
MARIA ROMEU I CLARA ROCA
Disseny: Ester Benages

Adaptació: Júlia lull

ITINERARI RIMAT PER LES COL·LECIONS 
DE RENAIXEMENT I BARROC

M
OLTS CAPELLS

VEIG, VEIG





M
OLTS CAPELLS

VEIG, VEIG un cavaller 
en un fons brocat i daurat.
VEIG, VEIG un cavaller 
ben polit i abillat.
VEIG, VEIG un cavaller 

amb un tabard de pell folrat.

VEIG, VEIG
01

Fixeu-vos en aquest guerrer com va de ben equipat. 
Sabríeu trobar les seves armes?.
SABIES QUE...una alabarda és una arma combinada de 
llança i destral. La sabríeu trobar?
Veieu com porta l’alabarda el cavaller?

SALA 21



CÀNDID
Ayne Bru
1502-1507. 
Oli, relleus d’estuc i 
pa d’or sobre fusta
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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 aviatper poder marxar aviat
d’aquest portal enrunat.

VEIG, VEIG
02

TROBEU:  
les dues corones...
el turbant...
el capell amb una ploma...
i les orelles del ruc cobertes amb un caputxó punxegut.
i veieu un bagul? Què hi podria haver dins?
Quina hora del dia diríeu que és?Quina hora del dia diríeu que és?
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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 revetllaAmb vos me’n vaig de revetlla
i oblidem al xarlatà!

SALA 21 VEIG, VEIG
03

Quins dos personatges podrien estar mantenint 
aquest diàleg?
Al quadre hi ha una altra parella parlant. Què fan?
Coneixeu un personatge que quan menteix se li 
allarga el nas com els d’aquest quadre?
Quants tipus de barrets podeu distingir?
Es porten aquests barrets avui dia?Es porten aquests barrets avui dia?
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Diuen que aquest cavaller
va vestit a l'espanyola

moda del temps d'Enric Quart,
rei i copríncep d'Andorra.
No té el posat d'un guerrer
amb aquesta indumentària,
el seu posat és seréel seu posat és seré
i la roba estrafolària.

Què me'n dieu del capell?
És més gran que una corona!
Se l’ha posat de gairell
per lluir millor les plomes.

VEIG, VEIG
04

Observeu les proporcions del cavaller:  
No és el mànec de l'espasa massa gran? 
Què podria estar pensant aquest cavaller?
Sabríeu dir quin animal te al darrera? 



RETRAT DE 
CHARLES-MICHEL-ANGE 
CHALLE [?]
Jean-Honoré Fragonard
c. 1769. 
Oli sobre tela
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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,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 en un sol cap!

VEIG, VEIG
05

Com es diu el capell de forma ovalada que té tres 
corones sobreposades? 
SABIES QUE...el capell de forma ovalada i tres 
corones sobreposades es diu tiara papal. 
Podríeu dir el nom d’aquest home que duu una tiara 
daurada?
Quins altres personatges coneixeu que portin corona?Quins altres personatges coneixeu que portin corona?
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SANT GREGORI PAPA
Pedro Berruguete
Cap a 1495. 
Oli sobre taula
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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.

VEIG, VEIG
06

Perquè creieu que aquest home porta el cap cobert?
Sabríeu fer un llaç com el del retrat?
Aquesta pintura es plena de teixits, quins són els 
colors principals d’aquest quadre?
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PIERRE-LOUIS LAIDEGUIVE
Maurice Quentin de la Tour
Cap a 1761. 
Pastel
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Causa una impressió profunda
la princesa Kunigunda

que amb cara de bona minyona
pensa: «El barret pesa una tona!»

VEIG, VEIG
07

Observeu atentament el material amb que està 
fet el barret.
Trobeu les teles, cristalls i les pedres precioses.
Què més hi ha entre les pedres precioses?
Quants personatges hi podeu veure?
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RETRAT DE KUNIGUNDA 
D’ÀUSTRIA
Anònim
Cap a 1485. 
Oli sobre fusta
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Vestit Blau de vellut.
Brusa Blanca de seda.

Barret Vermell amb ribet de pell.

BLAU, BLANC i VERMELL...

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

SALA 21
VEIG

08

Quants anys diríeu que té la nena retratada?
A quin tipus de barret us recorda aquest que porta 
la noia?
Quan porten barret els infants?



RETRAT DE NENA
Elisabeth -Louise 
Vigée Le Brun
1788-1790. 
Oli sobre tela


