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L’ENCÍS DE LA TRAMOIA1 

Una estratègia per facilitar alguns aspectes d’un muntatge escolar. 

 

Convençut de la importància del text teatral com a eina didàctica per 

aplicar a les aules -sobretot, a l’Àrea de Llengua i Literatura- i 

conscient de la càrrega de treball que comporta, i d’algunes dificultats 

-com ara pot ser l’encaix entre el numero de personatges a 

interpretar i el numero de participants possibles- a l’hora d’enfrontar 

un muntatge d’aquesta mena, l’autor es dedicà a trobar estratègies 

per facilitar els docents la feina en aquest àmbit.  

 

El primer resultat va ser ‘Història d’una cirera’2, una peça coral -per 

tant, pot utilitzar un elevat número d’actors-, que explica una història 

en un país a través de diverses èpoques presentant-nos personatges 

de característiques similars o quasi idèntiques -per tant, ofereix 

l’avantatge de poder repetir alguns actors -per disminuir el número 

de participants- o, a l’inrevés, repartir alguns papers -per augmentar-

lo. Ofereix una estructura de participació flexible, de tal manera que 

evita la feina d’adaptació (ampliacions, retallades...) i facilita el 

repartiment de papers. La flexibilitat és tal que, en algun col·legi, ha 

estat representada per més de cent alumnes, mentre que també es 

pot representar amb tan sols quatre actors; essent un cas especial el 

del muntatge de la Cia. Quiquilimón de Gijón, que aconseguiren 

escenificar-la amb només tres actors. 

 
1 Aquesta exposició té dos antecedents: 
"El encanto de la tramoya"; Cuadernos de Pedagogía,  núm. 133,Barcelona,  gener 1.986 
“Del número de personajes a la comparación de medios artísticos” ;  ‘Ñaque’, Ciudad Real; nº. 25, juny 
2002 
2 ‘Historia de una cereza’, Colección TEATRE EDEBÉ, Barcelona, 1982. 
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Muntatge de la Cia. Quiquilimón de Gijón, 1999 
Dir. Margarita Rodríguez 
Escenografia: Mª. Eugenia Navajo 

 

Tres anys més tard, va escriure ‘Jonàs, Jonàs!’3; obra on també es 

contempla els ajust entre número de personatges i el número 

d’actors. Aquí, s’aborda amb una estratègia diferent: la xifra de 

personatges és curta, però s’incorpora a escena bona part del 

membres de la Tramoia, i es demana que els actors assumeixin en 

escena part de l’ofici de tramoista, de manera que moguin trastos, 

apaguin o encenguin llums, etc.,  i s’interrelacionin amb els elements 

de la tramoia com si formessin part de la història que estan explicant. 

 

Aquestes imatges de l’escena de la barca, assajada durant l’any 1984 

amb alumnes del col·legi Ntra. Sra. del Coll de Barcelona, poden 

il·lustrar millor el procediment: 

 

L’escenari està buit, però constitueix una platja. Tres mariners estan 

sobre una barca que bamboleja lleugerament. Una simple canya, que 

farà de borda, representa la barca. 

 
3 Jonás, Jonás, Colección Fuente Dorada, Valladolid, 1988 
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Els actors, a partir de la canya, simulen que estan sobre una barca. 

 

  

Jonàs camina cap a la barca. El tramoista de la galleda simula el soroll cada cop que Jonàs 
treu o enfonsa el peu a l’aigua. Després ho haurà d’executar davant del públic. 
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Els actors i, a la dreta, l’equip de la Tramoia, simulant una tempestat. 

 

Amb aquesta estratagema incorporada al text, hem ajustat també el 

número de personatges al d’actors disponibles, però abordem així 

mateix una altra situació: la de l’alumne que prefereix no actuar però 

que no ofereix resistència a efectuar tasques auxiliars de decorats, 

so, llums, etc. Donant-se el cas que, a la llarga, molts canvien 

d’opinió, i es presten a actuar. 

 

‘Les sirenes ‘avorreixen’, l’obra de teatre que estem proposant, recull 

aquestes estratagemes per alleugerar i facilitar considerablement els 

treballs de la posta en escena. 

a) D’una banda, disposa d’una estructura coral que afavoreix 

l’encaix immediat del número d’actors al de personatges i que, 

a més a més, està distribuïda per col·lectius definits: les sirenes 

formen part d’un grup, així com l’equip de filmació forma part 

d’un altre, alhora dividit en diversos conjunts; els actors, els 

responsables de la maquinària, els constructors del decorat, 

etc., i alguns de més independents com la maquilladora, el pilot 

de l’helicòpter, etc., i els responsables d’executar les 
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operacions, el Director, l’Ajudant de Direcció, l’Assistent, el 

Cameràman... De moment, poden ser distingits els uns dels 

altres en funció de la posició de la càmera que, des de la seva 

col·locació, fins i tot, pot influir en la forma d’actuar, ja que als 

actors que romanen rere de l’objectiu només se’ls assignarà 

una dimensió en el treball interpretatiu, mentre els que resten 

davant de l’objectiu es veuran obligats a interpretar un 

personatge que interpreta un altre. En definitiva, constitueixen 

uns actors que, sobre un escenari teatral, hauran d’interpretar 

els personatges d’una pel·lícula. 

 

 

b) Per l’altra banda, dos d’aquests col·lectius estaran destinats a 

realitzar, davant del públic, unes operacions similars a les de la 

tramoia explicades abans, quan parlàvem sobre l’obra ‘Jonàs, 

Jonàs!’.  

• Un d’aquests col·lectius és el format per diversos 

operaris -calafats alguns d’ells-, que han de 

construir el vaixell a la platja on s’haurà de 

desplegar l’acció cinematogràfica. El vaixell és una 

component important del decorat previst a la 

pel·lícula i, inesperadament, de la trama i del 

desenllaç de la història. En definitiva, el vaixell de 

decorat acabarà transportant-los a un final, si més 

no, sorprenent. Les operacions per construir la nau 

es podran consumar sobre l’escenari, durant la 
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representació, de forma que aquestes operacions -i 

els seus executors- estiguin integrades a l’acció 

dramàtica desenvolupada en escena. 

• L’altre col·lectiu que haurà d’efectuar algunes 

operacions en escena és l’integrat per l’Operador de 

càmera, l’Ajudant i, si es pot afegir, algú que se 

n’encarregui del so, o de la il·luminació. Aquest 

grup de personatges pot plasmar en escena, davant 

del públic, la seva activitat mentre se simula el 

rodatge de la pel·lícula; i la responsabilitat 

continuarà més enllà, cas que es decideixi gravar 

de debò l’acció suggerida en escena per filmar un 

fragment de pel·lícula. Llavors, la circumstància que 

es provoca els conduirà a, observant les 

instruccions de filmació rebudes, consumar l’acció 

de rodatge, com una part més de l’exercici que ens 

ha de portar a altres nivells d’aprenentatge indicats 

en el procediment: el muntatge, el visionat de la 

pel·lícula, la sonorització, si cal, etc.  

 

L’estratègia d’incorporar a escena, com a objectiu, 

activitats pròpies de la tramoia,  maniobrant sobre ella a 

la vista de tothom, hauria de comportar un cert profit, 

sobretot a l’hora de la planificació perquè, ja sigui per la 

immediatesa de la implantació establerta per facilitar el 

repartiment de personatges, per l’ampliació d’espais i 

fórmules de participació -donat que facilita una ‘plantilla’ 

on integrar candidats-, o per l’automatisme de l’encaix al 

projecte, ens hauria de conduir a una economia 

d’esforços i a facilitar els treballs previs del muntatge -

l’assignació de papers i l’oferiment de participació en 

haver trobat espais imprevistos on puguin proporcionar la 
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seva intervenció en aquest joc, estimulant-los a formar 

part del projecte alguns alumnes que, en un projecte més 

tancat, no oferirien les característiques per ser inclosos 

amb facilitat, o mostrarien certa resistència a participar 

com actors. Obrint espais o trobant-los a l’endemig  

busquem l’oportunitat per facilitar les incorporacions, i 

l’adaptació entre previsions. 

 

Hi ha arguments per proposar aquestes comeses a determinats 

alumnes: s’ha de considerar que la seva aportació a l’experiència ha 

de resultar cabdal.  

1. Els encarregats de filmar o de simular filmar, desplegant 

en escena l’argot propi d’una sessió de rodatge i amb la 

reproducció o execució de les corresponents maniobres, 

són els responsables de plasmar sobre l’escenari (des del 

Teatre) els elements cinematogràfics (cap el Cinema) 

necessaris per endegar l’exercici de comparació de 

gèneres artístics que proposem portar a terme. 

2. Els responsables de construir el vaixell, també estaran 

desenvolupant una feina de molta importància: 

construiran davant del públic un vaixell de decorat que es 

constituirà, ni més ni menys, en l’element essencial que, 

en transportar tothom cap a la quimera-Hollywood,  

consumarà la història que tractarem d’explicar des d’un 

escenari. 

3.  

Mentrestant, hi ha sirenes per tot arreu... 


