a buscar-lo.   

Boronda.- Però si ha de tornar a passar, pel que va dir! 

Pilot.- De qualsevol forma, no puc esperar-li més. No puc perdre 

temps. 

Nopandra.- No li he dit que ha de venir! Dons, esperi’s, home! 

Pilot.- No, no m’és possible quedar-me! 

Totes les sirenes, menys Tantàlia, que ignora aquest comportament, han 

rodejat el pilot. 

Legrala.- De seguida tornarà! 

Pilot(Com pot, aconsegueix escapolir-se del cèrcol ).- Si, ja ho sé... però no 

em quedaré. 

Boronda.- Caram, quina rapidesa!  

Legrala.- No ens ha permès sotmetre’l a un sol efluvi dels nostres 

cants. 

Nenúnia.- Hola, noies! 

Legrala.- Com és que arribes tan tard? No has sentit la nostra crida? 

Nenúnia (Allisant-se el cabell).- Si, però estava molt ocupada. 

Inflèxias.- Molt ocupada!... Saps que hem pres una determinació molt 

important, en la teva absència?   

Nenúnia.- Sí, i estic d’acord! Ja he preparat l’equipatge. Me’n vaig a 

Hollywood! Ja he acceptat un contracte i, si vosaltres volguéssiu, 

us contractarien també a vosaltres. 

Boronda.- Què bé! 

Nopandra.- Ens anem a Hollywood! 
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Boronda i Nopandra, festives es tiren a l’aigua. Tantàlia no hi participa. 

Inflèxias.- No us esvaloteu, filles! (A Nenúnia) A mi també? 

Nenúnia.- A totes! (S’hi llença a l’aigua) 

Legrala.- Inflèxias i jo som una mica grandetes per aquesta història. 

Nenúnia.- Hi ha qui m’ha assegurat que li resulteu encisadores. 

Legrala.- De debò? 

Inflèxias (Quasi molesta).- Jo no ho veig tan estrany... 

Legrala.- Qui t’ho ha dit? 

Nenúnia (Sortint de l’aigua. Amb coqueteria).- No gosaré dir-vos qui ha 

estat... (El maquillatge se li ha escampat i li deixa la cara feta un mapa. Les 

altres sirenes esclaten a riure) Què us passa? 

Boronda (Li passa un mirall).- Au, mira’t! 

Nenúnia (Ho fa).- Oh, no! Estic molt lletja! Quina desgràcia! Què m’ha 

passat? 

Assistent (Que havia entrat).- Què ha de ser! Que l’aigua t’ha escampat 

el maquillatge. (Nenúnia, avergonyida, s’amaga la cara) No és 

convenient mullar-se. 

Nenúnia (Apartant-se lleument les mans de la cara).- Passa sempre? 

Assistent.- No sempre. Depèn del maquillatge que s’hagi utilitzat. 

Nopandra.- Té, neteja’t amb aquestes algues! 

Assistent.- Fes-ho ràpidament perquè està a punt d’arribar tot l’equip 

per començar el rodatge. Per cert, heu vist per aquí el pilot de 

l’helicòpter?  

Legrala.- Un noi que porta un casc? 

Boronda.- Sí. Ha dit que tenia presa i se n’ha anat corrent.. 

Assistent.- Què és estrany! Si li havia de lliurar un paquet urgent! 

Script(Entrant amb l’equip de rodatge.).- Apa, prepareu-vos tot d’una! 

Ajudant de Càmera.- Hola, nois! 

Cameràman.- Bona tarda! (Ni s’ha de dir que, si l’espai escènic ho permet, 

aquesta salutació també va dirigida al públic i que es poden afegir totes les 

salutacions que es desitgi) 

Assistent.- Heu vist per alguna part el pilot de l’helicòpter? 
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Ajudant de Càmera.- Jo, si! L’he vist passar corrent, espaordit, com 

si el perseguís una manada d’elefants. No sé què anava dient que 

se l’havien volgut menjar... 

Tantàlia (Assistent li ha dirigit una mirada molt significativa. A 

Assistent).- Foren elles. 

Nopandra (Per a ella mateixa).- És que semblava del tot un guerrer 

argiu... 

Cameràman.- Deu d’estar completament boig. Ha agafat l’helicòpter 

i ha escampat la boira. Anava cridant que no el tornaríem a veure 

mai més. (Per l’Ajudant de direcció, que acaba d’entrar) Està desesperat! 

Perquè, pel que es veu, si aquest dement no hi torna, estem 

completament aïllats. No tenim emissora de ràdio, la única era la 

seva i, per no saber, quasi no sabem on ens trobem.   

Ajudant de Càmera.- Sembla ser que no tenim altre medi per sortir 

d’aquí. 

Script (A Cameràman).- Ja està bé! Falta molt? Se’ns vindrà a sobre la 

nit! 

Cameràman.- Si, la intensitat de la llum ja no és la mateixa. Ja està! 

Per nosaltres, ja està! 

Ajudant.- Encara sort, perquè ja arriba el senyor director! (A Assistent) 

Falta algú? 

Assistent.- Solament falta Rinaldo, com sempre. 

Ajudant (A Script).- Tota la resta... correcta? 

Script (Amb sorna).- Dintre del que cap! 

Ajudant.- Tots als  seus llocs! 

Director.- Bona tarda a tots! (Contestacions múltiples.) 

Ajudant.- Llestos per començar! (A Director) Tot preparat! 

Director.- Han revelat ja el material filmat aquest matí? 

Ajudant.- És que.... no ha pogut ser. 

Director.- No ha pogut ser! No vull sentir-ho mai al meu equip! Ha de 

poder ser! 

Ajudant.- Ha sorgit un petit entrebanc amb el pilot de l’helicòpter i... 
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Director.- Ha de poder ser! Sempre! M’heu entès bé? 

Ajudant.- Si, senyor director. 

Director.- Per aquesta vegada, pot passar, però vull veure demà a la 

pantalla tot el que haguem rodat avui. 

Ajudant.- Com vostè demani! 

Director (Molest).- Comencem! 

Script.- No és possible. 

Director (Més molest).- Per què? 

Script.- Falta Rinaldo, com sempre. 

Director.- Llavors, que vagi algú a buscar-lo! Sé on s’amaga 

normalment! 

Assistent (Aprofita l’avinentesa).- Ja vaig jo! 

Director (A Ajudant, controlant-se).- Ja sé que tota aquesta estratègica 

de que Rinaldo sempre hagi de ser l’últim en arribar no és res més 

que un petit joc de vanitat, un aspecte més de la cerimònia del 

rodatge d’una pel·lícula... (Sense poder-se contenir  més) Però ja 

m’empipa! M’empipa i molt i li ho diré a la cara! (Tornant-se a 

controlar) Està bé, està bé! Aquestes coses han de succeir, és 

natural i les hem de superar! Aquesta tarda, senyors, ens 

dedicarem a retocar l’escena de la cançó. 

Script (A Ajudant).- Quina llauna! 

Ajudant (A Script).- Què s’ha de fer! 

Director.- Vull canviar la posició de les sirenes per concedir-les més 

realç. (A les Sirenes) Anem per feina, xicotes! Veniu cap aquí! (A 

Script) Vostè ! Situï-les a la proa! La cabellera, al vent! Que algú 

porti un ventilador! (Porten el ventilador i l’enfoquen cap a les cabelleres 

de les Sirenes) Així! (A Ajudant) Perquè ja portem massa pel·lícula per 

davant, però a punt estic de canviar el guió i, en comptes de 

pirates, fer una de grecs per aconseguir que aquestes noies 

tinguessin més protagonisme. Ha tingut vostè una idea fantàstica! 

No em cansaré de repetir-ho! 

Ajudant.- No té importància...! 
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Director.- No es passi de modest; també es dolent. (A les Sirenes) I 

vosaltres, xicotetes encisadores, us heu de tranquil·litzar; amb 

aquesta fila no podreu semblar sirenes de veres. Quan acabi la 

cançó, imiteu el cant de les Sirenes  (A Nenúnia, que ja es disposava a 

entonar un cant de sirena) No ara, amiga. Això ho haurem d’assajar. 

No veieu que no teniu ni idea de com ha de ser un cant de sirena. 

(A Cameràman) Després porta la càmera a l’horitzó, sense 

abandonar el trinquet. Entesos? 

Assistent (Entrant).- No trobo a Rinaldo! 

Ajudant.- On s’haurà ficat aquest home? 

Inflèxias (A Nenúnia que no pot contenir-se i li surt un rot.).- Nenúnia! 

Assistent (A Nenúnia).- Nenúnia! 

Legrala (A Nenúnia).- Com has gosat! 

Nenúnia.- És que estava tan gustós...! 

Director (Qui, per descomptat, no ha sentit o no ha entès Nenúnia).- Es 

insuportable! Inaguantable! Si el que vol és donar-se importància, 

que es busqui un altre sistema! 

Ajudant.- Potser no hagi entès bé o s’hagi perdut... 

Script (Irònicament).- O s’estigui pentinant! 

Director.- A mi cap estrella, per més rutilant que sigui, no m’obliga a 

fer més l’estaquirot. Seguim el rodatge, amb Rinaldo o sense ell! 

(Per Assistent) Vostè! 

Assistent.- Digui’m, senyor director. 

Director.- Prepari’s perquè farà de capità pirata! 

Assistent.- Qui, jo? 

Director.- Si, vostè. Afanyi’s, que encara se’ns farà de nit! 

Assistent.- Però si jo no sóc actor! Mai no he actuat! 

Director.- És igual! Des d’ara mateix, veuran qui és l’Emili 

Casarramona! El millor director del món! Sóc capaç de treure un 

bon actor d’un tros de  pedra! Faré de vostè el millor capità pirata 

que mai s’hagi vist! O un rei grec si cal! 
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Script s’enduu l’Assistent per vestir-lo adequadament. Assistent mira 

Tantàlia, aquesta li fa senyals perquè guardi silenci. 

Script (Acaba d’acompanyar l’Assistent).- Anem-hi, que es fa tard! 

Director(A Script).- Avisi’m  quan estigui llest. (A Cameràman i a Ajudant) 

Heu entès tot? 

Cameràman.- Penso que sí, però ara, si tracem el mateix recorregut, 

les Sirenes ens taparan els pirates. 

Director.- Té raó! Els podríem col·locar aquí. (Els pirates fan el ronsa, inclòs 

murmuren) Acosteu-vos, si es plau. 

Script (Traient el cap).- No està la maquilladora; deu de ser a la 

infermeria.   

Director.- Tan em fa! Maquilli’l vostè, però maquillin-lo d’una vegada! 

(Observant a fons els extres) Quina fatxa de pirates! Estic segur que 

millor farien de grecs o de qualsevol altra cosa. 

Inflèxias (A Nenúnia).- Com vas poder fer-ho? 

Nenúnia.- No sé què dir-te... Passà quasi sense adonar-me’n. 

Legrala.- No, si la gana ve menjant! 

Inflèxias.- Havíem acordat que no devoraríem cap invasor. 

Nenúnia.- Fou abans de l’acord... 

Legrala.- Se l’ha menjat i no li ha passat res. A què esperem? Són 

comestibles! 

Nopandra.- Havíem arribat a un pacte! 

Legrala.- Però vàrem dir que podríem canviar-lo si ens reuníem i ara 

estem reunides. 

Boronda.- Jo vull anar a Hollywood! 

Nopandra.- I jo també! 

Inflèxias.- Silenci, que encara ens sentiran! Tot es pot arreglar. A 

més, no sou vosaltres les úniques que esteu interessades en 

arribar a ser una gran actriu. 

Director (A Ajudant).- Distribueixi els pirates, de forma que la càmera 

es pugui moure entre ells i, sobre tot, procuri que semblin pirates. 

(A Cameràman) Els moviments de la càmera han de ser 



 34 

pràcticament els mateixos, només que ens detindrem més per 

recrear-nos en aquestes formoses noies. (Per les Sirenes, és clar). 

Script.- Llestos! Quan vostè vulgui! 

Director (A Ajudant).- Encara no ha arribat Rinaldo? 

Ajudant.- No, senyor. L’hem buscat per tot arreu i no l’hem trobat. 

Boronda (A les altres sirenes).- Trobo ben difícil que el trobin. 

Director (A Ajudant).- Li donarem una lliçó! Endavant, contemplem el 

nou capità! 

Apareix Assistent caracteritzat de capità pirata. 

Tantàlia.- Oh! 

Director.- Magnífic! Comencem! Motor, càmera, acció!  

Es repeteix la cançó del pirata, cantada aquesta vegada per Assistent, en 

lloc de Rinaldo. 

Boronda (A Tantàlia, després de l’estrofa que canten les sirenes).- T’has quedat 

molt bocabadada amb aquest nou capità. 

Tantàlia.- Fa molt de goig! A la seva manera, però està també fa molt 

de goig! Més del que m’esperava! 

Director(Just al moment d’acabar la cançó).-Talleu, talleu! Fenomenal! Ara 

ha quedat molt millor! (A Assistent) Vostè és una gran revelació!... 

I els pirates han semblat pirates, per fi. 

Cameràman.- S’ha de realitzar alguna presa més? 

Director.- És clar que s’ha de rodar més pel·lícula! Precisament ara ve 

la part més important! Vingui, vingui cap aquí! (Situa el Cameràman 

i la càmera a proa i, per tant, davant les Sirenes) ...I a l’hora d’acabar la 

cançó del pirata, el moment culminant: !El cant de las Sirenes! 

Endavant, xiquetes, canteu! 

 Nenúnia.- El cant de les Sirenes? 

Legrala.- Està segur que vol  que cantem? 

Director.- Canteu el que us vingui en gana, però canteu, de una 

vegada! 

Nenúnia (A les altres Sirenes).- Ell ho ha volgut! 

Comencen a cantar les Sirenes. Com és natural, és un efecte a crear, tot 

i que al principi per abreujar s’indica amb un "Veniu, veniu!". El cant ha de 
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tenir un gran efecte d’atracció sobre el personal de rodatge. Com 

hipnotitzats, tots se n’aniran apropant a la proa del vaixell. Sembla que el 

director no se n’adona de la situació. 

Director (Interrompent el cant).- Oh, no, no! Ningú no es creurà que això 

és un cant de sirena. S’ha de posar més gràcia a l’assumpte. 

Imagineu-vos que sou sirenes de veritat! Com ho faríeu, què és el 

que sentiríeu? Com si fóssiu sirenes! 

Nenúnia.- Si ja ho som! 

Inflèxias.- Nenúnia! 

Director.- No, no! Definitivament, no! Una cua ben posada no fa una 

sirena... ni una cara agraciada. Es el sentiment... Com si fóssiu 

sirenes! Intenteu sentir-vos sirenes...! 

Nenúnia.- I torna-hi!  

Inflèxias.- Nenúnia! 

Legrala.- Aquest deu ser sord, com aquell mariner que va venir en un 

vaixell cretenc. Us en recordeu? 

Director.- Ha de ser un cant suau (Profereix un soroll gutural), acaronant, 

voluptuós (dansa, a la vegada que emet el soroll), que faci estremir el 

cos, que atregui inconscientment (Ensopega amb el Cameràman, qui 

encara romania en el lloc on li havia portat el sortilegi de les Sirenes) Eh! Què 

redimonis fa vostè aquí? 

Cameràman.- La veritat, no ho sé... 

Director.- Doncs, vagi al seu lloc, que comencem ara mateix! (Se 

n’adona que els altres també estan descol·locats) Però què és això! Com 

s’ho permeten! Tothom al seu lloc! Comencem el rodatge, 

d’immediat!  

Nenúnia.- Cantem ja o què? 

Director.- De seguida, de seguida! 

Obrer 1 (Entrant amb els altres obrers).- Hem buscat Rinaldo per tot arreu. 

Director.- Ah, aquest Rinaldo! Es pensava que em tenia a les seves 

mans però no sabia la feliç circumstància d’haver trobat aquestes 

criatures angelicals. (A Ajudant) Sens dubte, gràcies a vostè. 
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Ajudant.- No es mereixen. 

Script.- No cal dir-ho...! 

Director.- Rinaldo, oh, Rinaldo! Ara veuràs del que és capaç un 

director de la meva talla.  Et quedaràs amb un pam de nas, quan 

es projecti aquesta pel·lícula a les principals pantalles del planeta. 

Obrer 3.- Hem trobat les seves sabates a prop de la tenda.  

Nenúnia (A les seves companyes).- Es que no són comestibles. 

Obrer 3.- Però, pel que fa a Rinaldo, ni rastre en tota l’illa. 

Ajudant.- Ha fotut el camp, com el pilot de l’helicòpter. 

Director.- Què vol dir amb això? Que ha tocat el pirandó el pilot de 

l’helicòpter? 

Ajudant.- Vaig tractar de dir-vos-ho abans però no em fèieu cas. 

Legrala (A Script).- Deu ser sord... oi? 

Script.- Sord no, pitjor.. Dels que no escolten! 

Legrala.- Ja, ja ho veig! 

Inflèxias (A las Sirenes).- Haurem de canviar el cant. 

Ajudant.- Segons que es veu, el pilot de l’helicòpter s’ha tornat boig i 

es veu que corria per l’illa cridant que algú el perseguia, fins que 

va agafar l’helicòpter i emprengué incomprensiblement el vol. 

Director.- I què! 

Ajudant.- Que ha marxat i no crec que torni! 

Director.- Tant se me’n dóna! Es crida un altre... 

Ajudant.- L’emissora de ràdio estava a l’helicòpter... 

Director.- Malviatge! M’havia de passar a mi això!... I aquest llepafils 

d’actor ha tocat el dos amb ell. És una confabulació! 

Script.- Quin panorama! 

Director (Passeja nerviós i fent escarafalls, com si medites acceleradament. Surtin 

del frenesí per caure a l’èxtasi:).- És igual, és igual! No podran amb mi! 

Per a qui estan fetes les grans dificultats? Pels grans homes! Ara 

sabran qui sóc jo! I  ara podran assabentar-se de que vostès, tots 

vostès i jo formem el millor equip de filmació que mai hagi existit 

i que, malgrat les dificultats, encara ens veiem amb cor de 
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realitzar una pel·lícula immortal. Posem-hi fil a l’agulla! Que 

tothom es prepari! I vosaltres, noietes de la meva vida, del meu 

cor, concediu-li a aquest vell amic vostre el do de la versemblança 

en la interpretació Sembleu sirenes, si es plau! 

Nenúnia.- Farem el que sigui a les nostres mans, no es preocupi! 

Inflèxias.- Inclòs, hem pensat que es pot canviar el cant per un altre 

més efectiu. 

Director.- Està bé, està bé! Féu el que vulgueu però en qualsevol cas, 

si el cant no surt bé, es dobla; el que més m’interessa és la vostra 

actitud, els vostres moviments... han d’esdevenir versemblants. 

Suaus... suaus... Però d’una suavitat terrible! Perquè les sirenes 

eren uns éssers angelicals però, al mateix temps, monstruosos.. 

Nenúnia.- Escolti..! 

Legrala.- Tanca la boca! 

Director.- Sabíeu que les dolces i formoses sirenes devoraven 

nàufrags? 

Nenúnia.- No em digui! 

Legrala (Melangiosa).- Però d’això ja en fa massa... 

Director.- Si, és clar... 

Nenúnia.- Ben mirat, potser no faci tant... 

Director.- Si sabeu el que és una sirena, perquè perdem el temps! A 

rodar! A rodar tot d’una! Estàvem filmant les noies. Les sirenes 

romanen a la proa, contemplant com la quilla esquinça la mar. La 

brisa fueteja el seu rostre. Ventilador! Acosteu el ventilador! 

Deixeu-vos acaronar la pell per la brisa! Així, això és! Atenció! 

Motor, càmera, acció! 

Inflèxias.- Cantem ja? 

Director.- Jo diria que sí! A què espereu! (Les Sirenes comencen a cantar. 

Aquesta vegada és un nou cant -el mateix que produí un bon  resultat amb el 

marí sord en altre temps - i que, a mesura que avanci l’escena, s’anirà 

transformant en un reclam per partir cap a Hollywood. Les sirenes mussiten 

molt tènuement la paraula Hollywood) Això és! Molt bé! Lentament! Amb 
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perversió! Sense cap presa! Amb lentitud perversa!  Imagineu-vos 

que sou unes sirenes de debò i que ens voleu devorar a tots... 

(Riu. Les Sirenes augmenten el volum de llur cant) Ara, ara, ara..! 

Ajudant de Cameràman(A Cameràman).- Saps què et dic? 

Cameràman.- Què? 

Ajudant de Cameràman(Mig hipnotitzat).- Que tinc  moltes ganes de 

tornar a Hollywood.  

Cameràman.- I què! Se t’acut cada cosa! 

Ajudant de Càmera.- És necessari... urgent... que torni a 

Hollywood... Allí m’esperen... 

Cameràman.- Però si tu mai has estat a Hollywood. Be, què jo sàpiga.. 

Ara estigues per la feina i no enredis més! 

Script.- Jo no veig que sigui tan descabellat. Al capdavall, tot el que 

queda per rodar són interiors. Aquí no fem cap falta, sempre que 

al geni (Per Director) no se li acudeixi res de nou. No sé, alguna 

genialitat com posar un parell d’indis al costat dels pirates. 

Cameràman.- Però què carall ve al cas això amb la necessitat de 

tornar a Hollywood! En qualsevol cas, hauríem de regressar a casa 

perquè de nosaltres ningú no ha vingut de Hollywood... a no ser 

que hagi estat en somnis... 

Obrer 2 (A Obrer 1).- Què diuen? 

Obrer 1.- Que ens en tornem cap a Hollywood. 

Obrer 2.- Ja tenia ganes, ja!... 

Cameràman (Per a ell mateix).- Encara qui estarà somiant seré jo... 

Director.- Volen guardar silenci, que estem rodant! (A Sirenes) Més, 

més sentiment! Amb més convicció! 

Script (A Ajudant).- Crec que tu, ja que tens més confiança amb ell (Per 

Director), deuries proposar-li l’idea de tornar a Hollywood. 

Ajudant.- Digues per què! 

Script.- Perquè.. Si sabés per què! Però tinc unes ganes boges de 

tornar a Hollywood! Sento intensament que tots ens hem d’anar 

cap a Hollywood! 
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Ajudant.- És curiós, però, per primera vegada a la vida, estem d’acord 

en alguna cosa, tot i que no sé per què. Aquí ja no tenim res a fer.     

Ajudant de Càmera.- Jo no aguanto més! 

Cameràman.- Tens raó, a la fi: estaríem molt millor treballant a 

Hollywood. Au, ajuda’m a recollir! 

Es disposen a recollir llurs utensilis. 

Director.- Volen callar d’una vegada! (Se n’adona que la càmera no està en 

funcionament) Ep, però què és això! Una rebel·lió? Tothom al seu 

lloc de treball! 

Ajudant (Intercedint-ne).- Disculpi, senyor director, hem pensat que.. 

Director.- Pensar!  Qui els mana pensar a vostès! Potser no saben 

quines són les meves intencions? 

Ajudant.- Hem pensat que la situació més pràctica per a tots seria el 

retorn a Hollywood ara mateix. 

Director (Mentre les Sirenes refermen el seus efluvis).- A Hollywood? Ah, és 

una broma! 

Ajudant.- Em sembla que no pot queixar-se vostè: fins ara només l’he 

proporcionat idees esplèndides. Probablement, sense la meva 

contribució, no hagués gaudit d’acudits tan esplendents. 

Director.- Com gosa! 

Ajudant.- Faci’m cas! Li estic proporcionant altra idea brillant. Anem-

nos-en a Hollywood amb una nova pel·lícula sota el braç, "El pirata 

i les Sirenes" i realitzem una entrada triomfal. 

Director.- Ah, és això... No entenia tot això de Hollywood... Ara ho 

veig més clar. 

Ajudant.- Decideixi’s! Qui pot esperar un argument així... Unes 

sirenes imponents, un nou galà i la millor direcció, a l’entorn de 

tot (Pel decorat) aquest imprevisible equipatge. 

Director.- Portar-nos amb nosaltres tot el decorat? Home... (Les Sirenes 

intensifiquen llurs cants) Te tota la raó, què caram! Com sempre, te 

tota la raó! És vostè un jove prometedor... Ja ho veig escrit en un 
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rètol lluminós: "El pirata i les Sirenes". Sona bé! Serà un èxit 

irresistible! El millor musical de tots els temps! 

Script.- Què! Es decideix o no? 

Director.- Què! Ah, si! Anem-nos-en cap a Hollywood! (Tots, excepte les 

Sirenes, que segueixen el seu cant i Assistent, aplaudeixen l’idea) Benvolguts 

amics; portarem amb nosaltres la pel·lícula i deixarem 

bocabadada la societat cinematogràfica. Entrarem a la Meca del 

cinema com un exèrcit victoriós i jo seré el vostre general, cenyit 

el cap amb una corona de  llorer. 

Script (A obrers).- Recullin els estris. 

Assistent (A Director).- Però això és impossible! Com s’imaginen que 

poden marxar d’aquí? El pilot s’ha endut l’helicòpter i no hi ha 

altres mitjans per sortir d’aquesta illa. 

Ajudant.- Es cert! 

Las Sirenes segueixen augmentant el volum de llurs cants. Hollywood, 

Hollywood... 

Director (Divertit).- Cap mitjà? Jove vostè està molt equivocat (Als 

obrers) Vostès! Deixin de destrossar el meu vaixell i vagin 

embarcant tot l’equip. Tothom a bord! Pugin un darrera l’altre! 

Arribarem a Hollywood sobre aquest esvelt vaixell, transportant 

amb nosaltres la història viva del pirata i les Sirenes! Posarem 

entre pal i pal el títol de la pel·lícula. En llums de neó! 

Script.- Pugem-hi! 

Obrer 2.- A què esperem! 

Ajudant de Càmera.- Espereu-me! 

Cameràman.- I jo, què! 

Director.- Pugeu, pugeu tots! La glòria ens espera al millor director i 

al seu insuperable equip de filmació! 

Assistent.- Però esteu tots bojos! Això no és res més que un decorat, 

una carcassa inútil que no pot navegar de cap de les maneres... 
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Obrer 1.- Escolti, què te vostè contra el meu vaixell! L’he construït jo 

i, si ell diu que ha de navegar, anirà a Hollywood solcant qualsevol 

mar que se li posi per davant. 

Director.- I amb ell, ens conduirà a nosaltres!  Cap a la glòria 

immortal! 

Assistent.- Si us plau! No veuen que tot això és un absurd, que no es 

possible? On van! S’han begut l’enteniment! Ni tan sols saben si 

Hollywood te port de mar! Mai han estat a Hollywood! Estan 

veritablement bojos! 

Director.- Bojos! Bojos, diu? Miri, amic, mai no havia estat tant 

assenyat ni havia vist amb tanta claredat quin és el meu destí. Ah, 

i el port, si és necessari, ho simularem a la pròpia pel·lícula. De 

manera que pugi, si vol participar del gloriós destí que ens espera. 

No s’ho pensi més, pugi...! 

Assistent.- No, si us plau! (Al seu desgrat, l’hissen a bord) 

Mentre, el cant de les Sirenes, ‘Hollywood, Hollywood’..., delata ja que el 

que volen també les Sirenes és precisament la glòria del cel·luloide. 

Director.- Però què li passa, xicot! No sap reconèixer el seu propi 

destí, quan ha estat cridat a beneir la humanitat amb el seu art? 

Mai no ha tingut l’èxit tan al seu abast? La gran superproducció, 

el taquillatge més elevat de la història del cine! "Les Sirenes i el 

vaixell" o, millor, "El pirata i les Sirenes" o "El capità de les 

Sirenes"! Exacte! (Per l’Assistent) No sigui poruc! Ajudin-lo a pujar, 

sense fer-li mal! És jove i ja tindrà temps per comprendre. Ara 

s’espanta de la seva pròpia ventura. Amollar les amarres! Hissem 

les veles! Ens anem cap a Hollywood!! Entrarem a la ciutat sobre 

el vaixell, com si fos una gran carrossa!! 

Parteix la nau. Fosc. Se il·lumina un espai; l’ocupen Tantàlia  i Assistent. 

És la platja. Continuen els cants de sirena. Encara s’escolta la difícil 

navegació de l’improvisat vaixell. 

Assistent.- Què faig aquí? 

Tantàlia.- Jo t’he salvat. No aniràs amb ells. 

Assistent.- Però per què? 
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Tantàlia.- Els homes us ho heu de dir tot. És necessari també que et 

digui això? 

Assistent.- No... 

Tantàlia.- Tu sents el mateix per mi i jo tinc el privilegi de saber-ho. 

Assistent.- No sé si podrà ser: tu ets una sirena i jo un home... 

Tantàlia.- S’haurà d’intentar. 

Assistent.- Tu no ets una sirena com les altres. 

Tantàlia.- Tampoc tu ets com la resta d’homes que jo conec. 

Veu de Director.- Aprofitarem la travessia per continuar el rodatge. 

Veu de Ajudant.- Serà una pel·lícula molt viva. 

Veu del Director.- Una pel·lícula eterna! 

Veu de Script.- Encara resta molta estona de xerrameca? Comencem 

tot d’una? 

Veu del Director.- Per descomptat! Si us plau, que situïn la  càmera 

a popa. 

Assistent.- On van? 

Tantàlia.- No els sents? A Hollywood. 

Assistent.- Per què? 

Tantàlia.- És el somni d’aquests homes. Elles (Per les Sirenes) també 

volen anar, perquè han xuclat el seu anhel i, coneixent que és el 

somni de tots, l’utilitzen amb la finalitat d’atreure’ls. És el nou cant  

que han compost per aquesta inoblidable ocasió. 

Assistent.- Els devoraran? 

Tantàlia.-  De moment, sembla ser que no. Si més no, fins que arribin 

a Hollywood. 

Assistent.- Mai arribaran! No podran navegar en un decorat! 

Veu de Ajudant.- Està tot llest! 

Veu de Director.- Atenció...! Però home, per què ha de passar 

precisament ara per davant de la càmera! 

Veu de Obrer 1.- Perdó, perdó! 

Veu de Director.- Atenció! Motor, càmera, acció! 

Tantàlia.- Mai no les tornaré a veure. 
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Assistent.- Només han de saltar del vaixell i nedar... 

Tantàlia.- Sols saben atraure amb els seus cants però elles per 

separat no sabran tornar, no podran orientar-se. Han deixat 

aquesta illa per sempre. 

Assistent.- I ens han deixat sols. 

Tantàlia.- Sento que, en algun moment, les meves amigues es mengin 

el teus companys. 

Assistent.- També els meus companys han devorat les teves amigues, 

en certa manera, amb falses il·lusions: arrossegant-les cap a un 

país fictici, de lluentor i somnis artificials, pel qual han deixat la 

seva illa i la seva forma de viure. Es miri com es miri, aquest 

vaixell de decorat transporta dos móns que es devoraran l’un a 

l’altre.   

Veu de Director.- La script... Que vingui la script! Vull comprovar si 

tot està en el seu lloc. 

Veu d’Ajudant.- Que busquin la script! 

Veu de Cameràman.- On s’ha ficat la script? 

Veu d’Ajudant de Càmera.- Senyoreta script!! 

Veu d’Obrer 1.- Busca tu també. 

Veu d’Obrer 2.- Ja vaig! 

Veu d’Ajudant.- Saben on es pot trobar la senyoreta script? 

Veu d’Obrer 3.- Ja fa estona que la busquem i no apareix. 

Veu d’Ajudant.- On s’haurà amagat aquesta dona? 

Veu de Nenúnia.- Veieu? Les dones també són comestibles. 

Veu de les restants Sirenes, excepte Tantàlia.- Nenúnia!! 

Cau a l’aigua, llençat  des de la borda, un parell de sabates de taló. 

Romanen les sabates en suau flotació sobre la bromosa superfície del mar. 

   Barcelona, matí del dia 4 d’agost de 1.987 

   Català: Barcelona, nit del 8 de febrer de 1.999 

 

 
 

 


