
„L’Home del Riu“

Resum de la tasca
La “poesia sorda” és art en tres dimensions que es pot utilitzar per a ex-
pressar-nos lliurement, explicar històries d’una manera visual o assumir 
el rol que es vulgui. Es poden crear significats amb moviments corporals, 
expressions facials i gestos.

Per a aquesta tasca, es visualitzaran vàries escenes d’una misteriosa llegen-
da de Ljubljana (Eslovènia) anomenada “Povodni Moz“ (L’Home del Riu). En 
grups, es representarà un fragment de la història d’una manera lúdica. 

Referència

Descobr iment  creat iu  Vidus ign 3:  Poes ia  sorda

Gènere Poesia sorda – producció dramàtica
Objetius 
d’aprenentatge

Expressar-se d’una manera creativa a través del 
cos

Nivell de producció Avançat
Temps necessari 3 hores mínim
Equip necessari Càmera de vídeo, software d’edició i ordinador
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Passos a seguir
1. Desenvolupa la idea: escull una part de la història i pensa en 
grup cóm es pot mostrar:

a) Hi havia una vegada, a la ciutat de Ljubljana,  un esperit conegut com 
Povodni Moz (‘Home del Riu’). Durant el dia, s’apareixia a molts eslovens i 
a la nit sorprenia als pescadors, de tal manera que tothom assentia quan 
algú explicava com l’havia vist emergir de l’aigua i adquirir forma humana.

b) El primer diumenge de juny de 1547, tota la ciutadania es va reunir a 
la Plaça Vella de la capital per celebrar un casament. A l’ombra d’un vell 
til•ler, un ancià i un jove conversaven i gaudien del menjar. La música 
convidava a ballar i la joventut aixecava els talons al ritme de les alegres 
melodies.

c) En un moment donat, un jove ben plantat i ben vestit va aparèixer 
enmig de la multitud per participar en el ball. De forma cortès, el jove 
va saludar alguns dels congregats, que van tremolar de paüra davant el 
contacte amb la seva mà geladora.

d) El desconegut va convidar a ballar a una de les noies. La triada va ser 
la bonica Urška, de personalitat imprudent. El misteriós jove la va conduir 
fins a la pista de ball, on ella va exhibir les seves grans capacitats com a 
ballarina. Van dansar durant molta estona, primer de forma més tímida 
i després més desbocada fins que, després de girar de manera absoluta-
ment compulsiva, van sortir-se de la pista i van arribar al til•ler, des d’on 
van córrer fins al riu Ljubljanica. Llavors, l’estrany va arrossegar a Urska 
fins al fons de l’aigua i tots dos van desaparèixer per sempre.

2.  Practise your story part: go through your part and work on the  
 movements. How do you want to visualize your story? How can  
 the roles be divided in your group? Discuss a suitable back  
 ground.

2.  Practica el fragment: reflexiona sobre la teva part i treballa els  
 moviments. Cóm visualitzes la història? Cóm es poden dividir   
 els papers en el grup? Escolliu un fons adient.

3. Grava la història: pots utilitzar les idees que hagis desenvolupat  
 en les tasques anteriors. Sigues creatiu en l’ús de la càmera i   
 intenta utilitzar-la per a donar sentit a allò que estàs represen  
 tant. 

4. Edita i presenta el fragment:  munta el teu vídeo i  comparteix- 
 lo online.

Exemples: “Vídeo Pilot Proposta 03”
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