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De qui són les sabates?
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________________________
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________________________

Si ho vols saber, has de clicar damunt del
número de la imatge i observar bé l’escena. Després escriu de qui són.
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8

9

Resposta: 1

TAULA CENTRAL DEL RETAULE DE SANT
BARTOMEU.
AUTOR: ATRIBUÏT AL MESTRE DE SANTA COLOMA DE
QUERALT.
(Vers 1360. Pintura al tremp i pa d’or sobre fusta d’àlber)

Sant Bartomeu molt mudat
trepitja un dimoni encadenat.
Endevina, endevineta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sant Bartomeu és el personatge més important. On és ?
De quin color és el seu vestit?
A qui trepitja?
Què li clava al dimoni?
Com és la seva barba?
Què té a la seva mà esquerra?
Està sol? Qui l’acompanya?

Resposta: 2

ESCENA D’UNA TAULA LATERAL DEL
RETAULE DE SANT BARTOMEU.
AUTOR: ATRIBUÏT AL MESTRE DE SANTA COLOMA
DE QUERALT
(Vers 1360. Pintura al tremp i pa d’or sobre fusta d’àlber)

Vine,
acosta’t.
T’explicaré el meu secret.
Escolta’l
i desprès calla
i siguis un noi discret:
La figura s’ha trencat
perquè el dimoni ha volat!
Endevina, endevineta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Només ell està assegut.
Sabates negres i mitges blaves. Saps qui és?
Amb el vermell, el blau i el negre, a qui pintaràs?
On és el color verd?
Des d’on ha caigut la figura?
En quants bocins s’ha trencat?
Només ell mira al cel. Qui és?

Resposta: 3 i 6

ESCENA D’UNA TAULA LATERAL DEL
RETAULE DE SANT BARTOMEU
AUTOR: ATRIBUÏT AL MESTRE DE SANTA COLOMA
DE QUERALT
(Vers 1360. Pintura al tremp i pa d’or sobre fusta d’àlber)

La tristesa m’envaeix,
he descobert amb esglai
una noia esparverada,
que amb mirada suplicant,
em diu que no vol alletar l’infant
perquè en lo bres llegeix:
Aquest diable hen forma de infant jage hen lo breç XX
e V ans hen forma de Sant bertomeu e aucis iiiiI didas.
Endevina, endevineta:
1. Qui és l’infant?
2. Túnica blanca, toga blava amb flors daurades.
Qui és?
3. Quantes dides són al terra?
4. On són asseguts els monarques?
5. Què fan el rei i la reina?
6. Algú porta sabates negres?
7. Com és el bres?

Resposta: 4

ESCENA D’UNA TAULA LATERAL DEL
RETAULE DE SANT BARTOMEU.
AUTOR: ATRIBUÏT AL MESTRE DE SANTA COLOMA
DE QUERALT
(Vers 1360. Pintura al tremp i pa d’or sobre fusta d’àlber)

El rei Astiages ha manat
aplicar a Bartomeu
un càstig ben inhumà
sense pell i cap l’han deixat.
Endevina, endevineta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De quin color porta les sabates el rei?
Qui mostra una espasa?
Quants ganivets veus?
El meu vestit és blau i vermell. Qui sóc?
De quins colors porten les mitges?
On està lligat Sant Bartomeu?
Quants personatges són de genolls?

Resposta: 5

ESCENA D’UNA TAULA LATERAL DEL RETAULE DELS GOIGS DE MARIA
AUTOR: JOAN DE TARRAGONA
(1359-1362. Pintura al tremp i pa d’or sobre fusta de pi)

Cinc cabretes pasturen
a la vora d’un pastor,
amb sarró i calçat de tapí,
que mira cap el cel i escolta,
que ha nascut el Salvador.
Endevina, endevineta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Quantes cabretes hi ha en tota l’escena?
Quantes trisquen?
Veus altres animals?
Hi ha algun pastor més?
Quants àngels comptes?
On és el sac de gemecs?
Qui té a la falda la Verge Maria?

Resposta: 7

TAULA DE SANT MIQUEL ARCÀNGEL
AUTOR: ANÒNIM
(Segle XV, darrer quart. Pintura al tremp i pa d’or sobre fusta)

Sant Miquel, brau i valent,
amb la llança mata el drac
de set caps que he comptat.
L’elm té per escut,
porta ales, capa, cuirassa,
faldatge, gamberes i sabates.
Endevina, endevineta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Compta els caps del drac.
De quins colors són les ales?
Què surt per la boca del drac?
Què li agafa el drac a Sant Miquel?
De quin color és el drac?
Com són els cabells de Sant Miquel?
Per què creus que vola la capa?

Resposta: 8

TAULA DE L’ADORACIÓ DELS REIS, DEL
RETAULE DE LA MARE DE DÉU.
AUTOR: ATRIBUÏDA A JAUME FERRER II
(1457. Pintura al tremp i pa d’or sobre fusta de pi)

Una corona i una ofrena
resten a terra abandonats.
Dos reis sense corona
i l’altre coronat.
Cinc turbants amb ploma,
una au de cacera,
cinc cavalls esperen
l’hora de marxar.
Els tres reis es meravellen,
que l’Infant ja és nat.
Endevina, endevineta:
1. Un rei sense capa, amb ofrena, mitges vermelles
i sabates blaves. On és?
2. Quants cavalls pots comptar?
3. Qui porta un barret de palla?
4. On és la corona del rei Melcior?
5. Busca un falcó amb el cap tapat.
6. Compte les espases.
7. Com són les orelles de la mula?

Resposta: 9

ESCENA D’UNA TAULA LATERAL, DEL RETAULE DE SANT JOAN BAPTISTA I SANTA
MARGARIDA D’ANTIOQUIA
AUTOR: ATRIBUÏDA AL MESTRE DE VALLBONA DE
LES MONGES
(1345-1350. Pintura al tremp i pa d’or sobre fusta de pi)

Santa Margarida amb la mà l’assenyala
i, el pastor amb la mà li respon.
Quatre arbres, quatre ovelles i un cavall
no es perden conversa tan interessant.
Endevina, endevineta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vesteix una túnica blava.
Mira al cel.
Té la pota aixecada.
Porta el vestit de color verd.
Els fruits són vermells.
Calça unes botes.
Agafa les regnes del cavall.

