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A l’Infant Jesús li agrada...

Observa bé les imatges i completa les frases amb les següents paraules: Mare, llegir, cireres, 
saltiri, pessigolles, magranes, ocells, alimenti, peu.
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Menjar  ______________

Agafar-se el   __________

Jugar amb els   ____________

Llegir un  ___________

Donar la mà a la  ____________

Que la Mare l’____________

Agafar una  ____________

Tocar  el _____________

Que li facin ___________  1
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Clica damunt del número de la imatge, veu-
ràs l’escena completa i soluciona l’endevina 
endevineta.



TAULA DE LA MARE DE DÉU I L’INFANT 
AMB ÀNGELS. 

AUTOR: ATRIBUÏT AL MESTRE VIDAL
(1451-1452. Pintura al tremp i pa d’or sobre fusta)

Dos àngels, vestits de rosa i de blanc,
cireretes i roses porten a les mans,
mentre contemplen a la Mare i a l’Infant.

Maria, amb els ulls clucs, dóna la mà al seu fillet
i aquest allarga el braç per agafar el fruit fresc.

Endevina, endevineta:

1. Té dues ales.
2. Porta un vestit de color vermell.
3. Dóna la mà al Nen Jesús.
4. Agafa una cirera.
5. Sosté flors de color vermell.
6. Damunt hi ha cireres.
7. Porta una corona amb ratlles vermelles.

Resposta: 1



TAULA CENTRAL DEL RETAULE DE DE LA 
MARE DE DÉU.

AUTOR: MESTRE DE LA SECUITA
(1420-1430. Pintura al tremp i pa d’or sobre fusta)

Molt contents des del cel
quatre àngels han baixat
i un concert han celebrat.

-Què bonic, diu l’Infant.
-La música m’emociona
 i el saltiri vull tocar.

La música tant l’ha captivat
que les pessigolles ha ignorat. 

Endevina, endevineta:
 

1. Qui bufa la flauta?
2. Qui toca les cordes de l’arpa?
3. De quin color porta el vestit l’àngel que toca el 

llaüt?
4. Qui té una cinta al cap?
5. De quin color és el tron?
6. Amb quina mà toca el Nen el saltiri?
7. Amb quina mà fa pessigolles al peu del Nen la 

Verge?

Resposta: 2 i 3



MARE DE DÉU AMB EL NEN

AUTOR: TALLER CATALÀ
(Segle XIV, mitjans. Escultura exempta, esculpida en pedra 
calcària i policromada)

Volant poc a poquet
he eixamplat les ales
i m’he posat a les seves mans 
perquè no tinc millor jaç.

Mireu Mare, a l’ocell petit
li agraden els meus vestits 
i, els somriures divertits.

Endevina, endevineta:

1. Què porta la Mare de Déu al cap?
2. Les orelles del Nen Jesús, són grans o petites?
3. Com agafa Jesús a l’ocell?
4. Arriba als peus el mantell blau de la Verge?
5. I la túnica, de quin color és?
6. Se li veus els peus a l’Infant?
7. La Mare de Déu, és rosa o morena?

Resposta: 4



MARE DE DÉU AMB L’INFANT

AUTOR: RELACIONADA AMB JORDI DE DÉU
(Segle XIV, tercer quart. Escultura exempta, esculpida en alabastre i policro-
mada)

La Mare de Déu, dreta, porta una túnica blanca, amb un cinturó i, 
un mantell blau amb flors daurades, que li cobreix el cap.
Al cap té una bonica corona i amb el braç esquerre aguanta al Nen 
Jesús.

L’Infant, assegut, sosté un llibre obert amb una mà i amb l’altra 
s’estira el peu.

Endevina, endevineta:

1. Està sencera la imatge? 
2. Què li falta a l’Infant?
3. Com són els cabells de la Mare?
4. Intenta agafar-te el peu amb la mà
5. Quina època de l’any creus què és: hivern o estiu? Per què?
6. De quin color és el mantell de la Mare?
7. Què li agrada més al Nen Jesús: llegir o jugar?

Resposta: 5



MARE DE DÉU AMB L’INFANT

AUTOR: ATRUIBUÏDA A ANTONI CANET
(1403-1411. Escultura exempta tallada en fusta d’àlber, estucada, daurada i 
pintada)

La Mare de Déu té
els cabells d’or,
la corona alta amb fulles,
una túnica estampada
en or, vermell i blau,
i un gran mantell.

L’Infant, de cabells ondulats,
porta un vestit blau estampat
amb molts ocells daurats,
i marca un text amb la mà.

Endevina, endevineta:

1. L’Infant Jesús és dret o assegut?
2. I la Mare?
3. Quin colors veus?
4. Qui aguanta el llibre?
5. Qui porta corona?
6. Amb quin dit assenyala el llibre el Nen?
7. A qui mira la Mare de Déu?

Resposta: 6



MARE DE DÉU DE SANT FRANCESC DE VALLS

AUTOR: ANÒNIM
(Segle XIV, primera meitat. Escultura exempta, esculpida en pedra)

La imatge és de pedra
no té daurats ni colors.

El Petit juga amb la Mare 
i estira el mantell cap a ell.

Ella el mira amb tendresa
I la mà li acarona dolçament.

Endevina, endevineta:

1. Qui porta corona?
2. Qui té els cabells llargs?
3. Què li falta al Nen Jesús?
4. A qui mira la Mare de Déu?
5. L’Infant està dret?
6. Quina entremaliadura fa el Nen?
7. Amb quin gest es mostra l’estimació de la Mare?

Resposta: 7



MARE DE DÉU DE LA LLET

AUTOR: ANÒNIM
(Segle XIII, segona meitat. Escultura exempta, tallada en fusta 
d’àlber i policromada)

Quan neix un nen o una nena és molt important que la mare els 
pugui alimentar amb la seva llet fins, al menys, als sis mesos. 

La Verge també ho va fer amb el seu Fill i, per això es mostra ale-
gre i contenta.

Moltes mares, quan esperen un fillet, resen a Maria perquè tinguin 
llet per alimentar-lo.

Endevina, endevineta:

1. La verge és asseguda damunt d’un coixí de color ...
2. Porta sabates el Nen Jesús?
3. On és la sanefa de flors?
4. Per què podem dir que la Mare de Déu està contenta?
5. Quan s’alleta a un infant, quin aliment se li dóna?
6. Quin símbol ens diu que Maria és reina?
7. Com es troben la Mare i el Nen?

Resposta: 8



MARE DE DÉU DE LA MAGRANA

AUTOR: ANÒNIM
(Segle XVI, meitat. Escultura exempta tallada en fusta, daurada i estofada)

La Mare, que té a l’Infant al braç, li ensenya el fruit que porta a la 
mà. El Nen se’l mira i li pregunta: 

 - Mare, què tens a la mà?
 - És una magrana.
 - Dóna-me-la que la vull provar.
 - Vols dir què t’agradarà?
 - Sí, però primer la vull tocar.
 - Per què la vols tocar?
 - Per què no sé com és per dins.

Ella li explica que és un fruit que té molt granets vermells un al 
costat de l’altre.

 - Què bonic, la provaré!!!

Endevina, endevineta:

1. Porta un vestit de màniga curta. Qui és?
2. Ensenya els peus descalços. El coneixes?
3. Té collaret, corona, i cabells llargs. Em saps dir qui és?
4. El mantell per fora és daurat, i per dins?
5. A qui se li veuen les sabates?
6. On és la magrana?
7. A qui mira la Verge?

Resposta: 9


