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Director.- Està preparada la càmera? 

Cameràman.- Des de fa estona. 

Director.- En marxa, doncs! 

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 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 i una 

panoràmica a continuació. 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. 

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. 

 

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

Ajudant.- Au, nois, anem cap endarrera! 

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

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.) 

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. 

 

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

 


