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1. INTRODUCCIÓ
El museu és un espai obert que ens convida a compartir idees, dialogar sobre l’art i inspirar-nos, a més de desenvolupar projectes de creació artística. És un lloc on l’educació no formal, permet utilitzar els recursos patrimonials en formats i metodologies de treball molt més obertes, atractives i
participatives.
Les sales d’exposició del Museu Diocesà de Tarragona, posen al vostre abast una important selecció de peces arqueològiques i artístiques que
permeten realitzar un interessant recorregut des de l’època romana fins a l’època actual.
Us proposem un recorregut, virtual o real, al llarg d’aquets segles d’història a partir d’una selecció de les obres més suggestives, significatives o
curioses que inclou l’exposició. En concret, us oferim una manera didàctica, divertida i participativa de conèixer la nostra història, reforçant la importància i necessitat de conservar el nostre patrimoni.
Plantegem doncs, un seguit d’activitats variades i actives - observant, deduint, raonant i extraient conclusions- per tal que des dels més petits fins
als més grans, puguin experimentar i viure els esdeveniments més significatius de la nostra història a través de les obres d’art que presenta el museu.
Hem defugit, voluntàriament, d’aspectes excessivament tècnics i complexos que resultin massa complicats i puguin desanimar a participar-hi. Ans el
contrari, hem pensat en potenciar objectius i estratègies que els engresqui i alhora entenguin els avantatges del treball cooperatiu i en equip.
La proposta pretén que sigui el propi alumne qui realitzi el descobriment i la interpretació de les restes monumentals, emplaçant-los dins d’un espai d’un marc històric. Per aconseguir-ho se’ls hi proporciona una sèrie de referències (texts, documents, imatges) a fi de que se’ls hi permeti comprendre conceptes i estructures molt allunyades de la seva realitat i del seu temps.
La cultura la podem gaudir grans i petits? Indubtablement! I si ho fem plegats descobrirem l’emocionant que resulta l’aventura. Compartint experiències els grans podrem sorprendre’ns amb les descobertes, les preguntes i reflexions dels menuts de la família. A les sales del museu, els més
petits tenen un primer contacte amb la història: descobreixen fets que van succeir en altres temps i els posen en relació amb el seu dia a dia. Per als
més grans possibilita el contacte directe amb les fonts i un coneixement de la història que va més enllà del llibre de text. Facilita el coneixement de
les diferents formes de vida que han predominat en cada període històric i permeten la recerca, com a element participatiu i enriquidor de la visita.

2. A QUI VAN DIRIGIDES
Les activitats pedagògiques que us presentem estan pensades per a centres educatius tot i que també estan obertes a famílies i al públic en general. Cobreixen per tant, tota l’etapa de l’escolarització obligatòria -dels 6 als 16 anys-, i s’han establert propostes ben diferenciades, per tal d’adaptar
les activitats i continguts als diferents nivells.
Totes elles motiven el desenvolupament de les capacitats perceptives sensorials i intel·lectuals de l’alumne/a. Així, considerem que la visita al
Museu pot ser també molt profitosa per als alumnes d’Educació Especial, ja que s’hi treballa la sensibilitat, l’atenció, la creativitat i la sociabilitat. Les
obres del Museu es converteixen en un espai d’inclusió. També, totes les activitats descrites poden adaptar-se als grups atenent a la diversitat.

3. OBJECTIUS GENERALS
 Respectar i valorar el nostre patrimoni i saber utilitzar elements bàsics de la cultura com a recurs motivador de l’aprenentatge.
 Adquirir el coneixement estètic i l’educació de la sensibilitat de l’alumne/a, respecte a les seves experiències perceptives, intel·lectuals i
emocionals.
 Saber conjugar l’observació directa, la lectura d’imatges i la interpretació de formes incloses en el patrimoni històric, cultural i artístic.
 Prioritzar el treball de grup per sobre de l’individual, per aconseguir una correcta socialització i una bona convivència.
 Aconseguir que s’assoleixin els continguts preceptors i formatius
 Procurar la participació activa en el procés d’estimular la imaginació i la capacitat creadora a partir de l’observació realitzada.
 Desmitificar les visites als museus com a activitats avorrides, i potenciar-les com a experiències estimulants i divertides, tot prioritzant la
lectura i interpretació de les obres per damunt del seu contingut informatiu (autors, dates ...), i que predomini la qualitat sobre la quantitat
per tal de gaudir-les.

4. CONTINGUTS
4.1 Fets, conceptes i sistemes conceptuals
1. Concepte d’Art.
2. Les obres d’art quan a materials i tècniques i, quan a finalitat, funcionalitat i causalitat.
3. Anàlisi d’una o més obres: vocabulari, tècnica, interpretació i/o estil.
4. Aprendre a mirar una obra d’art.
5. Ser capaç de discriminar materials, formes i volums.
6. Descriure, argumentar i emetre judicis sobre el que miren.
7. Comparar i establir relacions entre diferents obres del museu.

4.2 Procediments
1. Observació directa o indirecta dels elements físics de l’exposició a fi d’avançar en l’anàlisi dels seus continguts formals i conceptuals.
2. Anàlisi de tècniques emprades en la realització de les peces.
3. Identificació d’imatges i textos.
4. Conceptes cronològics: canvi, durada, ritme, successió, simultaneïtat, evolució, permanència ...
5. Ordenació de seqüències lligades a una representació històrica.
6. Compleció d’imatges i textos.
7. Identificació d’imatges.
8. Ús del vocabulari específic.
9. Identificació d’errors.
10. Lectura d’imatges, interpretació de llegendes.
11. Anàlisi, deducció i extracció de senzilles conclusions.

4.3 Actituds, valors i normes
1. Promoure actituds de treball i respecte.
2. Estimació del patrimoni cultural i artístic del país.
3. Predisposició per a mostrar conductes receptives i analítiques.
4. Valoració de l’estudi de la història per conèixer el patrimoni heretat, com a mitjà d’arrelament nacional i de solidaritat, i continuació amb
els avantpassats.
5. Valoració del treball associatiu i del treball individual.
6. Participació en les tasques comunes proposades.
7. Respecte cap a les diferències individuals que completen el treball grupal.
8. Realització d’un treball personal acurat i ben fet.

4.4 Objectius didàctics
1. Reconèixer una escena o imatge de manera descriptiva
2. Emprar la terminologia pròpia.
3. Identificar els procediments i tècniques, d’ús freqüent, emprades en la realització d’una obra d’art.
4. Analitzar i classificar, la informació que s’obtingui a partir de diferents fonts com ara la observació directa o indirecta.
5. Descriure els principals elements d’una escena o imatge, tot emprant el vocabulari adequat.
6. Respectar els drets humans fonamentals tot solidaritzant-se amb les víctimes de les desigualtats i valorar negativament la discriminació
per motius d’ideologia, sexe, raça o nacionalitat.

5. COMPETÈNCIES
•

Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

•

Competència artística i cultural.

•

Competència matemàtica.

•

Competència física.

•

Competència històrica i cultural.

•

Competència d’aprendre a aprendre.

•

Competència d’autonomia i iniciativa personal.

•

Competència en el coneixement i la interacció amb les persones.

•

Competència social i ciutadana

6. ESTRUCTURA GENERAL DE LES ACTIVITATS
Les propostes pretenen que els participants siguin qui realitzin el descobriment i la interpretació de les obres, emplaçant-los dins d’un espai d’un
marc històric. Per aconseguir-ho se’ls proporciona una sèrie de referències (texts, documents, imatges) a fi de que se’ls permeti observar, comprendre o descobrir conceptes i estructures molt allunyades de la seva realitat i del seu temps.

Intentem que realitzi un treball d’investigació basat en l’anàlisi dels documents que els donem, que interpretin aquestes fonts i en treguin els coneixements necessaris per desenvolupar la seva feina. Li demanem també que sigui capaç de treballar en equip, de compartir i repartir responsabilitats.
6.1 Desenvolupament de l’activitat.
Prendrem en consideració si és un centre educatiu o una família qui es planteja realitzar una de les propostes.
Si és un grup escolar el procediment a seguir serà el següent:
L’activitat començarà i s’acabarà a l’aula i estarà integrada dins del currículum escolar, per tant la realització està totalment unida al professor i al centre que la realitza. Cal tenir present que els treballs estan pensats des de la multidisciplinarietat, ja que per a la seva correcta realització és necessària la intervenció de diferents àrees de coneixement: la de ciències socials, la de llenguatge i la d’educació visual i plàstica,
com a més importants.
L’estructura del treball està plantejada en tres fases:
1. Una primera que consistirà en triar l’activitat que l’interessi, despenjar-se i imprimir els materials de la mateixa. Es donaran unes instruccions generals i per grups de dos o tres alumnes poden realitzar l’activitat. Caldrà descobrir en quina obra es troben amagades cadascuna
de les 9 figures que proposem i que s’han de buscar en les fitxes Es farà una posada en comú que permetrà fixar els conceptes i resoldre
els dubtes que hagin sorgit.
2. La segona part és optativa però creiem que molt convenient, consisteix en una visita personal al Museu per contemplar les obres originals sobre les quals s’ha treballat. Serveis a l’alumne/a per a interpretar-ho, recollir dades gràfiques i realitzar anotacions,
3. La darrera part es realitza novament a l’aula i és on l’alumne/a fa les seves conclusions i que serviran per a l’avaluació.
Si és una família recomanem la pauta següent:
1. Una primera que consistirà en triar l’activitat que l’interessi, despenjar-se i imprimir els materials de la mateixa. La primera part que consisteix en descobrir en quina obra es troben amagades cadascuna de les 9 figures que proposem i que s’han de buscar en les fitxes. Es pot
realitzar a casa o be directament en el propi museu.
2. La segona part és optativa però creiem que molt convenient, consisteix en una visita familiar al Museu per contemplar les obres originals
sobre les quals s’ha treballat. Serveis al participant per a interpretar-ho, recollir dades gràfiques i realitzar anotacions.

7. TEMPORITZACIÓ
Considerem que es poden realitzar en un horari comprès entre 1,30h i 2h, en funció de l’organització que faci el professor/a, de l’aprofundiment
dels temes que tractarà o de la participació activa dels participants i de la visita al museu.

8. ACTIVITATS
8.1 Endevina, endevineta.
Consideracions generals:
• L’activitat va adreçada a un públic familiar i a centres escolars. En aquests són recomanables per a cicle inicial o cicle mitjà d’educació
primària.
• Considerem que l’activitat es realitzarà en 1,5h.
• Està programada per a un grup classe que treballaran en grups de 2 o 3 alumnes.
• Recomanem en primer lloc, presentar la fitxa inicial (la de les 9 rodones) i explicar el que han de fer. Lliurarem també la resta de fitxes
desordenades per tal de potenciar l’observació i descobrir la imatge que cerquen.

8.1.1. A l’Infant Jesús li agrada ...
Us proposem conèixer algunes coses que li agraden a l’Infant Jesús i que ens descobreixen 9 peces del Museu:

- Li agrada menjar cireres.
- Tocar el saltiri.
- Què li facin pessigolles al peu.
- Jugar amb els ocells.
- Agafar-se el peu.
- Llegir un llibre.
- Donar la mà a la seva Mare.
- Què la Mare l’alleti.
- Agafar una magrana.

Per resoldre els enigmes plantejats, hem seleccionat 9 obres d’art, 2 retaules i 7 escultures exemptes, de les quals te’n facilitem les imatges, uns comentaris o rodolins i unes preguntes. Les obres seleccionades són: Taula de la Mare de Déu i l’Infant amb àngels, taula central
del retaule de la Mare de Déu, Mare de Déu amb el Nen, Mare de Déu amb l’Infant probablement de Jordi de Déu, Mare de Déu amb l’Infant
atribuïda a Antoni Canet, Mare de Déu de Sant Francesc de Valls, Mare de Déu de la Llet i Mare de Déu de la magrana.
Realitza en primer lloc les 9 fitxes, que t’ajudaran a trobar la solució i després completa la fulla de les rodones. En cada fitxa figuren 7 preguntes que caldrà respondre a través de l’observació.

Les respostes correctes, assenyalades amb un cercle, corresponen a:

- Li agrada menjar cireres:
- Tocar el saltiri:

Taula de la Mare de Déu i l’Infant amb els àngels.

Taula central del retaule de la Mare de Déu.

- Què li facin pessigolles al peu:
- Jugar amb els ocells:
- Agafar-se el peu:
- Llegir un llibre:

Taula central del retaule de la Mare de Déu.

Imatge de la Mare de Déu amb el Nen.

Imatge de la Mare de Déu amb l’Infant.
Talla de la Mare de Déu amb l’Infant.

- Donar la mà a la seva Mare: Imatge de la Mare de Déu de Sant Francesc de Valls.
- Què la Mare l’alleti: Talla de la Mare de Déu de la llet.
- Agafar una magrana: Talla de la Mare de Déu de la magrana.
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A l’Infant Jesús li agrada...
1

Menjar ______________

2

Que li facin ___________

3

Tocar el _____________

4

Jugar amb els ____________

5

Agafar-se el __________

6

Llegir un ___________

7

Donar la mà a la ____________

8

Que la Mare l’____________

9

Agafar una ____________

Clica damunt del número de la imatge, veuràs l’escena completa, llegeix els rodolins i
soluciona l’endevina, endevineta.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

Resposta: 1

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Resposta: 2 i 3

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: 4

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Resposta: 5

MARE DE DÉU AMB L’INFANT
AUTOR: RELACIONADA AMB JORDI DE DÉU
(Segle XIV, tercer quart. Escultura exempta, esculpida en alabastre i policromada)

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Resposta: 6

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’Infant Jesús és dret o assegut?
I la Mare?
Quin colors veus?
Qui aguanta el llibre?
Qui porta corona?
Amb quin dit assenyala el llibre el Nen?
A qui mira la Mare de Déu?

Resposta: 7

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Resposta: 8

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 alegre i contenta.
Moltes mares, quan esperen un fillet, resen a Maria perquè tinguin
llet per alimentar-lo.
Endevina, endevineta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Resposta: 9

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

8.1.2. De qui són les sabates?

Una sèrie de personatges de diferents retaules ens han facilitat les seves sabates. Ara caldrà esbrinar de quin són aquestes nou sabates que tens representades dins de les rodones de la primera fitxa.

Per poder retornar les sabates a qui corresponguin disposem de 9 fitxes. En cada una hi figura una imatge, un text orientatiu i 7 preguntes. Si observes bé les imatges, llegeixes els rodolins i contestes les preguntes, podràs identificar els propietaris de les sabates perdudes.
Després anotar en la fitxa de les rodones les solucions.

Les obres seleccionades són: La taula central i quatre escenes de les taules laterals del retaule de sant Bartomeu, una escena lateral
del retaules dels Goigs de Maria, la taula de sant Miquel Arcàngel, una taula de l’Adoració dels Reis, del retaules de la Mare de Déu, una
escena lateral del retaule de sant Joan Baptista i santa Margarida d’Antioquia.

Les respostes són:
1. Sant Bartomeu:
2. Un rei:

Escena d’una taula lateral del retaule de sant Bartomeu.

3. Sant Bartomeu:
4. El rei Astiages:
5. Un pastor:
6. Un rei:

Taula central del retaule de sant Bartomeu.

Escena d’una taula lateral del retaule de sant Bartomeu.
Escena d’una taula lateral del retaule de sant Bartomeu.

Escena d’una taula lateral del retaule dels Goigs de Maria.

Escena d’una taula lateral del retaule de sant Bartomeu.

7. Sant Miquel Arcàngel:
8. Rei Mag:

Taula de sant Miquel Arcàngel.

Taula de l’Adoració dels Reis, del retaule de la Mare de Déu.

9. Un pastor que parla amb santa Margarida:
d’Antioquia.

Escena d’una taula lateral del retaule de sant Joan Baptista i santa Margarida
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De qui són les sabates?
1

________________________

2

________________________

3

________________________

4

________________________

5

________________________

6

________________________

7

________________________

8

________________________

9

________________________

Si ho vols saber, has de clicar damunt del
número de la imatge observar bé l’escena i
llegir els rodolins. Ara escriu de qui són.

1

2

3

4

5

6

7

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.

8.1.3. Els barrets perduts.

Nou barrets o capells, han deixat als seus amos al descobert. Qui són aquests personatges que resten avergonyits?
Primer has de saber com són aquests barrets i per això te’ls hem posat dins de rodones i tots junts en un full.
Ara, caldrà que els trobis i llavors podràs dir de qui són i, si cal, retornar-los als seus amos. Per facilitar-te la feina t’hem preparat 9 fitxes
on hi ha una imatge, uns rodolins i unes preguntes que et facilitaran la feina.
Primer resolt les 9 fitxes i després identifica els barrets.
Els retaules escollits per a aquesta activitat són: Taula central i lateral del retaule de sant Pere Apòstol, porta del reliquiari de santa Tecla,
taula de sant Miquel Arcàngel, taula de l’Adoració dels Reis del retaule de la Mare de Déu, taula lateral del retaule dels Goigs de Maria, dues
escenes laterals del retaule de sant Bartomeu.

Aquí tens les solucions:
1. Sant Pere:
2. Santa Tela:

Escena de la taula central del retaule de sant Pere Apòstol.
Porta del reliquiari de santa Tecla.

3. Sant Miquel Arcàngel: Taula de sant Miquel Arcàngel.
4. Rei mag coronat:

Taula de l’Adoració dels Reis del retaule de la Mare de Déu.

5. Cavaller caçador amb una au a la mà:
6. Pastor que toca el sac de gemecs:

Taula de l’Adoració dels Reis del retaule de la Mare de Déu.

Taula lateral del retaule dels Goigs de Maria.

7. Noble amb vestit vermell:

Escena de la taula central del retaule de sant Pere Apòstol.

8. Cavaller muntat a cavall:

Escena lateral del retaule de sant Bartomeu.

9. Dida:

Escena lateral del retaule de sant Bartomeu.
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Els barrets perduts
1

___________________

2

___________________

3

___________________

4

______________________

5

___________________

6

___________________

7

___________________

8

___________________

9

___________________

Per saber qui és l’amo del barret, has de clicar damunt del número de les imatges i observar bé les
escenes. Desprès escriu de qui és.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Resposta: 1

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: 2

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Resposta: 3

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.
Quantes creus hi ha?
Té banyes el drac?
Com són les orelles del drac?
De quin color és la capa del Sant?
Porta barba sant Miquel?
Surt foc de sota de les sabates?

Resposta: 4 i 5

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,
per què l’Infant ja és nat.
Endevina, endevineta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Resposta: 6

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.

Quins animals veus?
Un pastor toca un sac de gemecs. On és?
Les ovelles, són totes del mateix color?
Compta quantes ales hi ha.
Què veus a les muntanyes?
De quin color és el barret del pastor?
Qui porta un vestit blau?

Resposta: 7

ESCENA DE LA TAULA LATERAL DEL RETAULE 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Resposta: 8

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Resposta: 9

ESCENA D’UNA TAULA 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)

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.
2.
3.
4.

Què porten al cap els personatges centrals?
On són asseguts el rei i la reina?
Diries què estan parlant?
Sabies que una dida és una dona que alleta l’infant 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?

8.2. Histories de la història.
Consideracions generals:
• L’activitat va adreçada a centres educatius i a un públic familiar.
• Considerem que l’activitat te una durada d’1 hora.
• Recomanem en primer lloc, presentar l’activitat. En primer lloc faran la lectura explicativa de la iconografia que presentem i tot seguit
caldrà que resolguin els altres apartats.

8.2.1. L’Anunciació (EP)
Us oferim una proposta adaptada a Educació Primària, preferentment dirigida a cmp i csp, que relaciona una obra d’art del museu
amb el passatge bíblic de l’Anunciació, segons el relat de sant Lluc (capítol 1,26-38).
Consta d’un text explicatiu del fet, adaptat al nivell, un exercici d’observació de l’escena i un altre de lectura comprensiva. En la darrera pàgina hi ha un seguit de cromos que es poden retallar i que mostren detalls que figuren en l’escena i altres que no hi són.
Solucionari a l’exercici d’observació:
•

L’àngel va abillat amb una túnica blanca i un mantell vermell brodat i folrat en verd.

•

Parla amb la Verge Maria.

•

Els objectes similars que observem en l’àngel i la Verge són: el nimbe daurat, la diadema, el fermall de les capes. També podem
dir que les dues van vestides amb una túnica i es cobreixen amb una capa, encara que els colors són diferents.

•

Es veuen unes muntanyes al fons, una ciutat emmurallada, un camí, tres arbres, algunes pedres i una persona.

•

Quatre. L’àngel, la Verge, Déu Pare, i el personatge que es veu per la finestra.

•

Per l’òcul de la finestra rodona.

•

El llibre obert mostra que estava llegint.

•

Li dona una filactèria amb la inscripció Ave gracia plena.

•

Cinc. No són iguals són tots diferents.

•

El gerro es troba sota la finestra i conté tres lliris.

Solucionari a la comprensió lectora:
•

La Verge Maria vivia a Natzaret.

•

En aquell moment regnava el rei Herodes.

•

L’Arcàngel era Gabriel.

•

L’Arcàngel Gabriel li va dir a la Verge: Déu te guard, Maria, plena ets de gràcia i el Senyor és amb tu, beneïda entre totes les dones. No tinguis por, Maria... tindràs un fill, i li posaràs Jesús.

•

Torbar vol dir espantar.

•

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

Solucionari a l’apartat Hi és o no hi és?
Si numerem els rectangles d’esquerre a dreta i de dalt cap baix les imatges que no pertanyen a l’escena son: 1, 5, 7, 8, 11, 14, 15.

L’Anunciació (EP)
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 anomenat 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 l’escena 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?

•

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 dibuixos són iguals?

•

On és el gerro amb les flors?

Quins són?

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 entre els anys 1443 i 1448.

Hi és o no hi és?

				

Alguns dels detalls els trobaràs a la imatge principal. Cerca’ls!

8.2.2. L’Anunciació (ES)
A través del ric patrimoni que conserva el MDT podem conèixer expressions artístiques de la fe cristiana.
L’artista vallenc, Jaume Huguet, va realitzar en el segle XVI aquesta formosa taula on representà el passatge de l’Anunciació de l’Arcàngel Gabriel a la Verge Maria.
La proposta d’estudi conté la lectura de l’evangeli de sant Lluc (capitul 1, 26-38), la identificació de les principals característiques de
la pintura gòtica, un treball d’observació i una pinzellada biogràfica del pintor Jaume Huguet.

Solucionari a les principals característiques de la pintura gòtica:
L’escena pintada per Jaume Huguet, l’Anunciació, compleix totes les característiques que hem exposat.
•

La representació dels personatges, els objectes i la natura és més realista que simbòlica.

•

La línia negra de contorn que delimita les formes ha desaparegut.

•

Hi ha una recerca d’il·lusió volumètrica mitjançant la gradació de tonalitats, la llum i les ombres.

•

S’utilitzen molts colors.

•

S’empra pa d’or per donar sensació de riquesa.

•

Es fan experiències elementals amb la perspectiva.

•

La llum i el color creen proximitat i llunyania.

•

Hi ha més complexitat en les composicions.

•

Els personatges es diversifiquen i s’individualitzen.

•

Hi ha una major fantasia narrativa amb uns fons elaborats (paisatges, interiors, escenaris urbans).

Solucionari a l’observació de l’escena:
•

Visualitzem 4 personatges: la Verge Maria, l’Arcàngel Gabriel, Déu Pare i la persona que veiem per la finestra.

•

El gran i ric mantell que porta l’Arcàngel és de roba vermella estampada amb temes florals en or i, està vorejada per una ampla
tapeta brodada amb medallons que inclouen sants.

•

Déu Pare insufla el Colom.

•

Representa l’Esperit Sant.

•

La seva actitud expressa torbació alhora que serenitat i acceptació.

•

En el fons distingim unes muntanyes al peu de les quals figura una ciutat emmurallada i proveïda de torres, a la vora d’un camí
distingim quatre arbres desproveïts de fullatge. Completen el paisatge un caminant, unes pedres i matolls.

•

Les pautes que permeten veure una perspectiva incipient són el dibuix del terra, la col·locació de l’escriptori o la profunditat que
ens dóna la pintura a través de la finestra.

•

La Verge Maria estava llegint l’evangeli de sant Lluc.

•

Una filactèria amb els mots Ave gracia plena.

•

El nombre de rajoles amb dibuix és nou. Els dibuixos estampats no són tots iguals.

•

Gabriel mostra dues grans ales que sobresurten per darrera del cap i s’allarguen més avall de la cintura. Les plomes són de color vermell a la part exterior i degradat en verd i groc a l’interior.

•

Les lletres gòtiques que figuren en la filactèria estan dibuixades en negre i vermell.

•

Assenyala a Maria amb la mà dreta i respectuosament s’agenolla davant seu.

L’Anunciació (ES)
L’Anunciació correspon al moment en què l’arcàngel Gabriel va anunciar a la Verge Maria el naixement de Jesús. L’episodi
és narrat així a l’evangeli segons sant Lluc (capítol 1, 26-38):
«Al sisè mes, l’àngel Gabriel fou enviat per Déu a un poble de la Galilea anomenat Natzaret, a una noia promesa amb
un home que es deia Josep, de la casa de David, i la noia es deia Maria. Va entrar doncs a casa d’ella i li digué:“Déu te
guard, plena de gràcia, el Senyor és amb tu.” Ella es va torbar... Però l’àngel li digué:“No tinguis por, Maria... tindràs un fill,
i li posaràs Jesús.”»
Així, l’àngel porta un filacteri on hi ha inscrita la seva salutació («Ave Maria gratia plena Dominus tecum benedicta») i fa
el gest d’adreçar-se a Maria.
Aquesta, en canvi, es posa la mà sobre el pit expressant la sorpresa que li causa l’aparició de l’àngel. Amb l’altra mà
aguanta un llibre obert, donant a entendre que en el moment de l’aparició es trobava llegint.

Les principals característiques de la
pintura gòtica són:
1. La representació dels personatges, els objectes i la
natura és més realista que simbòlica.
2. La línia negra de contorn que delimita les formes ha
desaparegut.
3. Hi ha una recerca d’il·lusió volumètrica mitjançant la
gradació de tonalitats, la llum i les ombres.
4. S’utilitzen molts colors.
5. S’empra pa d’or per donar sensació de riquesa.
6. Es fan experiències elementals amb la perspectiva.
7. La llum i el color creen proximitat i llunyania.
8. Hi ha més complexitat en les composicions.
9. Els personatges es diversifiquen i s’individualitzen.
10. Hi ha una major fantasia narrativa amb uns fons elaborats (paisatges, interiors, escenaris urbans).

Observa l’obra i digues quines compleix.

Observa l’escena i contesta:
•

Quants personatges composen l’escena.

•

Descriu el mantell que porta l’arcàngel.

•

Qui insufla al Colom?

•

A qui representa el Colom?

•

Quina és l’actitud de la Verge?

•

Assenyala amb detall el que observes a través de la
finestra.

•

Què identifica l’assaig de perspectiva?

•

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

•

Què li dóna l’àngel a la Verge?

•

Quantes rajoles amb dibuix pots comptar? Són totes
iguals?.

•

Com són les ales de l’arcàngel?

•

De quin color són les lletres del filacteri?

•

Explica quina és l’actitud de l’arcàngel.

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

Vida i obra de Jaume Huguet
Jaume Huguet, va néixer a Valls l’any 1412 i morí a Barcelona el 1492.
Va ser un gran pintor i el màxim representant de l'estil hispà-flamenc a Catalunya.
Orfe des de 1419, va haver d'iniciar el seu aprenentatge al costat del seu oncle, el pintor i daurador Pere Huguet. Els primers anys treballà a Tarragona, on realitzà el retaule de Vallmoll, i el 1448 sabem que s’instal·la a Barcelona.
A la mort del pintor Bernat Martorell el 1452, Huguet inicia una gran etapa professional i treballa tant per les confraries com per la noblesa.
D’aquest període coneixem el retaule major de l'església de Sant Antoni Abat de Barcelona en el qual ja es poden apreciar els trets característics
de les seves obres: la forma personal de dibuixar i la contenció amb què els seus personatges exterioritzen els seus sentiments.
Entre les obres documentades que han arribat fins a nosaltres cal destacar el Retaule de sant Abdó i sant Senan de l’església de Sant Pere de
Terrassa, el Retaule de sant Bernardí i l‘Àngel Custodi, per a la capella dels Esparters i Vidriers a la catedral de Barcelona (1462-1470), el Retaule
de sant Agustí per al convent de Sant Agustí el Vell de Barcelona (1463-1488), conservat en la seva major part en el Museu Nacional d’ Art de Catalunya (Barcelona), i el Retaule del Conestable, també conegut com a Retaule de l’Epifania per a la capella de santa Àgata al Palau Reial de Barcelona (1464-1465).
A mesura que l’estil de Jaume Huguet evoluciona, augmenta la presència de l’or en les seves pintures, sobretot en els fons, amb relleus i estampats, molt diferents a les primeres, com el Cap del profeta Daniel, ingressada al Museu del Prado com a part del llegat Bosch, que correspon a la
seva etapa inicial. Al costat d’això, a partir de 1470 també augmenta el nombre de col·laboradors en l’execució de les obres.

