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QUE HÂ PASSAT?

Fa cinc-cents anys, un misteri va sacsejar la vida

d'un petit poble proper a Barcelona: un jove pastor

apreciat i estimât per tothom va desaparèixer.

En Serafi Coll era un noi ben plantât i de cabells

llargs, que passava el temps pasturant les ovelles

i tocant melodies amb la flauta. Portava

una vida molt tranquil'la i no se sabia

de ningû del poble que pogués voler-li

cap mal. Que li va passar, doncs, a en

Serafi?

El seu cas no es va resoldre mai.

Va quedar en el mes profund dels misteris,

gairebé oblidat/ fins avui...
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El millor amie d'en Serafi

En aquesta petits pintura trobareu un gos

perseguint una llebre. Es en Jan, el gos guardià

del Serafi. Ja veieu com es distreu!

Fixeu-vos que en quasi tots aquests petits

panells de fusta hi ha représentais animais.

Perô en quants d'élis hi

ha uns vaixells plans de

gent?

Dibuixa el gos al

Hoc corresponent de la

Reconstrucciô Visual del crim
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4 Que esta passant aqui?

Mireu detingudament el

personatge que porta una

destral a la ma i que a

l'altra sosté el cap que

acaba de tallar! Quin

/lssAs$ihl A
tan esgarrifôs!

Sera aixô el que li
ha passât a en Serafî?
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A una cantonada ben amagats

hi ha dos personatges

parlant a la porta d'una

casa. Els heu trobat?

De que poden estar parlant?

Sembla que el personatge de

la caputxa estigui tramant

alguna cosa.
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Per que no vol que ningû el

senti?

Dibuixa aquests dos

personatges al Hoc

corresponent de la

Reconstrucclô visual del crim

2 On deu ser en Serafi?

Es el que es pregunta

aquesta noia, amiga

d'en Serafi. Fixeu-vos

que no esta sola, doncs

l'acompanyen veïns

que potser s'estan

organitzant per trobar

el pastor. Sabrieu dir

quants personatges

hi ha représentais

en total en aquesta

escena? $<<

5 Qui plora?
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esgarrapat en senyal de dolor. Que de^

vist? Per que estan tan esgarrifats^

quatre grups de ploraners van ser pii|

decorar la tomba on van

Ç(S[ T P Ç: K A R el cavaller

Sancho Sânchez Carrillo.

Fixeu-vos que tots els ploraners

i ploraneres estan de perfil,

miren a dreta i esquerra.

Tots, menys una dona que mira

endavant...

Travesseu la sala i aneu cap a

on us dirigeix la seva mirada.
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Dibuixa aquest cobert al

Hoc corresponent de la

Reconstrucciô visual del crim
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la taula mes ben parada! Sembla

lestan a punt de sopar. Observeu

entre els plats, les copes l

Igerres, també hi ha els coberts.

> hi son tots? Fixeu-vos que

l ha un que es el que han fet

Qui toca aquesta miisica tan bonica?

Entre aquests sis instruments hi ha el favorit d'en

Serafî, la flauta. Diuen que la tocava molt bé i que amb

ella vaENAMORÂ^ una bella donzella

rir per
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Us imagineu el so que farien tots aquests

instruments tocant a l'hora?
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El motiu de l crim

Quin pastor tan blanc! Es la visiô d'un fantasma

que vol dir-nos alguna cosa. .. Assenyala la bella

R 33 /T F'" n (el personatge principal d'aquest

retaule), i el seu pare, que arriba a cavall.

Escolteu que diu: "Compte amb la bellesa de la

Bàrbara i la maldat del seu pare, molt de compte..."
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stimoni barbut al Hoc
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l no només la cara del
^

BO T X j_,ésa dir, del

que exécuta l'assassinât,

sinô de tots els que es
consideren malvats . Ho devia
fer algun vei espantat per
tôt el que passava?

Dibuixa aquest personatge al Hoc ^^
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12 El Hoc 3el crim

Perô en quin Hoc va de-

saparèixer en Serafî exac-

tament?

Un pareil de mon j os van

trobar el sarrô vermell d'en

Serafî a prop del monestir,

als A F 0 R £ S del

poble, no gaire lluny del

bosc. Sembla, doncs, que al

pobre pastor alguna cosa li

devia passar a l'entorn del

monestir.

Dibuixa el monestir

al Hoc correspo-

nent de la Recons-

trucciô vlsual del

svy

15 El Poble

^Oi&l&i/ lyue....

ClJs /yiowSti '1-S /yied'i&VCt/S e/S

/ilonjoS &S //eVa/en c-cy> a

ie-S il-e.S eis/ /viaii? îleJic-ai/en

/»70/Z?e-5 /lofe-S a. 1-e.StU-, p&t-o

iannié. a/ •i.r&^a// Je /a. ^ei-t-a.,

' / &£it.udi : /a. d.o^'la. de. //i^t-eS.

^r;-q|

rgue portâtil Arpa

Al poble, un munt de veïns

corren esfereïts, sembla que

vulguin

AT& A PA ^ aigu!
Perô observeu que hi ha

una figura de negre prop de

la muralla que s'ha quedat

quieta. Podria ser aquest el

responsable d'aquest misteri?
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NOBLE: Es la persona que, per naixement o per decisiô d'un rei, gaudeix de
certs privilegis. Pertany a una classe diferent a la dels simples ciutadans.

KETAULE: Conjunt de peces pintades de fusta o d'altres materials que,
generalment, representen escenes religioses. Es col-loquen al darrere de
l'altar, dins d'una església.

BOTXI: Persona que exécuta les penes de mort i altres càstigs corporals.

IMSTEUUEHTS DE CORDA PINÇADA: Son aquells en els quais el so s'aconsegueix tocant

les cordes amb els dits, no amb un arquet, com es el cas del violî.

SANT: Personatge sagrat que demostra, durant la seva vida, la fortalesa de la
seva f e en Déu. Per aixô se'1s ret culte a l'església.

OOHSElIjEB: Personatge encarregat de governar i prendre les décisions sobre un
poble o una ciutat.

SAREÔ: Bossa de pell o altres materials que es porta penjada a l'espatlla.

Les obres de les col-leccions d'Art Gàtic i de Renaixement i barroc que formen part d'aquest itinerari son:
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l. Anônim, Tauleta d'entelxlnat amb un gos perseçulnt

una llebre. Cap a 1300
2. Mestre de Vallbona de les Manges (Guillem Seguer?),

Retaule del Corpus Christi. Cap a 1335-1345
3. Anônim, Ploraners. Cap a 1295

4. Segon Mestre de Bierge, Escenes de la vida de sant

Nlcolau. Finals del segle xm

5. Bartomeu de Robiô, Aparlclô de sant Andreu a un

bisbe temptat pel dlmonl. Segona meitat del segle xiv
6. Jaume Serra, Retaule de la Mare de Déu.

Cap a 1367-1381

7. Père Serra, Mare de Déu ûels Angels. Cap a 1385

8. Gonçal Péris Sarrià, Retaule de santa Bàrbara.

Cap a 1410-1425
9. Mestre de sant Joan i sant Esteve/ Calvarl.

Cap a 1450
10.Bernât Martorell, Retaule dels sants Joans.

Cap a 1435-1445
11. Lluis Dalmau, Mare de Déu dels Consellers. 1443-1445

12.Grup Vergos, Sant Agustî medita sobre la Trinitat

i se 11 apareix el Nen Jésus. Cap a 1470/1475-1486
13.Hans van Wechelen, Caml del Calvarl. Cap a 1560

Si en voleu saber mes, visiteu Les Col.leccions Online a v.'v.'Vi'.museunacional.cat/ca/ca-taleg



A partir dels dibuixos dels éléments que heu anat trobant a
cada pista, obtindreu l'escena del crim:

El millor amie d'en Serafî

Ensenyeu aquest full al taulell d'informacid del vestibul
del museu i si heu resolt el misteri, rebreu el vostre certifi.cat

i el vostre pin de detectiu.
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