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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. 

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 a 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 a 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.) 
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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. 

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 

l’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.- Si, ja ho sé, però no deixa de ser estúpida. 

Ajudant.- No està satisfet amb l’escena? 

Director.- Si, això si, 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 
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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! 

 


