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El somni de Mnemosine 1- Obra teatral 
             

 
2006 Kasiopea Teatre de La Pobla de Vallbona (València) 

Dir. Miquel Aleixandre 

Objectius  

1. Introduir el text teatral a les aules 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 de cada gènere, a través de l’exercici de 

comparació de tres llenguatges artístics alhora: 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  

Aquesta proposta consisteix a muntar amb l’alumnat, una obra de teatre específicament escolar 

‘Les sirenes s‟avorreixen’ i fer l’exercici  de comparació entre el llenguatge dramàtic i el 

llenguatge cinematogràfic. Es representa, sobre l’escenari teatral, l’acció del rodatge d’una 

pel·lícula.  

 

Aspectes didàctics i metodològics  

Aquesta proposta teatral ideada per a l’àmbit educatiu, amb un seguit de recursos i estratègies 

destinats a facilitar la posta en escena. Forma part d’un projecte que incorpora l’exercici de 

comparació de gèneres, i en la qual alguns elements didàctics resten integrats expressament a 

la trama de les peces literàries. També l’escenari es transforma en un plató on es filmarà una 

pel·lícula; es recrearan maniobres, oficis, terminologia i, fins i tot, alguna indicació sobre teoria 

del cinema, promovent la comparació entre el llenguatge teatral i el cinematogràfic. L’estructura 

de l’obra és coral, i es distribueix en.col·lectius d’interpretació ben definits: Unes sirenes, el 

personal que dirigeix una filmació, els intèrprets -protagonistes i figurants-, i, particularment en 

aquesta experiència, un contingent de personatges dedicats a construir un vaixell de decorat, 

mentre que d’altres manipularan els estris durant el rodatge, formant un col·lectiu que podríem 

denominar ‘la Tramoia’. Al document “L‟encís de la tramoia”, s’exposa una estratègia a la 

pràctica del text teatral, per incorporar a l’escena aquells grups d’alumnes que hi intervenen 

normalment a la rebotiga dels muntatges. 

La proposta permet, durant el curs següent, fer l’activitat suggerida a ‘El somni de 

Mnemosine-2‟: la lectura d’una novel·la, ‘Misotokos, l‟illa d sirenes’ que narra la mateixa 
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història. Es tracta d’observar i aprendre les tècniques que haurem emprat per aconseguir que 

un mateix fragment de la història esdevingui una escena teatral, una seqüencia 

cinematogràfica, o el segment d’una novel·la. 

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

constitueixen uns factors potser relacionats amb vivències i interessos dels alumnes que hi 

intervinguin en aquesta experiència, promovent efectes transversals.  

 

Recursos emprats  

 Obra de teatre ‘Les sirenes s‟avorreixen’  

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

Comprensió lectora, comunicació oral, dimensió literària, comunicació artística i cultural,  

competència digital i educació musical, competència visual i plàstica, llengua catalana i 

literatura. 

Oralitat, gestió i control de les emocions, sentiment de grup i interacció social, concentració i 

atenció, etc. 

 

Alumnat a qui s‟adreça especialment  

Aquesta experiència ha estat ideada per a la seva aplicació a 3r i 4t de l’ESO. 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l‟entorn 

Un dels temes subjacents és la primera feina tema apropiat per a l’alumnat a qui va dirigit, en 

ser l’ofici cinematogràfic. Tema transversal que promou l’exercici interdisciplinari plantejat de 

comparació de gèneres artístics. 

Visual i plàstica, tecnologia i literatura. 

 

Documents adjunts 

1. ‘Les sirenes s‟avorreixen’, text teatral: obra de teatre específicament escolar. 

2. Resum ‘L‟esbalaïment de Mnemosine’ premi ‘Juan Cervera d’investigació en teatre infantil 

i juvenil, 2002, ASSITEJ-España. Explica alguns procediments per extreure els recursos de 

la pràctica de comparació de gèneres. 

3. “L‟encís de la tramoia. Una estratègia per facilitar alguns aspectes d’un muntatge escolar”. 

4. ‘Estratègia dramatúrgica a „Les sirenes s‟avorreixen‟‘, document on es comenta 

l’estratègia establerta per suscitar l’interès de l’espectador, a través de diversos recursos 

inserits a la estructura dramàtica de l’obra; entre ells, l‟anagnòrisi. 

 

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  

mailto:miquelpachecovidal@gmail.com

