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L’Anunciació

Fa molts anys, durant el regnat del rei Herodes, vivia a la ciutat de Natzaret a Galilea, 
una jove anomenada Maria que estava compromesa per casar-se amb un fuster ano-
menat Josep.

Un dia se li aparegué l’arcàngel, Gabriel, va visitar a Maria i li digué:

- Déu te guard, Maria, plena ets de gràcia; el Senyor és amb tu, beneïda tu entre  
totes les dones.

Ella es va torbar, però l’àngel li digué:

- No tinguis por, Maria... tindràs un fill, i li posaràs Jesús.

Maria va contestar:

- Sóc l’esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules.  



Observa la imatge i contesta:

•	 A un àngel se’l representa amb ales. Busca’l a l’escena i explica com va vestit.

•	 Fitxa’t be i digues amb qui parla l’àngel

•	 Quines coses porten semblants l’Àngel i la Verge?

•	 Mira per la finestra gran i digues el que veus.

•	 Quants personatges hi ha a l’escena?     Quins són?

•	 Per on creus que ha entrat el colom?

•	 Què estava fent la Verge abans que entrés l’àngel?

•	 Què li dóna l’àngel a la Verge?

•	 Compte les rajoles que tenen dibuix i que es veuen senceres.    Tots els dibui-

xos són iguals?

•	 On és el gerro amb les flors?



Comprensió de la lectura:

•	 Ens pot dir en quin poble vivia la Verge Maria?

•	 Quin era el rei que governava en aquella època?

•	 Com es deia el seu espòs.

•	 Quin arcàngel va visitar a Maria?

•	 Escriu que li va dir Gabriel a Maria:

•	 Què significa “torbar”?

•	 Digues que va contestar la Verge Maria a l’àngel.

L’autor d’aquesta obra és el pintor Jaume Huguet, nascut a Valls. La va realitzar en-
tre els anys 1443 i 1448.



Hi és o no hi és?  
Alguns dels detalls els trobaràs a la imatge principal. Cerca’ls!!






