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Quadres que surten al capítol:

Tríptic: “Blue I, II, III” (1961)

Sèrie: “Els Rupestres” i “Grans Rupestres” (1977)
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INT. MUSEU FUNDACIÓ MIRÓ - VESPRE1 1

En BLU, la RO i la LOW es posen crema protectora solar (ho 
distingim perquè el pot té el logo d’un sol). 

La Ro i la Low se la posen ràpidament i de seguida entren 
d’un salt a un quadre de color blau amb alguns punts negres; 
forma part del tríptic “Blue I, II, III” (1961). 

En Blu va lent posant-se la crema per tot el cos i, quan 
acaba, encara li falta l’esquena. Fa contorsions impossibles 
per intentar arribar-s’hi.

Per sort, arriben l’AI i l’UI i, com uns avis amb el seu nét, 
l’ajuden afectuosament. Mentre l’Ai li unta l’esquena a en 
Blu, l’Ui li infla un parell de maniguets i l’ajuda a que 
se’ls posi als braços. 

En Blu, ja preparat per anar-se’n al quadre amb els seus 
amics, s’acomiada de l’Ai i l’Ui, que es venten amb un vano, 
i entra d’un salt a: 

INT. TRÍPTIC “BLUE I, II, III”, DIFERENTS ESPAIS (1961) - DIA2 2

Dins del quadre, descobrim que els punts negres són illes que 
floten sobre un mar blau i immens. 

La RO patina d’un cantó a l’altre del mar damunt d’uns esquís 
aquàtics supersònics.

La LOW canvia la seva ullera per una de busseig amb tub 
incorporat, es calça uns peus d’ànec i es llença a l’aigua.

TALL A: Sota l’aigua observa amb interès un POP mironià, un 
CALAMAR mironià i un banc de PEIXOS mironians.

TALL A: En BLU s’ha refugiat en una de les illes. Té un 
matelàs inflable amb forma de núvol blanc i el vol llençar al 
mar. Posa els peus a la vora del mar, on cobreix poc, però 
una petita onada l’espanta! Així que retrocedeix i al final 
recolza el matelàs a terra ferma. S’hi estira a sobre 
(maniguets inclosos), tanca els ulls, i es relaxa… 

BLU
MiruAaaah…

Però la Low i la Ro es posen a jugar llençant-se des de les 
illes a l’aigua. Fan tant de rebombori que esquitxen en Blu! 
<SPLASH! SPLASH!>

BLU (CONT'D)
MiruEh! Mirumiru!
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Però la Ro i la Low s’allunyen nedant fins un parell d’illes 
més enllà i no el senten.

En Blu intenta tornar a agafar el son. 

La Low i la Ro arriben a una illa més alta, l’enfilen i es 
llencen de bomba altre cop a l’aigua!  

<SPLASH! SPLASH!> en Blu torna a ser esquitxat de cap a peus. 

BLU (CONT'D)
MiruLow! MiruRo!

La Low i la Ro no el senten. Així que en Blu s’alça, s’apropa 
a l’aigua i descobreix un camí de petites illes que s’obren 
pas cap on són la Low i la Ro. En Blu salta d’illa en illa, 
com si fossin pedres en un riu. Avança amb molt de compte i 
gairebé tremolant per no caure a l’aigua.

La Low i la Ro segueixen fent de les seves. Ara es llencen 
les dues de cop abraçades o agafades de la mà!!

LOW, RO
Mirumiruuuuuu!!

<SPLAAAAASH!> Aixequen tanta aigua que formen una ONADA 
MIRONIANA (amb cara i tot) que cau obrint la boca, juganera, 
a punt d’empassar-se en Blu! 

En Blu intenta desfer camí saltant d’illa en illa, però ja és 
massa tard. L’Onada Mironiana cau, implacable, sobre en Blu i 
l’absorbeix cap al fons del mar!

INT. MAR / FONS DEL MAR - A CONTINUACIÓ3 3

En BLU es mou a la mercè de la força del mar, d’un cantó a 
l’altre, sense poder-hi fer res! Veu, aterrat, com l’aigua li 
arrenca els maniguets! I el seu barret! Intenta moure els 
braços i les cames per nedar, però no en sap! Intenta cridar, 
però no fa més que empassar i empassar aigua i cada cop 
s’infla més, com si d’un globus es tractés. 

BLU
Miblblblblblblb…!!

En Blu s’enfonsa irremeiablement cap al fons del mar, mentre 
pel seu costat passa un banc de PEIXOS mironians que se’l 
miren encuriosits, un POP mironià que se li incrusta al cap 
substituint el barret, i un CALAMAR mironià que li escup un 
raig de tinta negra a la cara. 
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Finalment, arriba al fons del mar, on en Blu, que no pot 
moure els braços de tant inflat com està, sacseja el cap per 
desempellagar-se de la tinta, del pop i, a continuació, li 
cau el barret, mal posat, damunt del cap. 

Algunes llàgrimes surten dels ulls d’en Blu, però com que és 
dins de l’aigua, en lloc d’anar cap avall, surten flotant en 
forma de bombolles cap amunt. 

Quan es calma, descobreix que al seu voltant hi ha més illes, 
però aquestes estan més arrugades i tenen l’aspecte d’estar 
submergides allà des de fa mil·lennis; són les Illes Remotes.

En Blu se les mira amb interès. 

EXT. ILLES DE LA SUPERFÍCIE - DIA4 4

Bussejant entre més CALAMARS, POPS i PEIXOS MIRONIANS, la LOW 
arriba a la primera illa. 

Surt de l’aigua i veu el matelàs d’en Blu buit. On és en Blu? 

LOW
MiruBlu?

Ningú contesta. 

Avisa la RO, que passa per allà surfejant i fent acrobàcies 
damunt de la planxa de surf.

LOW (CONT'D)
MiruRO! MiruBlu???

La Ro s’encongeix d’espatlles, mira a cantó i cantó, buscant 
en Blu. 

RO
MiruBluuuuu!!!

Ningú contesta. 

La Ro i la Low es miren preocupades i se submergeixen a 
l’aigua, a buscar el seu amic.

EXT./ INT. COVA DE LES ILLES REMOTES - A CONTINUACIÓ5 5

En BLU, encara inflat, s’apropa a una de les Illes Remotes. 
Veu que té una entrada amb forma de cova i s’hi fica dins. 

Allà, l’aigua només li arriba fins a l’alçada dels genolls i, 
per fi, pot expulsar tota l’aigua que havia empassat 
pressionant-se la panxa i traient-la per boca i orelles. 

4.



5.

A més a més d’aigua, surten alguns PEIXOS MIRONIANS que s’ha 
empassat sense voler.

Un cop alleugerit, en Blu veu que a la paret de la cova hi ha 
l’empremta d’una mà, a partir d’ara MÀ MIRONIANA. S’hi apropa 
caminant i posa la seva a sobre. Comprova que hi encaixa 
perfectament; correspon a la d’algú com ell! 

BLU
(sorprès)

Miru!

En Blu torna a separar la mà i la mou saludant a la Mà 
Mironiana.

BLU (CONT'D)
Mirumiru!

La mà de la paret el saluda de tornada! Com si li donés la 
benvinguda a aquesta galeria d’art. 

En Blu avança i descobreix que hi ha més pintures a les 
parets. Són pintures rupestres antropomòrfiques o amb formes 
d’animals; l’origen de l’art mironià! (A partir d’ara 
PERSONATGES RÍTMICS). 

En Blu saluda un personatge que està dibuixat corrent, però 
aquest no el contesta. Després en saluda un que sembla que 
estigui ballant, però tampoc obté resposta. 

En Blu es gira cap a la primera mà, interrogatiu.

BLU (CONT'D)
Mirumiru?

La Mà Mironiana li fa un senyal amb els dits índex i cor com 
si fossin unes cames que corren. 

En Blu es posa a corre amunt i avall de la galeria i el 
primer Personatge Rítmic també es posa a córrer per la paret 
(tot i que sense moure’s). 

En Blu es posa a remenar els malucs com el segon Personatge 
Rítmic i aquest també es posa a ballar! Mentre en Blu fa una 
mena de twist cap avall, el personatge fa un twist cap amunt, 
i a la inversa, com si es sincronitzessin en la dansa.

En Blu <APLAUDEIX>, encantat! 

I de cop, un grapat de personatges rítmics dibuixats a la 
paret que té al darrera i que tenen els braços aixecats, com 
si celebressin alguna cosa, també es posen a <APLAUDIR>. 
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En Blu somriu i torna a repetir-ho tot: corre, balla, 
aplaudeix; corre, balla, aplaudeix… i saluda a la Mà 
Mironiana. Aquesta li torna la salutació i després assenyala 
cap endavant, indicant-li que continui el seu passeig. 

En Blu es posa davant del següent Personatge Rítmic, que té 
un sol braç aixecat. En Blu fa el mateix. La figura mou el 
braç cap endavant i el torna a baixar, com si tracés un 
semicercle. En Blu l’imita. Li encanta!

Després es posa davant d’un altre Personatge que mou l’altre 
braç de la mateixa manera, traçant un semicercle cap 
endavant. En Blu també l’imita. I combina els dos moviments, 
aixecant ara un braç, ara l’altre; ara l’un, ara l’altre. Que 
divertit!

Finalment, es posa davant d’un tercer Personatge que mou els 
peus com si fes petites puntades de peu cap endavant amb 
petits salts. En Blu també l’imita. Peu esquerre, peu dret, 
peu esquerre, peu dret! I ho combina amb el moviment de 
braços dels altres dos personatges! Genial! 

En Blu es passeja davant d’aquests tres últims Personatges 
Rítmics movent els dos braços i les dues cames alhora, 
formant part d’aquesta misteriosa dansa ancestral!

En Blu està tan immers en els moviments apresos, que no 
s’adona que la cova comença a omplir-se d’aigua. El nivell 
comença a pujar i, sense adonar-se’n, els peus se li 
desenganxen del terra, però ell els segueix movent, amb 
petites puntades de peu, tal com ha après. Els braços li 
floten a l’aigua, però ell encara els mou traçant semicercles 
cap endavant, com ha après…! No era només una dansa 
ancestral, era molt més que això: els moviments necessaris 
per nedar! 

En Blu s’adona que està nedant a la superfície de l’aigua i, 
de l’ensurt, es torna a enfonsar!

BLU (CONT'D)
Mirublblblbl…!

Però sota l’aigua veu com els Personatges Rítmics segueixen 
amb la seva dansa de peus i braços i en Blu els torna a 
imitar: braç esquerre, braç dret, puntades de peu…

…i torna a emergir!

La Mà Mironiana del principi, que està a punt de desaparèixer 
completament sota el nivell del mar, l’indica la sortida de 
la cova. En Blu li fa cas i s’obre pas cap allà tot nedant. 

Abans de sortir es gira i li fa adéu amb la mà. La Mà 
Mironiana també s’acomiada.  
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INT. MAR / FONS DEL MAR - A CONTINUACIÓ6 6

En BLU surt de la cova i es posa a nedar tot bussejant cap a 
dalt a la superfície.

Pel camí es troba el POP paparra que s’acosta a ell amb els 
tentacles oberts, disposat a tornar-se a instal·lar al seu 
cap!

Per l’altre cantó s’apropa el CALAMAR d’abans apuntant per 
tornar-lo a omplir de tinta!

Però ara en Blu ja se sap defensar sota l’aigua, així que fa 
un viratge inesperat tot nedant i els evita.

El Pop acaba abraçat al calamar, que expulsa tota la tinta 
sobre ells mateixos. 

EXT. SUPERFÍCIE DEL MAR - MENTRESTANT7 7

La LOW busca en Blu pel mar, sense gaire sort. 

LOW
MiruBluuuu! MiruBluuuuu!

La RO també el busca, una mica més enllà.

RO
MiruBluuuuu! Mirumiru!

Les dues es troben al mar i fan que no amb el cap. Però de 
cop, la Low <CONTÉ L’ALÈ!>. Ha vist alguna cosa a l’aigua! 
Neda fins allà seguida de la Ro. 

Són els maniguets d’en Blu! Però en Blu no hi és!!! 

La Low i la Ro es miren tement-se el pitjor. S’abracen, 
desconsolades. 

LOW, RO
MiruBluuuuu! MiruBuaaaaah! 
MiruBuaaaaah!

Però de cop, en Blu treu el cap de l’aigua i fa una bona 
glopada d’aire per recuperar-se.

BLU
MiruAaaaaaah! Ah! Ah!

La Low i la Ro el veuen!

LOW, RO
MiruBluuuuu??
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En Blu s’apropa a elles nedant amb molt d’estil.

La Low i la Ro veuen que bé que neda i celebren la seva 
tornada.

LOW, RO (CONT'D)
MiruBlu! Mirumiru!!

En Blu s’enfila a uns illa i anima a les seves amigues a 
seguir-lo, per llençar-se junts a l’aigua.

BLU
Mirumiru!

La Low i la Ro surten i el segueixen. 

1, 2, 3… Es llencen els tres alhora <SPLASH!>.

De nou a l’aigua, la Low i la Ro celebren que en Blu hagi 
tornat!

LOW, RO
Mirumiruuuu!

Intenten abraçar-lo, però ho fan amb tanta intensitat que el 
tornen a enfonsar al mar! 

BLU
Mirublblblblbl…

Congelem la imatge amb en Blu tornant a empassar aigua sota 
el mar… Però ara ja sabem que no s’enfonsarà!!

INT. MUSEU FUNDACIÓ MIRÓ - L’ENDEMÀ8 8

L’endemà al matí, el PROFESSOR de sempre guia un grup de nens 
pel museu. S’aturen davant del tríptic (“Blue I, II, III”, 
1961) i inicia les seves explicacions. 

PROFESSOR
Blablablablablabla…

Els nens l’escolten, avorrits, fins que el professor sent un 
soroll provinent del quadre <SPLASH!>. Es gira. 

Quan es torna a girar té la cara xopa d’aigua!

Els nens <RIUEN> i, de cop, obren els ulls com taronges! Un 
personatge de color blau surt cavalcant un calamar i tornen a 
ficar-se dins del quadre! <SPLASH!>

Ara al professor no només està mullat, si no que li ha quedat 
la cara tota tacada de tinta negra!! 
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Els nens es fan un tip de <RIURE!>.  

FI
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