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L’ESBALAÏMENT DE MNEMOSINE 

L’exercici de comparació de gèneres artístics 

 

 

L’esbalaïment de Mnemòsine1 és un procediment didàctic que 

parteix del muntatge de l’obra de teatre ‘Les sirenes s’avorreixen’ ds 

de la qual, tot proporcionant, en un mateix acte, la concurrència de 

tres llenguatges artístics, el teatral, el cinematogràfic i el narratiu ens 

suscita una bateria d’elements interdisciplinaris. S’ha de tenir present 

que es tracta només de filmar, sobre l’escenari i en una seqüencia 

teatral, una història de pirates, que es un musical -circumstància que 

ens amplia el camp interdisciplinari que ja ofereix l’experiència 

propiciada que, en plantejar la filmació d’una pel·lícula sobre un 

escenari teatral, de moment promou la confluència i comparació de 

dos gèneres alhora, el teatral i el cinematogràfic-, i també haurem de 

tenir en compte que, inversemblantment, en el plató s’han esquitllat 

unes sirenes de debò.  

L’acció dramàtica de ‘Les sirenes s’avorreixen’ ens mostra 

contínuament la dinàmica del rodatge d’una pel·lícula. Consisteix, 

aleshores, en una obra de teatre que ostenta la particularitat que, 

sobre l’escenari teatral, s’ha de representar la filmació d’una 

pel·lícula, de manera que, des dels elements cinematogràfics més 

bàsics a contemplar i aprendre, com ara la terminologia més bàsica, 

el nom i la interpretació d’alguna de les professions més conegudes, 

com Director, Ajudant de Direcció, Cameràman o Script, així com 

l’operativa més real possible d’algunes maniobres per executar l’acte 

de rodar, l’aparició d’alguns conceptes teòrics, o la possibilitat de 

filmar de debò sobre l’escenari tot seguint les instruccions previstes a 

l’obra (que poden ser modificades d’acord a les necessitats i 

 
1 ‘El asombro de Mnemosine’ és un treball de l’autor que l’any 2002 va rebre el ‘Premio JUAN CREVERA 
de investigación en Teatro Infantil y Juvenil’ que atorga ASSITEJ-España. 
http://www.cervantesvirtual.com/portales/biblioteca_literatura_infantil_juvenil/partes/339671/boletin
-iberoamericano-de-teatro-para-la-infancia-y-la-juventud-58  

http://www.cervantesvirtual.com/portales/biblioteca_literatura_infantil_juvenil/partes/339671/boletin-iberoamericano-de-teatro-para-la-infancia-y-la-juventud-58
http://www.cervantesvirtual.com/portales/biblioteca_literatura_infantil_juvenil/partes/339671/boletin-iberoamericano-de-teatro-para-la-infancia-y-la-juventud-58
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conveniència dels docents) desfilaran per l’espai escènic un seguit 

d’elements destinats a experimentar la comparació pràctica entre dos 

llenguatges: el teatral i el cinematogràfic. 

 

  

 

 

 

  

 

Instants de la representació de ‘Les sirenes s’avorreixen a càrrec 

d’Estepa Teatre de l’Associació d’atenció a malalts mentals ‘L’Estel 

de Llevant’ de Manacor (Mallorca)     Dir. Margalida Tauler 
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1er Nivell.- TERMINOLOGIA, OFICIS I MANIOBRES 

 

Aquesta proposta preveu aprofitar que sobre l’escenari s’està 

simulant l’acció de rodatge d’una pel·lícula, per mostrar, de manera 

pràctica, alguns elements propis de l’activitat cinematogràfica en el 

convenciment que constitueixen una gramàtica a conèixer pròpies 

d’aquest llenguatge. 

Ajudant.- La càmera segueix el seu recorregut fins a arribar al 

castell de proa. Llavors, vostè passarà per davant de la càmera 

fent rodolar un barril. La càmera acaba en  un pla mig del capità 

pirata (per Rinaldo) recolzat a la borda. D’acord? (A Director) 

Preparats!  

------------------------ 

Director.- No havíem quedat en que realitzaríem la pressa d’un pla 

general del vaixell o de la proa? 

Script (Consultant-hi els apunts).- Avui havíem previst començar 

amb... Un moment, que ho consulto! Si, amb un travelling sobre 

coberta. 

 

La major part dels noms d’aquests personatges, ens indica de 

què va la seva ocupació, i el diàleg mostra alguna terminologia del 

medi, així com instruccions de maniobres, formant part de l’acció, 

perquè aquestes maniobres cinematogràfiques s’hauran de simular 

amb la màxima precisió possible sobre l’escenari o, fins i tot, hauran 

d’executar-se amb exactitud, cas de decidir carregar la càmera i 

filmar de debò, tal com es suggereix més endavant. No obstant, en 
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determinats casos, alguns d’aquests conceptes apareixen explicats, 

com en el moment en que la Script ho manifesta expressament: 

Script.- Què vols, que vegi que el vaixell està a l’inrevés després de 

quatre quilòmetres de pel·lícula? A la fi, avisar és el meu deure. 

Si tu haguessis complert el teu, probablement aquest empipador 

barquet estaria ben adreçat. 

 

 

 

2n. Nivell.- (A) UNA REFLEXIÓ TEÒRICA SOBRE EL LLENGUATGE 

CINEMATOGRÀFIC - LA REGLA DELS 180º 

La trama de l’obra afavoreix detenir-se a efectuar alguna 

reflexió sobre el gènere que, des d’una acció dramàtica, s’està 

practicant -de moment, de forma simulada-: el cinematogràfic. 

Script (A Ajudant).- Tenim un problema. Durant la presa anterior, el 

vaixell navegava a l’inrevés. 

La Script, d’acord a les seves funcions, està avisant que s’ha 

produït una situació incorrecta. 

La conjuntura que el vaixell ‘estigui al revés’ de com 

presumptament estava a les preses anteriors, ens ofereix 

l’oportunitat d’observar un aspecte teòric del llenguatge 

cinematogràfic, ja que, segons aquesta regla, constitueix una 

transgressió situar la imatge del vaixell en direcció contrària a la que 

s’observa al fotograma anterior: 

 
 



5 
 

La situació podria tenir algun arreglo, com el que es mostra en 

aquest esquema de seqüència: 

 
 

Afegint una presa en què el vaixell en mostri en una posició 

intermèdia. Però la senyoreta Script no està disposada a admetre un 

bunyol com el que ha detectat, i acaba de reblar la seva sentència 

deixant clar que no està disposada a permetre el disbarat que 

representa haver col·locat a l’inrevés la imatge d’un vaixell, ni més ni 

menys. 

Script.- A més a més, darrera es veu la platja i a la projecció de la 

pel·lícula semblarà que el vaixell va i torna. 

 

 

Ha pres nota que, a la imatge, hi ha un referència que hi 

impedeix apedaçar la sensació d’encadenament. 

La referència de la costa és una dada ineludible: el vaixell, a la 

pantalla, provocarà una contradicció visual. No es tracta ja de la regla 

dels 180º, es tracta de descriure l’ofici de script en qui recau la 

responsabilitat de mantenir el racord, la coherència de la continuïtat a 

les imatges. 

No obstant això, el Director mostra una reacció inesperada: 
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Director.- Fenomenal! Es una idea meravellosa! El vaixell navegant en 

direcció contraria al pla anterior per desorientar el públic... De qui 

ha estat l’idea? 

 

I, a continuació, manifesta les raons per les que li agrada una 

idea que els altres havíem considerat incorrecta.  

 

Director.- Permeti’m que el feliciti! És un acudit genial. Encara 

superarem a Orson Welles a Campanadas a medianoche, 

quan apareix amb una casserola al cap, primer amb el mànec 

cap a la dreta i, després, en el següent pla, cap a l’esquerra. 

Es evident que amb un vaixell el superarem... 

 

El Director sent l’atractiu de l’originalitat del seu treball. 

  

2n Nivell.- (B) LA RECERCA DE L’ORIGINALITAT / GENIALITAT 

Seguim en el 2n nivell, dintre d’aquesta reflexió sobre aspectes 

teòrics del llenguatge cinematogràfic, per observar una conseqüència 

inesperada de la transgressió de la regla de 180º descoberta. 

La propensió a arribar a un cert grau d’originalitat o, fins i tot, 

assolir la genialitat, acceptant situacions descabellades, ens pot 

passar factura. L’argument de l’obra, mostra un exemple.  

Els components de l’equip de filmació, creient que les sirenes 

són extres mal abillades, que simplement s’ha produí un anacronisme 

a l’hora de vestir-les, les amaguen perquè no siguin descobertes pel 

Director, qui està a punt d’arribar. 

Script.-  A mi m’ho ha dit, a mi m’ho ha dit! On anirem a parar! Val 

més que les amaguem, no sigui cas que ho hagi de lamentar 

tothom. 

Però una circumstància inesperada provoca que el Director se 

n’adoni: 
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Director.- Però què és això! Qui són aquestes? 

Script.- Sirenes! Són sirenes! Sirenes en una pel·lícula de pirates! (A 

Ajudant) Veus com s’havia d’assabentar de totes totes! 

 

Produint-se a continuació una escena semblant a quan aquest 

mateix personatge va intuir l’atractiu a la transgressió de la regla dels 

180º i, per a sorpresa de l’Ajudant de Direcció, el Director valora com 

a excel·lent allò que tothom, fins aquest moment, ha considerat un 

nyap quasi irreparable: 

 

Director.- Però si encara hi ha més! I precioses! Com era que me 

les ocultaven! (A Ajudant) ... És això el que precisament trobava 

a faltar... Oh, no pot arribar a entendre vostè, amic meu, quant 

valoro la seva iniciativa! Amb aquestes sirenes proporcionarem 

a l’escena la pinzellada necessària, l’oportú realçament a 

l’escena.  

 

Perquè el personatge intueix com a beneficiosa aquesta 

transgressió pensant en el resultat de la pel·lícula, encara que sigui 

un error tan evident, i ho pensa per la sensació de genialitat que 

provoca, afegida a la pretensió de superar la possible equivocació 

d’en Welles amb només un mànec de casserola, donat que el vaixell 

és considerablement més gran.  

I hi insisteix, perquè ha tornat a sentir l’atractiu  de 

l’originalitat, encara que hagi d’acceptar l’evidència de l’anacronisme 

exhibit per unes figurants, que haurien de representar ser unes 

dames del segle XVIII, en aparença vestides de sirena. 
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Director.- Vull canviar la posició de les sirenes per concedir-les més 

realç. (A les Sirenes) Anem per feina, xicotes! Veniu cap aquí! (A 

Script) Vostè ! Situï-les a la proa! La cabellera, al vent! Que algú 

porti un ventilador! (Porten el ventilador i l’enfoquen cap a les cabelleres 

de les Sirenes) Així! (A Ajudant) Perquè ja portem massa pel·lícula 

per davant, però a punt estic de canviar el guió i, en comptes de 

pirates, fer una de grecs per aconseguir que aquestes noies 

tinguessin més protagonisme. Ha tingut vostè una idea 

fantàstica! No em cansaré de repetir-ho! 

 

 

No intueix què s’amaga rere d’aquelles agradables criatures; el 

perill que pot caure sobre ell i l’equip, a partir de la presència d’unes 

sirenes de debò que interpreta que són unes extres mal abillades. No 

serà capaç de veure més enllà, encegat per l’apetència a cercar la 

genialitat. 

 

3er Nivell.-  ENGEGAR LA CÀMERA 

 

 

La càmera, sobre l’escenari, i immersa a l’acció dramàtica, 

adquireix una funció especial: l’objectiu divideix en dos sectors l’espai 

escènic, de manera que part dels actors en escena (els que se situen 

darrere de la càmera)  pertanyen al conjunt de tècnics que hi 

assisteixen el rodatge (Director, Ajudant de Direcció, Script, Operador 

de càmera, il·luminadors, etc.) i els que deambulen davant de 

l’objectiu són actors que interpreten uns actors que interpreten els 
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personatges d’una pel·lícula de pirates. Aquest concepte aporta certs 

matisos que diferencien la feina interpretativa de les persones que 

ocupen cada  espai, i facilita la circumstància perquè es procedeixi a 

executar, dintre de les possibilitats, el rodatge de veritat de les 

escenes previstes. 

En aquest nivell, es proposa filmar de debò les escenes 

representades sobre l’escenari, d’acord a les instruccions dictades als 

diàlegs. Cal advertir que no han de ser, per força, les contingudes a 

l’original de l’obra; es recomana que siguin les instruccions que 

convinguin als docents que portin a terme l’experiència, proposant 

que es modifiquin els diàlegs en funció de les maniobres que creguin 

convenient executar. 

Per altra banda, el projecte contemplava la utilització d’una 

càmera tradicional: carregar-la amb pel·lícula verge i proporcionar-la 

a l’actor que representa l’Operador de Càmera perquè filmi de veritat. 

Actualment, es disposa d’utensilis menys complicats i tant o més 

precisos.  

4t Nivell.- LA NARRACIÓ 

Com ja s’ha avançat aquest projecte abraça la possibilitat 

d’introduir el gènere narratiu a l’exercici de comparació de gèneres 

artístics iniciat, com em vist fins aquí, amb els llenguatges teatral i 

cinematogràfic. 

Es recomana la lectura de ‘Misotokos, l’illa de les sirenes’, peça 

que narra pràcticament els mateixos fets que els viscuts a l’obra de 

teatre. Aquesta peça literària proposa, de forma independent, un 

seguit d’elements a analitzar des de la perspectiva pròpia de la 

narració, sense tenir present el treball de comparació amb els altres 

gèneres. D’entre ells, hem triat dos que hem afegit en documents a 

part: ‘La tria de narrador a l’illa de les sirenes’ i ‘El pretèrit 

perfet a l’illa de les sirenes’. 

No obstant, la comparació de gèneres també hi intervé. Una de 

les primeres observacions la provoca l’estructura tècnica: així, ens 
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adonem que, mentre a l’obra de teatre i a la part suposadament 

filmada, no hi apareix la figura del narrador, a la novel·la hi ha dos. 

Dos personatges de l’obra de teatre adopten la funció de narrador, i 

cadascú amb unes característiques ben diferenciades: mentre que un 

d’ells és pràcticament un cronista i es limita a descriure episodis 

viscuts, l’altra és una de les sirenes que, donada la seva condició 

sobrenatural, es pot esplaiar molt més.  

Hi ha moltes més diferències, com el paper de la descripció i el 

paper de l’escenografia, etc., però centrant-nos en la funció de 

narrador, i havent constatat que és més rar en el teatre i el cinema, 

es proposa l’observació d’aquest quadre tot suggerint la visió 

d’alguna de les pel·lícules ressenyades on apareix aquesta funció: 

Pel·lícula  i 

director 

N   A   R   R   A   D   O   R 

 Omniscient Personatge 

El petó de la mort 

Henry Hathaway 

Dona 

Introdueix a la història. 
 

Laura 

Otto Preminger 
 L’assassí qui, alhora, és 

escriptor 

Atracament perfecte 

Stanley Kubrick 

Present durant tota la 

pel·lícula. Explica 

l’atracament planejat 

per Johnny Clay com si 

fos un cronista. 

 

Scarface 

Howard Hawks 

Rètols previs  

Carreró sense sortida 

John Cromwell 
 Protagonista 

Narra la història a un 

sacerdot castrense 

 

5è Nivell.- EL POST-RODATGE 

Com cal esperar, cas d’haver arribat a aquest nivell, es pot 

suggerir també emprendre qualsevol tasca posterior al rodatge, com 

el muntatge de la pel·lícula filmada, la sonorització, etc., i proposem 

en concret la identificació i comprovació dels distints elements tècnics 

que han propiciat que un mateix episodi a explicar s’hagi convertit en 

el fragment d’una narració, en acció dramàtica, o en una seqüència 

cinematogràfica. 
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Per això, si s’arriba a filmar, es recomana emprar algun dels 

dos fragments oferts com a documentació annexa al DD ‘El somni de 

Mnemòsine - 2’ dedicat a l’aplicació de la narrativa, i així centrar la 

comparació en els episodis que, explicant idèntica història, hi 

apareixen també a la novel·la. 

 

 

  

Representant qualsevol dels dos fragments. A la novel·la també 

hi son. Es tracta d’observar com un mateix episodi, depèn dels 

elements tècnics emprats, es constitueix en acció narrativa, en una 

escena dramàtica, o en una seqüència cinematogràfica,     
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