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Els barrets perduts
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Per saber qui és l’amo del barret, has de clicar da-
munt del número de les imatges i observar bé les 
escenes. Desprès escriu de qui és.



ESCENA DE LA TAULA CENTRAL DEL 
RETAULE DE SANT PERE APÒSTOL

AUTOR: RAMON DE MUR
(1420-1421. Pintura al tremp i pa d’or sobre fusta)

Tres corones sobre el cap
per ser un home important.

Unes claus a la mà,
quines portes obriran?

Un llibre tancat,
quin secret guardarà?

Guants a les mans,
perquè seran?

Ell, sant Pere t’ho explicarà!!

Endevina, endevineta:

1. La tiara papal és una corona que té tres corones. En 
veus alguna?

2. Sant Pere és el responsable d’obrir les portes del 
cel. Amb què ho fa?

3. Com es diu el personatge que està assegut?
4. De quin color és la capa de sant Pere?
5. Quins dibuixos tenen les corones?
6. Com són les sabates?
7. Explica com és el llibre què porta a la mà.

Resposta: 1



PORTA DEL RELIQUIARI DE SANTA TECLA

AUTOR: DESCONEGUT
(1334 c. Pintura a l’oli sobre xarxa enganxada sobre fusta)

No hi ha muntanyes,
ni arbres, ni cap estel.

Dos sants engalanats
mantenen sacra conversa.

Pau llueix l’espasa,
Tecla sosté la palma. 

Endevina, endevineta:

Digues qui és sant Pau i qui és santa Tecla:

1. Porta un vestit verd.
2. Allarga el dit i assenyala.
3. Mostra el peu nu.
4. Té la barba i el cap pelat.
5. Aguanta una palma amb la mà.
6. Llueix una corona amb flors.
7. Du una espasa.

Resposta: 2



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. Compta els caps del drac.
2. Quantes creus hi ha?
3. Té banyes el drac?
4. Com són les orelles del drac?
5. De quin color és la capa del Sant?
6. Porta barba sant Miquel?
7. Surt foc de sota de les sabates?

Resposta: 3



TAULA DE L’ADORACIÓ DELS REIS, DEL RE-
TAULE 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,
per què l’Infant ja és nat.

Endevina, endevineta:

1. Com és el vestit de l’infant Jesús?
2. Tots els barrets tenen una ploma?
3. Troba un senyor amb un vestit blau.
4. Qui té banyes?
5. El rei Gaspar és ros. On és?
6. Busca un àngel.
7. El rei Melcior té la barba blanca. El veus?

Resposta: 4 i 5



ESCENA D’UNA TAULA LATERAL DEL RE-
TAULE 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. Quins animals veus?
2. Un pastor toca un sac de gemecs. On és?
3. Les ovelles, són totes del mateix color?
4. Compta quantes ales hi ha.
5. Què veus a les muntanyes?
6. De quin color és el barret del pastor?
7. Qui porta un vestit blau?

Resposta: 6



ESCENA DE LA TAULA LATERAL DEL RE-
TAULE DE SANT PERE APÒSTOL

AUTOR: RAMON DE MUR
(1420-1421. Pintura al tremp i pa d’or sobre fusta)

Amb vestit vermell,
caperó al cap
I la mà al pit,
observa distret
com dos botxins
lliguen sant Pere 
a la creu, del revés.

Endevina, endevineta:

1. El caperó és de color ....
2. Compto ..... barrets.
3. Qui estira d’una corda?
4. Quants merlets veus?
5. Fixa’t bé. Algú porta barba?
6. Com està sant Pere?
7. Qui porta mitjons llargs?

Resposta: 7



ESCENA LATERAL DEL RETAULE DE SANT
BARTOMEU

AUTOR: ATRIBUÏT AL MESTRE DE SANTA COLOMA DE 
QUERALT
(1360 C. Pintura al tremp i pa d’or sobre fusta d’àlber)

Quatre gentils senyors de cacera van,
cavalls, falcons i cans, són els acompanyants.

Un amb vestit vermell i barret blau, 
un altre amb vestit de blau i barret vermell.

De sobte escolten el plor d’un infant
el maligne en veure’ls marxa volant.

Endevina, endevineta:

1. Quants falcons veus?
2. De quin color són els cavalls?
3. Dos, tres, quatre … quants gossets hi ha?
4. Qui ajuda al nadó?
5. En comptes més de dotze, què és ?
6. Allarga la mà i mira cap a dalt. Qui és?
7. T’agrada la figura que vola? Per què?

Resposta: 8



ESCENA D’UNA TAULA LATERAL DEL RE-
TAULE DE SANT BARTOMEU

AUTOR: ATRIBUÏT AL MESTRE DE SANTA COLOMA DE 
QUERALT
(1360 C. 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. Què porten al cap els personatges centrals?
2. On són asseguts el rei i la reina?
3. Diries què estan parlant?
4. Sabies que una dida és una dona que alleta l’in-

fant d’una altra?
5. Quantes dides hi ha al terra?
6. On és la dida que suplica?
7. A quin personatge et sembla que suplica?

Resposta: 9


