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El somni de Mnemosine 2-  La novel·la 

 

 
1988 Col. Ntra. Sra. del Coll. Barcelona. 

Estrena de l’obra teatral en àmbit escolar. Dir. Miquel Pacheco Vidal  

Objectius  

1. Emprar a les aules la narrativa i el text teatral com a eina per treballar amb l’alumnat la 

comprensió lectora, l’exercici lúdic de la memòria, la llengua escrita, l’expressió oral, 

l’escolta activa així com la seguretat i el benestar emocional personal i grupal. 

2. Adquirir els elements bàsics interdisciplinaris, a través de l’exercici de comparació de tres 

llenguatges artístics a l’hora: el narratiu, el teatral i el cinematogràfic. 

3. Desvetllar algunes de les estratègies adoptades per aprofitar aquesta disposició 

interdisciplinària d’interconnectar en la mateixa acció els tres llenguatges, i facilitar 

l’aprofitament d'aquestes estratègies entre l'alumnat. 

 

Descripció de la proposta  

Lectura de la novel·la específicament escolar, ‘Misotokos, l’illa de les sirenes’. 

Aquesta novel·la narra els mateixos fets representats a l’obra de teatre ‘Les sirenes 

s’avorreixen’, per tant, llegint-la junt o a continuació de la pràctica escènica, bé de l’obra 

sencera o dels fragments continguts al document adjunt núm. 3, es propiciarà l’ampliació de 

l’exercici de comparació de gèneres formulat a ‘El somni de Mnemosine - 1’, tot afegint l’àmbit 

de la narrativa a l’exercici endegat d’interacció entre llenguatge teatral i llenguatge 

cinematogràfic.   

 

Aspectes didàctics i metodològics  

Es suggereix incloure ‘Misotokos, l’illa de les sirenes’ entre el programa de lectures del curs. 

En tot cas, aquesta novel·la conté un seguit d’estratègies que convé especificar:   

1. El projecte del que forma part ha estat concebut per practicar l’exercici de comparació de 

gèneres. És, per tant, una oferta destinada de manera especial per a l’activitat educativa. 

Els elements didàctics, bé provinguin de l’exercici de comparació o siguin independents, 

resten inserits aposta a la trama de les peces literàries, revelant-se sovint entre la pròpia 

dinàmica dramatúrgica o narrativa, mentre que d’altres es podran observar a partir dels 

documents adjunts (Documents adjunts 2 i 4).  

2. Obra de teatre i novel·la  pertanyen a la tradició educativa en tant que consisteix en un 

comportament més o menys present a la rutina dels centres educatius: 

a) muntar una obra de teatre específicament escolar i  

b) suggerir durant el curs la lectura d’una novel·la,  
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amb l’avantatge que la història ja ha pogut ser viscuda, en haver-la interpretat gràcies a 

la posta en escena de l’obra de teatre durant el curs anterior.    

3. Els temes generals sobre els quals gira la història, la primera feina i el primer amor -sobretot 

a la novel·la-, constitueixen uns factors potser relacionats amb vivències i interessos 

d’alguns dels alumnes que hi intervinguin en aquesta experiència. I, com veurem a l’apartat 

d’interdisciplinarietat i transversalitat, a més a més, aquests aspectes estan relacionats 

directament amb l’elaboració de dues de les estructures didàctiques i metodològiques se 

n’ofereixen, la comparació de gèneres i l’elecció del model de narrador. 

 

Recursos emprats  

 Novel·la ‘Misotokos, l’illa de les sirenes’ inclosa com a document adjunt 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

Educació Secundària Obligatòria Artística i cultural, Comunicació lingüística, Llengua catalana i 

literatura.  

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Adreçada a alumnat de 3r  i 4t de l’ESO. 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

Un dels temes subjacents és el primer amor que, a part de consistir en un assumpte apropiat 

per a l’estadi de l’alumnat a qui va dirigit, es constitueix en un tema transversal que promou 

l’exercici que facilita l’observació de la tria de model de narrador exposat al document núm. 2. 

Sigui amb el muntatge de l’obra de teatre o amb la lectura dels fragments, constitueix una 

pràctica específicament interdisciplinària ja que posa en marxa l’exercici de comparació de 

gèneres artístics que, a més a més, de impulsar un trànsit per la narrativa, el teatre i la 

cinematografia, propiciarà la intervenció alhora d’altres àmbits com la plàstica o la música. 

 

Documents adjunts  

1. ‘Misotokos, l’illa de les sirenes’, novel·la. 

2. ‘La tria de narrador a l’illa de les sirenes’, document on s’exposa l’estratègia endegada 

per facilitar l’anàlisi de la modalitat de narració escollida a la novel·la. 

3. Fragments de ‘Les sirenes s’avorreixen’ per emprar cas de decidir no muntar l’obra de 

teatre sencera, però voler aprofitar part dels recursos oferts per l’exercici de comparació 

de gèneres (fragment 1 i fragment 2). 

4. ‘El pretèrit perfet a l’illa de les sirenes’ on es mostra un exemple contingut a la novel·la 

que ajuda a desentranyar aquest temps verbal. 

 

Autoria 

Miquel Pacheco Vidal, autor de la proposta i de les obres literàries, especialista en teatre 

escolar i teatre terapèutic. L’autor demana compartir com ha funcionat la proposta i que envieu 

alguna imatge o vídeo a l’adreça miquelpachecovidal@gmail.com  
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