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Roben de la biblioteca del Museu Nacional
d'Art de Catalunya una pagina d'un values
manuscrit del segle xn
La pagina ha estât retallada d'un manuscrit médiéval magnificament
il-lustrat amb figures de tota mena d'animals
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Barcelona

om era la pagina?
Per saber com era aquesta pagina

i quins animais hi sortien, els

especialistes del museu proposen fer una
recerca a les sales d'art romànic. Segons ens

han explicat, els pintors i escultors d'aquesta

època s'inspiraven sovint en manuscrits

il-lustrats (bestiaris, biblies, llibres cientifics)
per fer els seus dissenys.

L'amagatall

Ignorem on pot haver anat a parar aquesta

pagina perô alguns indicis d'ûltima hora
semblen indicar que es troba encara dins del

museu, a les sales d'art romànic.

Els sospitosos

La policia esta investigant les persones que

hi havia en aquell moment a la biblioteca.

S'han retingut alguns dels seus objectes

personals com a proves.

^nstrucclODs del

_desapareguda7—^—^rr':"'~pintats__aJ^Pàgina-

u^6^^-^:^B^S-[itx^e^^

El museu busca ajudants
per cot-taborar amb la policia

en aquesta investigaciô.

Us hi engresqueu?

enigme3



En aquesta sala podreu localitzar Aanimals

-Q.

Els grecs, per la seva gran tatla,

Tanomenaven "muntanya".

El pintor d'aquesta església

li pintà els ullals fora de Hoc.

Busca'lsôta un arc i digues on els hi va posar

- a l'esquena- a ta cua l - al cap

Sabîeu <\ue...

/\cyest animal ja
era utilitzat com a

mà^uina de guerra
des d'època molt

antiga.

Mireu com apareix

représentât en el

Bestiari d'Oxford.

de principis de\ s. x

Y^i:,
Lfclk>7^"

Aquest animal es l g. L t. f^ M T

Te un cap a la cua i

La pell tacada... perà no us equivoqueu,

ben negres san les d'ara.

El feli desprèn tan bona olor

que -et seu aie s'ha tornat

Observa i tria

Sabîeu <\ue...

Els fragments
desaparegu-ts

en una pintura es ^

etiuen "llacunes". ^ '

En alguns caeos •• ,

els restauradors ; ^

restitueixen aquests

espais buits amb _^J Liai

sorree dels rius

»ers al Hoc de
procedència àe les pintures murals.

'^$̂  f^

- rodé - peix _"°Ll

Aquest animal es la P ^ M. T j^ A

Quasi esborrat trobareu un dels monstres mes

temuts a l'edat mitjana: el drac apocalîptic.

Loca'litzeu-lo a partir d'aquesta descripcio del

llibre de t'Apocalipsi i subratlleu aquells aspectes

que coincideixen:

'l va aparèixer al cel un altre senyal: un énorme

Drac vermell com el foc{amb set caps ideïïbanyes,7
— «l. "• l ' — —

Tôt i ser un mitjà de transport molt antic,

aqui eltenim malferit.

Alguna cosa l'ha deixatcec

i amb la boca oberta fa un gemec.

Observa i tria: quina es la causa de la seva

ceguesa?

- s'ha punxat amb una branca

[rHi desaparegut el tros de pintura

- U ha entrât sorra

Aquest animal es el ^ A M E. L ^

i a cada cap duia una diadema".

Aquest animal es el D R ^(^

APOCAL|î7ri C

^
Sabieu c\ue...

La imatge d'a<\uest monstre

ve d'una traà\c\b molt antiga.

Mireu com se sembla a l'Hidra

de 7 caps, el monstre terrible

que va matar l'heroi grec

Hèracles!



O^Otf
Aqui trobareu 3 animais fantàstics
que van sempre jurtlts

Un dels inspectors del cas va dibuixar

aquests animais tal com apareixen al

Baldaquide Tost perà se'n va oblidar un.

Et podeu dibuixar?

Els 3 animais son:

elB^AU. A L A T.

elLLÉO ALAT.i

I'^LIGA

Sabîeu <\ue...

Aquests très animais l ràn3el
formen la imatge del Tet-ramorf,

s-.Cada figura représente

un de\9 amies àe Jésus c^ue van escriure

te'seva vida als Evangelis. El \\eô desa^
Marc.l'àliaa de eant Joan. el brau de sant

Lluc i l'ànget de sant Mateu.

a<a e
Al Frontal d'altarde Çarc/eftrobareu 3 animais domèstics

Es munta pero no es el cavall.

Si etdiuen que ho ets,

no t'agradarà!

Aquest animal es l ^ S ^

Surt poc del ramât

i no te cap banya.

Si etvolsabrigar,

t'ho pot solucionar.

Aquest animal es l' 0 V j[J: j^A

Aqui esta lligat amb un cordillvermell

i el trobareu també a la sala seguent.

Aquest animal es el 3 ^.S

Situeu-vos a sota de la tercera sortida començant

per l'esquerra. Mireu cap a la sala segùent i el

podreu veure. Trieu l'accià que esta fent.
L Vo LTA ?T Cl.i'AlÊtir

çaçar - menjar - dormir \- llepar,

la-Ca 7 ["l
L'anyell surt représentât aixi

Busqueu-lo i dibuixeu el que li falta.

Aquest animal es l' A II Y ^ L: L

5abîeu (^ue...

EU material utilitzat

per fabricar les

pagines de la
majoria de\s llibres
manuscrits a l edat

mitjana era el
pergamî i estava fet
de pell ^'animais,
generalment de be o

Sabîeu c[ue...

L'anyell era molt utilitzat
enelssacrificis.peraixo

s associa amb el sacriflci

àe Crist. En el Wbre de

l'Apocalipsi se'l représenta

amb7uHsquesim|,o|,teen
eïs7esperitsdeDéuemiats
a la terra.



a^a t
Aqui trobareu 2 animais
salvatges. Un es el plat
favoritde l'altre

En aquesta sala apareix esculpit

2 cops al PHarde Camarasa i treu

el cap a 2 bases del Baldaqui de

RipolL
Ja sabeu de quin animal es tracta?

f

Aquest animal es el L L. ^. 0

f\

Sabieu <\ue...

Als segles xii i xm reis i pnnceps
tenien'sovirrt col.leccions d'aciuests

animais exotics i la seva imatge^

decorava monedes i escuts. La Biblia

associa les seves bones ^ualitats a

la figura de Crist pero també el veu
com'l'encarnacio de\ mal per la seva

crueltat.

^^r^^'^[L ^

<^a1^

Amb cinc caps lluita

contraun àngel guerrer.

No us hi apropeu,

es la mes gran de les serps!

Per les seves caractéristiques fîsiques

aquest animal esta relacionat amb els

quatre éléments de la natura.

Elssabrîeu emparellar?

- el foc

- l'aire

- la terra

- l'aigua

X-;'
- les aies

L'alè

>;-
- la forma de serp

les escates

Aquest animal hîbrid es el

D ^ A G

Tôt i ser un gran corredor,

en un cercle l'ha tancat el pintor.

Si el vois trobar,

unes banyes has de buscar.

'>

Aquest animal es el C P ^X Oi^

Amaga el seu cos allargat

als llocâ mes insospitats.

Si us poseu d'esquena a l'absis principal de

l'església, el veureu a la vostra esquerra

seguint l'arc del marc d'una porta.

Aquest animal es la 5^ E R/P

a/Ca 15' 11
L'animal que us falta esta

format de la barreja de dues

bèstiesdiferents.

Trobeu-les entre aquestes:

Sabîeu que...

Un llibre del s. vu explica CIUB _

aquest animal guarda ai seu
cervell una pedra preciosa

de gran poder anomenada
"draguntia lapi" que cal
extreure-li <\uar\ encara esta viu.

Sabîeu que...

Aciuest animal fantàstic
cuetodiava ele trésors.

aue veieu a<\w segurament protegia
Fespasa àe\ comte Ferran Gonzâlez.

fundador de Castelta.

Aquest animal
hibrid es el

G^ 'U



Un sms dôna un gir
inesperat al robatori
del manuscrit
Missatge en clau del lladre

Unsms interceptât per la policia en un dels

môbils dels sospitosos fa pensar que eÏUa~dre

te un complice i que la pagina no ha sortit del
museu.

Ssya
;ess'<°a«;bera/
nT:obaràSe/
SLgam'^
sote/'a/a:

A partir delcontingut
de l'sms, teniu alguna

idea d'on podria estar
amagada la pagina del

manuscrit?
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Quins animais apareixen a
la pagina desapareguda?

Anoteu a les caselles els noms

dels 16 animais que heu localitzat.

En quina escena biblica els
trobem?

Ordeneu correctament les lletres
que apareixen dins dels quadres
marcats amb A. a la frase

segiient;

A la pagina desapareguda hi ha
pintada una escena de l'

^.R^A 3E
NOÉ

Voleu confirmar quin es
l'amagatall?

Combineu correctament les

lletres que apareixen dins dels
quadres marcats amb • i ho
descobrireu.

L'amagatall es el £ Q. ^ ^ ^

En una església, espai generalment de forma semicircular on es posa l'altar.

Cria de l'ovella fins a l'edat d'un any. Quan porta una banderola i una creu représenta Crist ressuscltat.

Darrer tlibre de la Biblia on es revelen els esdeveniments de la fi del mon,

Moble que cobreix l'altar, décora i monumentalitza l'espai mes sagrat de l'església.

Part davantera de l'altaren una església românica,

Heroi de la mitologia clàssica fill de Zeus. Son molt coneguts els seus treballs, un dels

quais va ser matar l'Hidra de set caps det llac de Lema.



Nom: Josep Tinta Agulla
Professiô:Tatuador

Objectes requisats:

-Una foto d'ell mateix ple de

tatuatgesd'animals

-Una caméra digital

-5 carnets de les biblioteques

mes importants del mon

-Un telèfon mobil

Nom:PereVellLloc
Professio: Antiquan

Objectes requisats:

-Una llista amb noms dels

col-leccionistes de manuscrits

mes importants

-Una targeta de visita d'una

casa de subhastes de Paris

-Una navalla

-Un telèfon mobil

Nom. Maria VolumPrim

Professià: Bibtiotecàna

Objectes requisats:

^-Un contracte en pràctiques de
la bibtioteca

-La carmanyota amb et dinar

-Un ganivet i una forquitta

-Un bitllet d'avio a Nova York

Per at dia segiient , '{^
l œNFIBIÎNCIAL |^

Nom: Manel Cap Gros

Professià: Geganter

Objectes requisats:

-Carnet de président de la Colla

Gegantera de la Barceloneta

-Targeta de visita d'un escultor

de bèsties de festa major
-Un quadern de dibuix amb

animais marins

-Un telèfon màbil

Nom.AnnaMestreDoctor
Professiô: Estudiant"

Objectes requisats:

;Unltistatd'obresdarton
apareixen gossos

-Unordinadorportàtit

_-Uncarnetde(asocietat

Protectora d animais

-T'soresiunabarradecota

co\ru»iîi\<

Qui dels 5 penseu que ho pot haver fet?
Torneu a llegir els titulars de la noticia
del diari i el missatge en clau de màbil.

Creiem que el culpable es:

.Î'&K.^IL^ÇC,

Porteu aquest quadem al taulell d'informacià del vestîbul del museu i tindreu, per fi, totes les
solucions d'aquest enigma! Sortireu al diari i rebreu el pin de bon detectiu.

Pintures de Sa nt Joan de Boi. Cap a 1100
Baldaqui de Tost. Cap a 1200
lohannes. Frontal d'altarde Cardet. Segona meitat del s. xi

Pintures de Sant Ctiment de TaiilL Cap a 1123
Captteli dei pilar de Camarasa. Ultim quart del s. xi
Bases del baldaqui de RipolL Segon terç dels. xn
Pintures de Santa Maria de Taùlt. Cap a 1123

Frontal dels arcàngels. 2n quart del s. xm

GriudeSan Pedro de Artanza. Cap a 1210
Cotom Eucaristic. LLemotges, ta meitat del s. xi

MUSEU
NACIONAL
D'ART DE
CATALUNYA

Parc de Montiuïc
Barœlona

www.museunacional.cat

M5 Ashmoie 1511, principis det segle xm, fol. 015v. Bodleian Library, Oxford
Pintures de Ssnt Joan de Boi: Laptdaciô de sant Esteve, cap a 1100. Museu Nacional
d'Art de Catalunya
Vas de ceràmica de figures negres: Hèracies matant i'Hidra de set cap'
cap a 525 aC. The J. Paul Getty Muséum, Malibu
BibliadeBertolduslMs.-GKS^I, 1255, 2n, f. 183v. BibUoteca Reial, Copenhaguen
Revers d'un diner de Sevilla d'Atfons X de Castella, el Savi 11252-128M. Gabinet
Numismàtic de Catalunya
Absis del Burgal, finals del segLe xi - inicis del segle xn. Museu Nacional d'Art de
Catalunya
Biga de Cardet, mitjan segle xm. Museu Nacional d'Art de Catalunya
Pintures de Sant Joan de Boi: GaU, cap a 1100. Museu Nacional d'Art de Catalunya
Capite((deSanfaManadeBesalu,entreH37i 1167/1171. Museu Nacional
d'Art de Catalunya


