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EPIFANIA
MESTRE DE L’EPIFANIA D’ANVERS
(Cap a 1520. Oli sobre taula)

Diuen que treballava a Anvers
el pintor d’aquesta escena.
I us preguntarem, en vers,
certs detalls de tota mena.

Fixeu-vos bé en un dels reis
que sens corona ni anells
s’inclina davant l’Infant
amb capa d’ermini blanc.
  
 
I ara, del rei Baltasar,
us voldríem preguntar
si les mitges i el turbant
són també de color blanc.
  
 
Abans d’acabar, digueu
si un gos i un àngel veieu.
I un home molt carregat?
I un camell força amagat?
  

01

RESPOSTA VEIG VEIG: 3, 9, 10, 11, 16, 20, 21, 22



FLAGEL·LACIÓ DE SANT VICENÇ
MESTRE DE CASTELSARDO

(1500-1510. Tremp sobre taula)

Sis jutges i cinc soldats
amb el casc recargolat
assisteixen sens piular
a un càstig ben inhumà.

Un que va força mudat
apallissa el despullat
i un xato prim i pelut
li serveix de gran ajut.
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RESPOSTA VEIG VEIG: 5, 7, 18, 25, 27, 28, 29



DAVID, ISAÏES, MOISÈS, ABRAHAM
JOAN GASCÓ

(Cap a 1500. Tremp sobre taula)

Qui s’ha emportat les espases?
 Ha estat ell.

Qui m’ha aixecat el faldó?
 Ha estat ell.

Qui m’ha amagat les sabates?
 Ha estat ell.

Però: Qui és ell?
 Ell, ell, ell!
 El que no porta capell!
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RESPOSTA VEIG VEIG: 4, 15, 23



SANT GREGORI PAPA
PEDRO BERRUGUETE

(Cap a 1495. Oli sobre taula)

Veig, veig... 
 Un anell!
  Ai, no... 
  N’hi ha dos més! 
   Un més dos fan... tres! 

Veig, veig....
 Dos guants blancs!
 I també dos fermalls!
  Ai, no… 
  Que són tres,
   Que em deixo el més gran! 

Veig, veig...
 Tres corones!
  Tres corones?
   Deu ser un home important
   per portar tres corones sobre un sol cap?
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RESPOSTA VEIG VEIG: 8



EL XARLATÀ
GIANDOMENICO TIEPOLO

(1756. Oli sobre tela)

–El xarlatà és a la plaça!
Anem a veure què ven?

–No m’interessen pas gaire
les farses dels seus remeis.
És carnaval a Venècia,
Anem-nos-en a ballar!

–Amb vos me’n vaig de revetlla
i oblidem al xarlatà!
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RESPOSTA VEIG VEIG: 12, 14, 17, 24, 26



PIERRE-LOUIS LAIDEGUIVE
MAURICE QUENTIN DE LA TOUR

(Cap a 1761. Pastel)

Què fa el senyor d’aquest retrat
amb un llaç blau damunt del cap?
Li fa conjunt amb el batí
de brocat amb daurat fi.

Del quadre que tens davant
una lletra has de trobar
la porten va, ve i vindrà
i aquí tens l’interrogant.
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RESPOSTA VEIG VEIG: 1



RETRAT DE NENA
ELISABETH-LOUISE VIGÉE LE BRUN

(1788-1790. Oli sobre tela)

Vestit BLAU de vellut.
Brusa BLANCA de seda.
Barret VERMELL en ribet de pell.

BLAU, BLANC i VERMELL…

No et recorden els colors d’una bandera?
Són del país on va néixer aquesta nena!

 

 SAPS DE QUIN PAÍS PARLEM?  
 

Ulls BLAU cel.
Llavis de ROIG intens.
Cabells de rínxols DAURATS.

BLAU, ROIG, GROC…

D’aquesta nena maca el nom s’ignora!
Sabem que no és la filla de la pintora. 
 
 

 LA JÚLIA ÉS BEN DIFERENT!
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RESPOSTA VEIG VEIG: 30



ADORACIÓ DELS MAGS
JACOPO DA PONTE, dit “JACOPO BASSANO”

FRANCESCO DA PONTE, dit “FRANCESCO BASSANO”

(Cap a 1575. Oli sobre tela)

A més del mico i els rucs
veuràs dos gossos peluts,
tres reis i més d’un criat,
tothom d’allò més mudat,
esperant, molt pacientment,
que el nen els miri un moment
per poder marxar aviat
d’aquest portal enrunat.
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RESPOSTA VEIG VEIG: 2, 6, 19, 31, 32




