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Presentació

Què és el MDT?

El Museu Diocesà de Tarragona, MDT, compta amb més de 

100 anys d’existència i a través d’un procès centenari ha 

conservat i preservat peces de les parròquies de la zona del 

Camp de Tarragona i els seus voltants amb l’objectiu de difon-

dre-les al públic a través d’exposicions i el treball amb els cen-

tres educatius. Entre elles trobarem molt d’art gòtic, paleo-cris-

tià i peces procedents des del segle XVI en endavant. 

El MDT dins la Xarxa de Museus

Aquest dossier educatiu es un projecte impulsat per la 
Xarxa de Museus de les Comarques de Tarragona 

i Terres de l’Ebre. Una Xarxa territorial de museus, creada 
amb la finalitat de desenvolupar eines de col·laboració entre 
els museus registrats que fomenta actuacions transversals en 
matèria museística i dona suport econòmic directe mitjançant 
la concessió de subvencions.

Amb aquest esperit, es constitueix el programa Museu-Escola 
per tal de desenvolupar accions i projectes puntuals en àrees 
d’educació segons les necessitats de cada museu. Es tracta 
d’un reforç puntual a projectes que ja estiguin en marxa, amb 
el compromís que el museu pugui assumir tant el seguiment de 
l’encàrrec com la continuïtat del projecte. No hi ha un encàrrec 

comú sinó que cada museu estableix les seves necessitats 
puntuals amb l’objectiu de posar com a recurs el museu a les 
necessitats del professorat i les necessitats educatives de la 
comunitat educativa en el seu entorn.

El Dossier 

La següent proposta constitueix un banc de recursos per al 
professorat amb l’objectiu d’incloure el patrimoni local que 

preserva el Museu Diocesà de Tarragona (MDT) com a element 
d’estudi i d’exemple en les unitats didàctiques que s’inclouen 
a Cicle Superior de Primària i a Primer Cicle de la ESO. Per 
tal motiu, el dossier es centra en analitzar i promoure algunes 
de les obres de la seva Pinacoteca Gòtica que evidencia el 
progrés dels corrents pictòrics a les comarques que configuren 
el territori de la diòcesi de Tarragona en els segles XIV i XV. 

Al llarg de les següents pàgines trobarem diferents propostes 
de treball centrades en diferents obres exposades en les sales 
del Museu, que a la vegada ens serviran per a treballar diferents 
aspectes de l’edat Medieval a través d’objectius curriculars 
establers pel Departament d’Educació de la Generalitat. 

Creiem profundament que a través de l’anàlisi, el diàleg i la 
visualització d’una obra d’art, podem arribar a conèixer -en 
part- la societat de l’edat Mitjana a les nostres terres, un 
fet que pot ajudar a l’alumnat a tenir una valoració positiva del 
patrimoni local que rodeja el nostre entorn més immediat. 
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Motivar abans d’informar?
 

Hem de considerar que una pregunta consisteix a la vegada 
en reflexionar i interpretar una resposta pròpia. Per altre 

banda, també hem de considerar que l’alumnat s’interessa abans 
per les seves observacions, que per a qualsevol informació que 
es pot arribar a transmetre prèviament. 

Aconseguim així una actitud activa davant les qüestions 
plantejades, donant forma a múltiples preguntes diferents i fins 
i tot a una pregunta que els familiaritzarà amb l’obra present. 
L’objectiu com a docents es: a mesura que escoltem, integrar les 
respostes per a crear la conversa grupal intel·ligent. 

En aquesta línia hi ha diferents preguntes concretes que es poden 
realitzar o també focalitzar l’atenció sobre algun detall o 
tema de l’obra.  En concret, moltes vegades l’alumnat projectarà 
allò que té present en el seu dia a dia en l’obra i per aquest motiu 
haurem d’ajudar-lo a definir de forma clara allò observat. Durant 
aquest camí, serà important que s’expressi amb improvisació, 
però també amb claredat. Posarem un exemple: si en el quadre 
l’alumnat veu elements mitològics, haurem d’emplaçar-lo a 
que els defineixi i els relacioni segons el seu nivell pedagògic, 
obtenint respostes com: “un drac de color verd al fons que llença 
foc i que pot ser dolent” en el cas dels més petits o be “el drac 
típic de la mitologia medieval que es representat com el dimoni a 
matar per el cavaller cristià” en el cas dels més grans. 

En el transcurs de l’aprenentatge, trobarem diferents i 
sorprenents respostes per part de l’alumnat, però sempre 
amb l’objectiu d’analitzar amb coherència i creant un discurs 
constructiu amb criteri i observació.

Al llarg del següent dossier, us emplaçarem a seguir un diàleg 
a través de les obres mostrades per tal que es compleixi aquest 
objectiu de diàleg amb cadascuna de les obres. 

Per altre banda, trobarem altres propostes d’activitats creatives, 
tant individuals com grupals, per a completar el diàleg amb les 
obres propostes i així incorporar un recurs més a la temàtica 
d’història medieval. En aquest sentit, la metodologia 
emprada estarà marcada i orientada a un objectiu concret en 
cada activitat, buscant la creació i la mirada des d’un 
altre punt de vista, eixos fonamentals en aquests exercicis. 
Us emplacem a que els proveu prèviament abans d’aplicar-ho 
amb l’alumnat per tal de veure la seva eficàcia. 

Orientacions 
metodològiques
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Com funciona el dossier?

Durant les següents pàgines trobareu quatre temàtiques 
diferents que corresponen a quatre visions diferenciades 

entre sí, que ens ajuden a visualitzar i comprendre l’obra des de 
diferents perspectives. Totes elles, han estat treballades sota els 
continguts metodològics que marca el Departament d’Educació. 
Seguidament adjuntem un petit índex de temàtiques:

A. L’art Present a la societat Medieval

B. L’estructura i la dimensió del Retaule

C. El significat dels colors Medievals

D. Iconografia del Medieval

Recordeu que cada temàtica conté una orientació metodològica 
comuna dirigida al professorat i en la majoria d’espais incopora 
activitats específiques per a l’alumnat de Primària i Secundària.  
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Art Medieval

L’art present a la Societat 
Medieval

El context

Els documents produïts per les societats medievals, siguin 
escrits o il·lustrats, mai arriben a ser neutres. Cadascún 

d’ells manté una especificitat i la seva pròpia interpretació de 
la realitat. A vegades, tendim a visualitzar aquests documents 
com a elements verídics sobre com era la vida quotidiana en 
l’època medieval, però hem de ser conscients que moltes de les 
obres que ens trobem son una plasmació idealitzada de la seva 
realitat. Per tant, l’obra medieval constitueix una producció 
que avui en dia ens resulta anacrònica i que hem d’analitzar 
des d’una perspectiva similar a la dels seus creadors. 

Per aquest motiu proposem un tema introductori que ens 
faci relacionar a grans trets, la vida quotidiana medieval amb 
algunes de les obres pictòriques que exposa el MDT. Per 
això, necessitarem treballar conceptes bàsics de la societat 
medieval: com la vida religiosa o bé alguns trets distintius de la 
vestimenta d’aquells moments. 

L’obra d’art

Per encetar aquest primer tema, us proposem la visualització 
de dues obres conservades al MDT. La primera d’elles 

fa referència al Retaule de Sant Joan Baptista i Santa 
Margarida d’Antioquia de l’església vella d’Alcover (Alt 
Camp) que avui en dia es atribuït a Guillem Seguer, Mestre de 
Vallbona de les Monges és un dels monestirs més propers que 
hi havia a la zona durant el segle XIV. 

Aquest és un retaule d’una mesura de 127 x 169 cm, considerat 

petit i que està dividit en tes zones on els compartiments pintats 

se separen mitjançant tres relleus fets amb guix modelat, que 

formes arcuacions i pinacles. A primera vista, podem observar 

en els compartiments centrals el: Calvari, Sant Joan Baptista, 

Santa Margarida d’Antioquia; en els compartiments d’esquerra 

el Baptisme de Jesús, el Banquet d’Herodes i la decapitació del 

mateix Sant Joan Baptista; mentre que a la dreta, trobem el 

prefecte Olimbri que galanteja amb santa Margarida, el Suplici 

amb garfis de santa Margarida i la Degollació d’aquesta. Tots 

ells, resulten diferents episodis bíblics que qualsevol fidel a l’es-

glésia podia interpretar encara que no sabés llegir ni escriure. 

Recordem que la lectura iconogràfica dels episodis bíblics era 

coneguda per tothom i resultava alliçonadora per a tota la co-

munitat cristiana que envoltava les parròquies.
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de la història s’ha utilitzat per donar missatges ideològics 
i econòmics a les visualitzacions que estan a mercè de les 
mirades de la gent. 

En el nostre missatge cap a l’alumnat,  hem d’intentar visualitzar 
aquestes imatges com un element anacrònic dins de l’edat 
mitjana. En part, trobem la narració d’escenes religioses, 
en un moment, on el missatge a difondre havia de ser cristià; 
i per altre banda, trobem la utilització d’elements propis de 
l’època medieval com l’armadura (Arcàngel Sant Miquel o els 
episodis de la vida Àuria) on el cavaller porta una bandera que 
no correspon a l’època històrica de Sant Jordi amb un cavall 
propi dels tornejos i les batalles medievals.

(Taula de Sant Miquel Arcàngel, MDT. Annex 1.2.)

 
 

(Retaule de Sant Joan Batpista i Santa Margarida d’Antioquia, MDT. 

Annex 1.1.)

Per altre banda, trobem la taula de Sant Miquel Arcàngel, 

pertanyent a l’església parroquial de Sant Bartomeu d’Alió, tam-

bé a l’Alt Camp. Sobre aquest petita taula (116 x 56 x5cm) del 

segle XV desconeixem la seva autoria, però si coneixem que hau-

ria estat el compartiment central d’un retaule, del qual només 

s’ha conservat la taula que representa Sant Miquel Arcàngel, 

protegit amb una armadura i amb un escut amb creu vermella 

que clava una llança a la gorja del dimoni, representat com una 

figura monstruosa, que jeu a terra, trepitjat per l’arcàngel.

Totes dues taules, mostren com els personatges mantenen una 
vestimenta medieval tot i pertànyer a una altre època històrica, 
amb lo qual observem com els elements del moment servien 
per a escenificar un missatge empàtic i fàcil d’entendre, encara 
que estigués datat durant altres èpoques. Aquest recurs, no es 
únicament propi de l’edat medieval, sinó que en altres èpoques 
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Mantenim un diàleg amb l’obra

A través del diàleg, un anàlisi, un aprofundiment del tema i 
recerca de l’espai podrem aconseguir integrar les lectures 

de les obres com una eina favorable al desenvolupament de 
les nostres unitats didàctiques. En aquest cas, proposem una 
lectura a través del personatge del Cavaller medieval com a 
figura bèl·lica, religiosa i important en l’estatus social de l’edat 
mitjana.

Per què tantes imatges religioses? 

Recomanem introduir a l’alumnat la qüestió sobre la importància 
de la religió en el món medieval, on cristians, jueus i 
musulmans convivien en un espai reduït ple de semblances i 
diferències que a vegades esclataven en greus conflictes entre 
ells. La importància religiosa del moment acaba donant un 
paper destacable a la religió cristiana i l’art esdevé un element 
indispensable de difusió i control social. En aquest punt, 
serà important parlar de les esglésies com a element clau de 
la comunitat en les viles properes. En aquests centres era on 
es parlava sobre temàtiques religioses, on el fidels -a través 
d’exemples de la bíblia- entenien i obeïen les problemàtiques 
morals de la religió i les plasmaven en el seu dia a dia.
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Activitat 1
Reflexes de la nostra societat
Primària i Secundària
 

Buscarem informació sobre la funció que tenia per a la 
societat medieval, l’ús de les imatges en el context de 

l’església i ho compararem amb com la publicitat utilitza les 
imatges avui en dia. Podem plantejar preguntes com: Quin era 
l’objectiu d’utilitzar les imatges? 

Seguidament ens podem plantejar temàtiques per a transmetre 
a través de preguntes com les següents: com les imatges 
reflecteixen el poder o com aquestes imatges s’utilitzen 
per donar prestigi a les institucions per a transmetre idees 
o creences. Per tal motiu realitzarem una comparació amb 
cartells de publicitat d’avui en dia com poden ser els de marques 
de detergents i suavitzants, per posar alguns exemples.

(Anunci de detergent. El trobareu als annexos 1.3.)

L’altre part interessant que ens aporta aquestes lectures, es 
la del paper del cavaller medieval com a figura modèlica i 
element religiós. Si ens adonem, en totes les lectures trobem 
la figura del cavaller com a justicier de la fe i contra els dolents. 
El personatge, en el quadre de Sant Miquel Arcàngel, va vestit 
amb una cuirassa i una llança. A partir d’aquí, podem establir un 

petit diàleg amb l’alumnat. 

Proposem preguntes similars a aquestes introductòries com: 
si aquest personatge us recorda a algun altre personatge 
famós -en al·lusió a Sant Jordi-?  o si aquest personatge 
està mostrant un missatge a la societat (abans hauríem 
d’esbrinar què representa el drac que mata -el dimoni-) i 
qüestionar pels seus atributs físics com les ales o la corona 
(si és un personatge real o fictici), etc. 

Per tal motiu serà important introduir el paper del cavaller 
medieval en la societat de l’edat mitjana i com a vegades, aquest 
s’utilitza per a representar divinitats. Podem qüestionar i posar 
exemples sobre si això passa en la nostra societat, establint un 
altre petit diàleg entre les pel·lícules que mirem i els actors i 
actrius que surten en elles. 
  

(Imatge de l’anunci de la pel·licula Braveheart que trobareu a l’annex)
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Activitat 2 
L’heroïna i l’heroi
Primària

Farem un collage amb un personatge idíl·lic que representi 
els nostres valors. Només ens podrem fer servir de retalls de 

diaris, revistes, etc. 

Objectiu. L’alumnat ha d’explicar a la resta de classe perquè 
els hem representat així; treballarem amb expressió i vocabulari 
els atributs i el perquè del missatge de la imatge: Hem de 
convèncer als demés i sintetitzar-ho perquè una persona que 
ens conegui a simple vista ho pugui entendre amb la informació 
visual i oral que transmetem. 

Secundària 

Treball en grup i individual. Aquesta part vol treballar els 
atributs dels herois durant l’edat mitjana fent una 

comparativa amb les característiques dels herois i la personalitat 
dels nostres temps. Per tal motiu, treballarem primerament en 
grup per tal d’imaginar els atributs d’un heroi d’avui en dia i 
seguidament treballarem en una activitat individual d’auto-
coneixença que ens servirà per veure’ns representats sobre un 
paper i aclarir els valors que ens aportem a nosaltres mateixos. 

Finalment, la tasca del docent serà realitzar una comparativa 
del nostre treball amb les pintures del món medieval seguint 
la referència de la Taula de Sant Miquel que hem vist en 
aquesta unitat. 

1. Tasca preliminar grupal

Confecció de quatre o cinc grups on plantejarem la figura 
d’un heroi /heroïna històric o actual (recomanem una llista de 
personatges de series i pel·lícules d’animació que els estimuli). 
L’alumnat haurà de ressaltar els seus trets característics 
en un paper -dibuixat- de manera simbòlica al·ludint a les seves 
virtuts, capacitat o elements característics. Si algú ha triat 
Superman podríem dibuixar-li un escut fent referència que 
es un protector dels més dèbils o unes ales ja que pot volar 
(al·ludint de manera simbòlica).

2. Tasca individual

L’alumnat tindrà l’ocasió d’auto-representar-se a través 
d’una introspecció individual. Recomanem primerament que 
realitzin un llistat d’atributs amb els quals ells es veuen i 
s’identifiquen. Seguidament hauran de dibuixar la seva silueta 
i plasmar aquells atributs en ella. Tenim l’opció de fer que 
l’alumnat ho expressi a l’aula de forma sintètica.

3. Tasca final

Com a docents, haurem d’establir el símil amb les pintures de 
l’edat mitjana i en concret amb la taula de Sant Miquel Arcàngel. 
Recomanem establir el diàleg amb l’obra a través de preguntes 
comparatives amb els nostres sentiments i creences d’ara amb 
els de l’edat mitjana. L’objectiu es que entenguin que a vegades 
utilitzem una imatge per donar visibilitat a una ideologia, que a 
la vegada es resultat d’unes creences i pensaments molt 
interioritzats en la societat.
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Estructura i 
dimensió

Estructura i dimensió dels 

retaules

El context

Amb anterioritat s’ha treballat profundament la simbologia. 

Però en aquest apartat volem focalitzar-nos més en 

treballar i entendre l’estructura compositiva d’un retaule. 

Ens centrarem en treballar la perspectiva jeràrquica del retaule 

on podem distingir a simple vista la importància de ressaltar 

la història de Sant Miquel i relacionar-la amb altres episodis 

bíblics que es mostren en miniatura. Podrem observar a la 

majoria de composicions com el personatge més important 

destaca per les seves dimensions, mentre que els personatges 

menys importants o amb una qualificacions negatives -segons 

la moral- acaben sent representats més petits. La desproporció 

entre el bé i el mal queda representada en una perspectiva 

molt jeràrquica. 

Per introduir l’obra a l’alumnat serà important explicar el 

significat de la taula principal del Retaule Sant Miquel 

Arcàngel (que proposem nou) i la seva història, on l’àngel 

vestit de cavaller acaba matant al drac que representa el dimoni.

Per tant, primer recomanem preguntar a l’alumnat per què 

la figura del centre està representada amb una mesura més 

gran que la resta. Ho podrem relacionar amb la religió i la vida 

medieval, on hi havia una prioritat d’educar a través de les 

imatges a una societat que no sabia llegir ni escriure. Podem 

seguir analitzant les imatges i veien el poc realisme que tenen, ja 

que un àngel amb una armadura es difícil de trobar en el seu dia 

a dia. Hauran d’entendre que la imatge no es realista, però 

funcional perquè l’espectador ja coneix la història i ràpidament 

pot identificar qui és el protagonista. 

L’obra d’art

(Retaule de Sant Miquel Arcangel, MDT. Ajunt a l’annex 2.1.)
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En trobem davant el Retaule de Sant Miquel Arcàngel de 

l’Ermita de Sant Miquel de la Pobla de Cérvoles a les Garrigues, 

una obra atribuïda a Bernat Martorell, un dels màxims exponents 

del gòtic a tota Catalunya durant el segle XV. Altres obres de 

l’autor, avui en dia es conserven al Museu del Louvre, al Museu 

d’Art de Filadèlfia, MNAT o bé l’Ermitage de Sant Petersburg. 

El retaule està compost per diferents taules que ens narren la 

llegenda Àuria on trobem com a element central la història de 

Sant Miquel Arcàngel vencent al dimoni. També incorpora 

altres elements com la Anunciació, la Expulsió de Llucifer i els 

seus seguidors del cel, la mort de l’Anticrist, la Flagel·lació de 

Jesús, els seus episodis davant de Pons Pilat o bé la Coronació 

d’espines i el Camí del Calvari. 

Activitat  
Creem una perspectiva medieval
Primària i Secundària

Ha de quedar clar que la pintura a l’època medieval 

s’utilitzava per donar missatges a les persones i que la 

llibertat creativa quedava sotmesa a aquest missatge. 

Podem fer el paral·lelisme amb avui en dia. Si en fixem en un 

pòster d’una pel·lícula, podem observar com els protagonistes 

estan representats com a figures més grans i els actors 

recurrents surten representats com a més petits. Als videojocs 

o a les portades dels llibres també passa. 

(Pòster pèl·licula El retorn del Rei, on trobem una perspectiva jeràrquica 

ben reconeixible. Adjuntat a l’annex 2.2.)

Per tal motiu podríem jugar amb la càmera del mòbil i 

realitzar una perspectiva tal i com feia Bernat Martorell al 

segle XV. Buscarem la nostra pròpia perspectiva jeràrquica a 

través de cinc o sis llibres, videojocs o pel·lícules preferides. 

Col·locarem a prop de la càmera el nostre preferit i els altres 

més allunyats segons les preferències. Jugarem amb diferent 

angles on finalment veurem com el nostre objecte preferi 

quedarà a davant de tot, mentres que els altres, restarant en 

un segon plànol. D’aquesta manera podrem aconseguir la nostra 

perspectiva jeràrquica.
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Els Colors

Els colors durant l’Edat Mit-
jana

El context

Hem de pensar que el color no es solament un fenomen 

físic i de percepció, sinó que també es una construcció 

cultural complexa basada en la seva època d’aplicació i que 

sempre resulta difícil d’analitzar i definir. 

Primerament, no veiem el color en l’obres d’art en el seu 

estat original, sinó que percebem els objectes i les imatges a 

través de colors que ens han transmès els segles passats. El 

pas del temps ha jugat en contra de la preservació dels colors i 

aquests han variat a causa de l’evolució dels seus components 

químics de les matèries colorants. Tampoc ha ajudat, en aquest 

procés, les re-pintades d’altres artistes (o pintors) sobre les 

obres originals, posant vernís, modificant capes de colors o bé 

suprimint-ne, per tal de mantenir-les ben conservades durant el 

llarg dels segles.

 

Es convenient preguntar-nos si la realitat històrica que volem 

mostrar no es solament la que era en el seu estat original, sinó 

que també ho és el que el temps ha fet amb ella. En aquest 

sentit, hem de pensar que avui en dia veiem les imatges en 

condicions lumíniques diferents de com ho feien els seus 

originals creadors. No es lo mateix veure un retaule gòtic amb 

una llum d’oli, candela o ciri, que amb un llum elèctrica. De la 

mateixa manera, succeeix amb les pintures rupestres de les 

coves. 

Per altre banda, hem de tenir en compte que qualsevol document 

produït per la societat medieval (escrit o il·lustrat), mai acaba 

sent neutre ni unívoc. Cadascun posseeix especificitat y dona la 

seva pròpia interpretació de la realitat. 

La imatge medieval mai “fotografia” la realitat, ni ha estat 

concebuda per això. Imaginem-nos una imatge medieval on es 

representa una vestimenta de color vermell. Això, no significa 

que veritablement aquell personatge anés vestit de color 

vermell. Està allí perquè segurament el vermell s’oposa a un 

altre imatge vestida de blau, negra, verda o d’un altre tonalitat 

de vermell; aquesta segona imatge pot trobar-se en la mateixa 

obra o en un altra que faci eco a la primera o que s’oposi a 

ella. Per tant, hem d’entendre que un color mai ve sol, adquireix 

el seu sentit quan se l’associa o se l’oposa a un o més colors 

diferents. 

Tota descripció i observació sobre el color es 

ideològica, encara que vingui d’un document o de qualsevol 

inventari medieval. Això reflecteix el que està en joc a nivell 

econòmic, polític i social o simbòlic en un context molt precís. 

Per aquests motius, entendre el simbolisme dels colors durant la 

seva etapa de creació resulta primordial i curiós per a analitzar 

i interpretar l’obra pictòrica. 
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Posarem més exemples per a entendre la importància de 

contextualitzar i no caure en anacronismes a l’hora d’observar i 

analitzar: durant l’edat mitjana, el color blau era considerat un 

color càlid. Amb el pas del temps i les noves concepcions que es 

van consolidar durant el segle XIX – i de la qual som hereus- van 

provocar que el blau fos considerat un color fred. Aquest fet, 

ens demostra que la definició dels colors funciona de manera 

diferent segons l’època i les societats. Per aquest motiu, hem 

d’entendre que les nocions de colors càlids i freds, de colors 

primaris o complementaris, les lleis de percepció, etc., son 

etapes en la història en constant evolució.

Exemplificació dels colors primàris que ens trobàvem 
durant l’edat mitjana

L’obra

En aquest apartat treballarem el Retaule de la Mare de Déu 

de l’església vella d’Alcover (Alt Camp) que data de 1457 

durant l’època del gòtic. L’obra es atribuïda al famós pintor 

lleidatà Jaume Ferrer II. Es curiós explicar que d’aquest retaule 

s’han conservat totes les parts i que avui en dia el MDT exposa 

dues parts -una que fa referència al Calvari de Jesús- donat el 

seu gran tamany.  

(Retaule de la Mare de Déu, MDT. Annexos 3.)
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Mantenim un diàleg amb l’obra

Quins colors hi veig?

Principalment ens interessa treballar el color i el pas del temps, 

ja que la temàtica religiosa ha estat treballada en altres espais 

d’aquesta proposta didàctica. Seguint la línia explicada en 

el context de l’obra, volem arribar a l’objectiu que l’alumnat 

entengui el simbolisme dels colors durant la creació del quadre i 

la seva relació amb el context històric. Amb això, aconseguirem 

que assimilin l’ús de representacions gràfiques alhora de situar 

fets i etapes de l’evolució històrica. 

Recomanem iniciar el primer contacte amb l’obra i la temàtica 

a través de preguntes simples, que comencin a expressar 

raonaments i preocupacions sobre allò on volem aconseguir 

arribar. Podem fer preguntes com les següents: 

• Quins colors principals hi veieu?

• Identifica qui son els personatges i els colors 

principals que porten.

• Hi ha el predomini d’alguns colors en concret?

 

• Si els colors son molt selectius, creus que es deu 

a que tothom vestia aquests colors? (blanc, blau, 

vermell, verd i daurat -groc-)

En aquest punt, hem de ser capaços de fer pensar en la resposta 

a través de l’explicació i el raonament. Tant si la resposta es 

curta o raonada, hem de seguir preguntat que significa per a 

ells cada color. Per als més joves, podem posar l’exemple del 

color vermell, que avui en dia significa perill, o bé el color daurat 

que sol significar poder. Una vegada ens hagin dit això, hauran 

d’entendre que abans els colors significaven altres coses. 

Com a eina interessant per al professorat, recomanem la 

lectura de l’obra “Breve historia de los Colores” de Michael 

Pastoreau, icònic professor medievalista especialista en l’estudi 

dels colors durant la història. Un llibre, senzill i ràpid de llegir 

que ens dona la perspectiva que estem buscant. 

A mode de resum, em d’establir que durant l’edat mitjana, la 

societat distingia principalment sis colors: els tres principals 

-vermell, blanc i negre- i altres tres colors importats i 

aconseguits gràcies a les noves tècniques de barreja com son 

el blau, el verd i el groc. Els coneguts com a taronja, marró 

(identificat com a obscur), el rosa o el lila, eren poc usats per la 

societat i molts d’ells eren vistos com a colors derivats dels sis 

principals. Fins segles més endavant no s’arriba al seu domini 

tècnic, que serà molt representat en obres pictòriques. 

      Pastoreau, Michel i Simonet, Dominique. Breve Historia 

de los Colores. 

Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona. 2006.

i
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Activitat  
Donem significat als colors

Com hem vist, a través del pas dels anys el significat dels 

colors ha canviat perquè sempre ha estat subjecte a les 

condicions ideològiques i interpretatives del context on han 

aparegut. Avui en dia el domini del colors ens ha permès 

presentar una gran varietat de colors però tanmateix alhora de 

presentar un cartell polític, un anunci comercial o una proposta, 

seguim utilitzant els mateixos colors que utilitzàvem durant 

l’edat mitjana. La gran diferència es que el significat dels colors 

ha canviat àmpliament adaptant-se al nostre context.

Primària

En aquesta activitat treballarem els colors segons les pautes 

treballades anteriorment i buscarem realizar una creeació 

segons els preceptes imaginaris de l’alumnat i donar a aquestes 

un significat ideològic segons els colors amb els qual pintem. 

Per a realitzar l’exercici comparatiu i reflexius, només podem 

pintar amb els colors de l’edat mitjana segons les instruccions 

que presentarem. 

• Blanc reservat a la persona més important i més pura. 

La que mai usa la violència i la que ho jutja tot.

• Blau atribuït al més noble i important de tots. Sempre 

lluitarà pel bé i mai serà corromput pel mal.

• El verd atribuït al joc i la perversió. Aquelles persones 

que juguen amb les altres fent mal per tal de beneficiar-

se elles.

• El Vermell, representa l’antítesi del blau a nivell 

cromàtic. El podem utilitzar per pintar l’acció (la capa 

d’un soldat, per posar un exemple). 

• El groc, reservat a la part del cel i allò diví. 

• El marró. Color que no resulta gaire especial. 

Com hem comentat, cada alumne tindrà un paper on haurà de 

dibuixar els següents items:

• Un déu/deessa 

• Un guerrer/a

• Un dimoni 

• Gent que necessita protecció (poble)

L’idea es que cada personatge tingui uns colors atribuïts de 

tal manera com passa als retaules. Així, intentarem fer una 

comparació de colors amb l’obra. 
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Secundària

En aquesta activitat, proposem un taller per canviar de 

significat als colors. Treballarem a partir d’imatges o dibuixos 

de l’actualitat i alhora de colorejar-los, els hi donarem el significat 

dels colors de l’època medieval. Amb això aconseguirem realitzar 

una comparativa entre el significat actual i el significat d’ara fa 

sis-cents anys. Veurem com hi ha hagut un canvi substancial i 

sobretot serà important, que l’alumnat vegi com a través del 

pas del temps els colors obtenen un significat diferent. Per tal 

proposta, recomanem treballar segons els següents ítems: 

• Snack amb un sabor repugnant

• Un refresc desagradable

• Cotxe poc segur

• Roba incòmode
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La Iconografia

Iconografia medieval

El context

El gran període de producció de tapissos a Europa va ser 

durant la segona meitat del segle XIV fins a finals del segle 

XVIII. Flandes i el nord de França van ser els grans productors 

ja que era un indret on el comerç de llana era molt abundant. 

Aquests tapissos decoraven les parets d’espais privats i públics 

i eren adquirits per les elits per tal d’afegir color vibrant a les 

habitacions. Hem de pensar que el tapís oferia calidesa en 

un indret fred, fet de pedra. En ells es representaven històries 

de la Bíblia, la mitologia o l’estil de vida de la cort. El tapissos 

eren difícil d’aconseguir a causa del seu preu considerable 

i tenir-ne un significava ser una persona amb possibilitats. A 

diferència del que pensem avui en dia, aquests tapissos eren 

enrotllats i moguts entre residencies, amb lo qual formaven part 

de les possessions més valuoses del rics. 

La llana era el material més freqüent, tradicionalment utilitzat 

tant per fils de d’ordit com de trama. D’altres vegades, es fan 

servir fils de seda a la trama, a més de la llana, per tal d’ajudar 

a crear detalls complexos i afegir profunditat al disseny. I per 

altre banda, també s’afegien fils metàl·lics, però el seu elevat 

preu ha fet més difícil trobar-ne exemples conservats avui en 

dia. 

Teixir un tapis senzill constituïa un procés molt intens: teixir 

un metre quadrat de tapis significava més d’un mes de treball 

per a una persona. Si per un cas, el tapis estava produït per fils 

d’ordit, el procés era més lent i costós. En aquests casos, hem de 

pensar que en un teler gran, diversos teixidors podien treballar 

asseguts al costat de l’altre per tal d’accelerar la producció. 

Tot i això, un encàrrec de diferents tapissos, podia significar 

treballar més d’un amb ells. 

Al llarg de la història ens trobem amb tapissos i brodats molt 

famosos que ens parlen d’històries, llegendes o costums de 

l’època. El més famós de tots es el brodat de Bayeux, del 

segle XI, però aquest constitueix un exemple aïllat en el nostre 

temari. Proposem completar aquesta informació amb Tapís 

de la Guerra de Troia (Bèlgica, finals del XV) que trobarem 

a l’annex, on es relata perfectament un mite de l’antiguitat a 

través de colors, personatges i elements de caire medieval. 

(Fragment del Tapís de Bayeux, S.XI. Museu del Tapís de Bayeux. Veure 
annex 4.1.)
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L’obra

Ens trobem amb el Tapís de la Bona Vida, representat en 

grans dimensions (465 x 1065 cm) i que tot i així li falta un 

bon tros de la part esquerra. El tapís, propietat de l’arquebisbe 

Gonzalo Fernández de Heredia, data de finals del s. XV i el 

va fer portar des de Roma a Tarragona. Durant molt de 

temps el tapís va ser exposat al públic per les festivitats més 

solemnes, però a causa del seu pes i la seva exposició es va anar 

deteriorant lentament, fins al punt que avui en dia li manca bona 

part del costat esquerra.

(Imatge del Tapís de la Bona Vida, exposat al MDT)

El tapís, conforma un poema polític-moral a través de 

diverses escenes i figures al·legòriques, identificades gràcies a 

les corresponents inscripcions. Sota la protecció de Déu -se’ns 

mostra a la part central- destaca un cenacle imponent. En la 

mateixa escena apareix un emperador sota un tro, acompanyat 

de les figures al·legòriques de la filosofia y les arts liberals: 

el Trívium (Gramàtica, Lògica, Retòrica) i el Quadrivium 

(Geometria, Aritmètica, Música i Astronomia). En primer terme, 

a l’esquerra, hi ha dos virtuts cardinals (la Temprança i la 

Justícia), y a la dreta, les altres dos (la Prudència i la Fortalesa). 

En la part inferior central hi trobem la inscripció Hic est Historia 

Bone Vite, la qual explica la denominació de La Bona Vida. 

(Imatge de la part central del Tapís de la Bona Vida, exposat al MDT)

En l’extrem esquerra del tapis, davant un temple en 

construcció, trobem el grup de l’església, amb el papa rodejat 

dels sets dons de l’Esperit Sant (Saviesa, Enteniment, Ciència, 

Consell, Pietat, Fortitud i Temor de Déu). En aquesta escena y la 

central apareixen l’Agricultura i la Perseverança. Una caravana 

der mercaders es dirigeix cap a la figura de l’Esperança, davant 

un fons de paisatge-.
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A l’extrem de la part dreta del tapis, es representen les 

figures del Comerç i la Raó. A mitja alçada, una cort de nobles 

acompanya a les figures de la Veritat i la Misericòrdia. En la part 

inferior de la figura de l’Amor, acompanya a un grup de pastors i 

soldats. Al costat dels mercaders i dels nobles s’estén una ciutat 

emmurallada de la qual emergeix la figura de la Pau. 

(Imatge de la part dreta del Tapís de la Bona Vida, exposat al MDT)
    

 Recordeu que a l’annex hi ha la totalitat del Tapís.i
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Activitat 1
Dialoguem amb el Tapís
Primària i Secundària

Treballar un tapís ens ajuda a vincular-ho amb el món del 

comerç i l’arquitectura. Podem relacionar—ho amb l’auge 

del comerç durant el segle XIV a Europa, on grans ciutats 

com Brussel·les, Amsterdam o Paris eren el focus d’entrada i 

intercanvi d’elements com la seda (important per fer alguns 

detalls dels tapissos) que venien de les connexions amb les 

rutes amb Orient. Per tant, alhora d’establir un diàleg amb tapís, 

podem connectar-lo amb el context on es va crear. 

Primer de tot presentarem l’obra i les seves grans dimensions i 

podrem definir una mica els materials amb els quals està teixit 

i parlar a través d’observacions i preguntes suggerents sobre la 

dificultat de crear-los, comparant el treball mecànic actual amb 

el treball d’elaboració present durant l’edat mitjana.

D’altra banda, podem prosseguir amb un mètode comparatiu a 

través de l’exemple del brodat de Bayeux (s. XI), que resulta més 

llarg i menys ample que qualsevol tapís del segle XIV, amb la 

qual cosa podrem observar com iconogràficament la seva funció 

canvia i passa de tenir un funció d’storytelling (narració d’una 

batalla) durant el segle XI, a una funció decorativa i compacta a 

finals de l’edat mitjana. Amb això volem comentar que el pas del 

temps va portar a una especialització del tapís com a element 

decoratiu i explicatiu del passat i el present dels nobles, mentre 

anteriorment durant el s. XIV, amb la dificultat de trobar certs 

materials, la funció dels tapissos era explicar un passat molt 

especial. 

La moralina essencial d’aquest diàleg, es que quan tenim més 

materials i més facilitat per a fabricar elements, aquests 

passen a tenir una funció mes mundana i molts dels teixits 

acaben tenint una forma i estructura similar. Per a ajudar-vos, 

us recomanem una sèrie de preguntes a realitzar i desenvolupar 

amb l’alumnat. 

• Qui creieu que realitzaven aquests tapissos? 

 

• Era habitual crear tapissos a tot els indrets? 

• En disposaven solament els rics o a totes les cases?

  

• On creieu que n’hi havia més? En indrets on hi havia 

molta pedra com els castells i les esglésies o bé a les 

cases de pagès? Raonem una mica la funció del tapís 

amb pedra freda.  

• Parlem de materials. Sabem que hi ha més tapissos 

a finals que al principi de l’edat mitjana. Creieu que 

el descobriment de noves rutes i que hi hagués un 

increment en el comerç podia afectar a què hi hagués 

més tapissos? 
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Activitat 2
La Jerarquia social medieval
Primària

En aquesta activitat volem treballar la jerarquia medieval, 

fixant-nos en l’exemple que ens aporta el Tapís de la Bona 

Vida. Per tal raó, i ajudant-nos amb l’apartat on s’explica l’obra, 

identificarem els principals personatges del quadre i a 

través de la seva vestimenta i establirem els seus noms i la seva 

funció. A partir d’aquest moment elaborarem un esquema 

jeràrquic (estamental) per tal de situar-los en ordre de posició, 

tal i com eren els esquemes durant l’edat mitjana. Recomanem 

treballar a través dels següents personatges:

• Déu

• L’Emperador/Rei

• L’Església 

• Els Cavallers

• Els Camperols

Secundaria

A banda de treballar el context, es interessant abordar 

iconogràficament la composició del tapís. Anteriorment 

hem conegut com l’obra d’art durant l’edat mitjana era purament 

moralista i propagandista i la llibertat de creació era una mica 

nul·la. Què tothom entengués el significat era indispensable. 

L’estructuració i la jerarquització dels personatges es un 

element molt reconeixible de qualsevol pintura medieval, tant 

del romànic com del gòtic, però què en podem dir dels tapissos? 

A través d’ells, podem identificar els grans personatges i la seva 

posicióa a l’estrat social. Cadascú té una funció social com a 

grup i com a element individual. 

Per aquest exercici, identificarem els següents personatges que 

surten al Tapís i els hi donarem una funció dins de la societat 

medieval amb l’objectiu de crear una pròpia història per grups 

del tapís de la Bona Vida. Recomanem seguir els següents 

consells per tal de realitzar amb èxit l’activitat.

• Situar el cos central. L’emperador (rei) amb el 

ceptre protegit per Déu

• Situar els camperols, els animals a la part dreta

• Situar el món del clergat recolzant des de l’esquerra 

a la monarquia 

• La noblesa/ els cavallers
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Recomanem fer aquesta tasca en grups i realitzar una petita 

presentació de forma oral davant de la classe. Serà 

interessant atribuir a cada personatge una funció de la seva 

vida. Si per exemple, parlem dels camperols, descriurem la seva 

vestimenta, buscarem informació sobre la seva vida i sobretot 

els situarem en l’ordre que els hi toca de la jerarquia social. 

L’exercici pretèn incentivar l’estructuració de la societat 

medieval de forma clara i també fer una petita recerca sobre 

els personatges en questió. Com a professor/a, pots afegir 

diferents variants a aquesta activitat, com fins i tot incluore-

la en altres activitat. La clau de tot això, serà la recerca en grup 

de les funcions dels diferents personatges. Ha de quedar clar 

que cada grup haurà de treballar els quatre personatges i el 

professorat guiarà i corretgirà la part de recerca de l’alumnat. 
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Annexos

Us deixem a disposició un llistat de les obres treballades a 

cada apartat que estaran en una carpeta apart com a arxius 

jpg, per poder utilitzar a l’aula a través de diferents aparells. 

1. L’art present en la societat medieval  

• 1.1. Retaule de Sant Joan Baptista i Santa Margarida 

d’Antioquia

• 1.2 Taula de Sant Miquel Arcàngel 

• 1.3 Anunci de detergent

• 1.4 Pel·licula de l’heroi

2. Imatge d’una habitació desordenada

• 2.1 Retaule de Sant Miquel Arcàngel

• 2.2 Pel·licula amb perspectiva jeràrquica

3. Els colors. Retaule de la Mare de Déu

4. La Iconografia

• 4.1 Brodat de Bayeux

• 4.2 Tapís de la guerra de Troia

• 4.3 Tapís de la Bona Vida 
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