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Estratègia dramatúrgica a ‘Les sirenes s’avorreixen’ 

 

 

El xoc inicial entre dos mons tan dispars com el de les sirenes i 

el dels éssers humans que ha envaït l’illa, una mica de coneixement 

de mitologia per part del públic, i la candidesa d’alguns del 

personatges... 

 

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. 

 

...ajudaran a crear un ambient jocós. 

 

Des d’aquesta perspectiva, la dinàmica de la peça intenta 

estendre una pàtina divertida durant tota la representació, recolzant-

se en elements mitològics bàsics, la ingenuïtat d’uns personatges, 

l’evident actitud murriesca dels altres, i l’estructura dramatúrgica 

aplicada a l’acció.   

 

En aquest apartat, s’exposa de forma especial l’aprofitament 

que s’ha intentat obtenir d’un recurs molt freqüent a l’àmbit teatral, 

l’anagnòrisi, utilitzant-lo, durant aquesta història teatral, des del 

moment en què un dels personatges, l’Assistent, manifesta que ha 

descobert la veritable identitat de les suposades figurants que 

pul·lulen entremig de la tropa cinematogràfica.  
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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. 

 

 

Ha esbrinat que són sirenes i que comporten un perill, fins ara 

ocult. D’una banda, la de l’equip de rodatge, només ho sabrà un, 

l’Assistent -a la novel·la, en Ramon-, mentre que de l’altra banda, la 

de les sirenes, només na Tantàlia serà sabedora de que ha estat 

revelada la identitat i de qui l’ha descobert.  

 

La incidència es provoca tot just en començar el segon acte, i 

es transmet al públic, a través del diàleg entre els dos personatges, 

el coneixement de la conjuntura i tota la inquietud per l’amenaça que 

plana sobre les persones de l’equip, que, a excepció d’en Ramon, 

romandran ignorants; així mateix, Tantàlia callarà, causant que, a 

l’altra part, entre el grup de sirenes, s’eviti la contrarietat de saber 

que un component de l’equip de filmació ha descobert la seva 

identitat. El públic es converteix en un ésser privilegiat, l’observador 

de les contradiccions que es produiran per pura ignorància en els dos 

col·lectius. Aquest privilegi de contemplació, adquirit arran de 

l’anagnòrisi originada pel fet que només un dels personatges ha 

descobert aquesta eventualitat, proporcionarà la descoberta de 

detalls contradictoris que generaran la comicitat en algunes escenes; 

contrastant la ignorància d’una bona part de gent sobre l’escenari, 

amb el coneixement assumit pel públic. 

 

El descobriment només queda reduït a aquest personatge i a 

Tantàlia, persistint l’equívoc fins el final per a les altres persones 
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humanes i les sirenes. És un recurs dramàtic que, com a 

conseqüència de l’anagnòrisi situada al bell mig de la representació, 

busca incidir en les contradiccions provocades per la ignorància 

d’alguns personatges sobre alguns aspectes de la pròpia història, 

mentre que, a partir de la informació facilitada, procura mantenir 

l’expectació i un grau d’humor entre el públic gràcies als contrasentits 

que desfilaran davant els espectadors fins l’última acció de l’obra, i al 

fet d’establir amb ells certa complicitat en funció que el públic serà 

conscient de l’amenaça fins el darrer instant, alhora que, sobre 

l’escenari, els personatges amenaçats romandran en una mena 

d’innocència durant tota l’estona. La paradoxal discrepància entre la 

ingenuïtat observable en els personatges de l’àmbit cinematogràfic, a 

més a més de la manifestada per la majoria de sirenes, i el 

coneixement de la realitat del perill que sobrevola la història, propicia 

durant el segon acte sencer que, sobre l’escenari, es produeixi de 

forma contínua l’aparició de d’escenes impregnades de comicitat. 

 

L’esquema de la intervenció dramàtica seria el següent: 

a. Ramon, l’assistent de rodatge, descobreix que les 

excèntriques figurants són sirenes de debò. 

b. Tantàlia, la sirena més jove entre les que habiten l’illa, se 

n’assabenta d’aquest descobriment. 

c. La resta de sirenes ignora aquesta circumstància.  

d. La resta de membres de l’equip de rodatge desconeix la 

revelació del seu company.  

e. Queda manifesta la complicitat que s’estableix entre 

Tantàlia i Ramon. 

f. El públic se n’assabenta del descobriment d’en Ramon, de 

que, entre les sirenes, només ho sap la Tantàlia, de que 

entre tots dos es genera cert grau de complicitat, i de que 

de tota aquesta informació són ignorants la resta de 

sirenes i humans. 
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g. En compartir aquesta revelació, es possible que es 

produeixi un impuls d’instintiva complicitat entre el jove 

assistent, la immadura sirena, i el públic. 

 

Adobant aquest esquelet narratiu amb l’aparició en escena d’un 

nou procediment: el cant, un factor atàvic entre les sirenes -que 

dominen i que aniran perfeccionant- i la imprevisió de les 

conseqüències per part de l’altre front d’aquesta sorda batalla:   

 

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! 

 

Apareix el cant, procediment amb el qual les sirenes entabanen 

les seves víctimes, penetrant les seves ments i extraient desigs i 

debilitats, reservant-se les intencions ocultes rere d’una melodia cada 

vegada més mortífera, però que, sense que ho puguin preveure, i 

sota la intensitat de la penetració en els pensament dels éssers 

humans, acaben caient a la seva pròpia trampa i es contaminen del 

mal dels humans en ser arrossegades pels deliris de grandesa que 

alberguen aquells cervells. El cant de les sirenes modifica tot el 

panorama escènic, canviant el projecte cinematogràfic (se’n van tots 

cap a Hollywood en un vaixell de decorat) i el projecte de les sirenes 

(el de menjar-se aquells éssers humans) perquè les sotmetrà l’anhel 
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de ser actrius. El que importa però, és que, sobre l’escenari, es 

modifica l’acció dramàtica, de maner contínua i quasi capriciosa, en 

funció d’aquest potent factor, la intervenció del cant de les sirenes, 

que impregna l’escenari de nous imprevistos; alguns de molt divertits 

que, entrellaçats en aquesta estratègia dramatúrgica, condueixen cap 

a un final imprevist. 

 

 

Un altre recurs  

Cal fer l’esment que, en el cas de la novel·la, l’anagnòrisi també 

ha provocat un altre canvi; la intervenció d’un recurs narratiu que es 

tracta amb més detall a l’apartat 9 d’aquesta pàgina, ‘El pretèrit 

perfet a l’illa de les sirenes’, i que impulsa al narrador a introduir 

modificacions en el seu relat, com dividir en dos trams la narració i a 

alterar l’ús dels temps verbals en cada tram. 


