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El Museu 

 

1. Un museu és un lloc en el qual es guarden quadres i 

estàtues.  

2. La gent va al museu per veure els quadres i les estàtues. 

3. Aquest és el Museu d’Art Sacre de Mallorca.  

4. L’Art Sacre són quadres i estàtues religioses.  

5. En aquest museu s’explica la religió cristiana.  

6. Hi ha obres molt antigues, de fa més de 700 anys. 
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El Palau 

 

1. Aquest museu està al Palau Episcopal. 

2. El Palau Episcopal és la casa on viu el Bisbe. 

3. El Bisbe és el capellà més important de Mallorca. 

4. El Palau té més de 700 anys. 
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Retaule de sant Jordi 

Informació sobre l’obra 

Paraules que ens pot suggerir aquesta obra 

Història, cavaller, drac, princesa, valent. 

Explicació de l’obra
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Rimmonims 

Informació sobre l’obra 

 No se sap qui els va fer. 

 Els rimmonims es varen fer fa més de                                                     

600 anys. 

 Estan fets en plata. 

 Els rimmonims venen de Sicília, una illa 

d’Itàlia. 

Paraules que ens pot suggerir aquesta obra 

Riquesa, important, car, lluny. 

Explicació de l’obra

1. Els rimmonims serveixen per llegir un llibre. 

2. Al llibre s’explica la història de la religió jueva.  

3. La religió jueva és diferent a la cristiana.  

4. Un mallorquí va comprar els rimmonims. 

5. El mallorquí va regalar els rimmonims a la Catedral de Mallorca. 

6. Els rimmonims ara són cristians.  
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Tapís 

Informació sobre l’obra 

 En total, hi ha 12 tapissos. 

 Es va fer a la ciutat de 

Brussel·les, fora d’Espanya. 

 El tapís es va fer fa més de                                                     

500 anys. 

 Està fet amb fils. 

 El tapís abans estava a la Catedral de Mallorca. 

Paraules que ens pot suggerir aquesta obra 

Estora, decoració, història, tela. 

Explicació de l’obra 

1. Un tapís és una estora que es penja a la paret. 

2. Els tapissos tenen dibuixos d’històries. 

3. Un capellà va comprar 12 tapissos i els va regalar a la Catedral 

de Mallorca. 

4. Aquest és un dels 12 tapissos que va comprar. 

5. En aquest tapís s’explica una història d’un rei molt dolent que va 

castigar a tres persones. 
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Tomba de Pere Bennàsser 

Informació sobre l’obra 

 Tomba del capellà Pere Bennàsser.  

 No es sap qui va fer la tomba. 

 La tomba es va fer fa més de                                                     

600 anys. 

 Està pintada damunt una fusta. 

 La tomba ve de la casa dels monjos de Sant Domingo. Aquesta 

casa ja no existeix. 

Paraules que ens pot suggerir aquesta obra 

Mort, capellà, pobresa, senzillesa. 

Explicació de l’obra 

1. Fa molts d’anys, Pere Bennàsser era molt ric i es va fer capellà.  

2. Quan es va fer capellà, va decidir ser pobre i ajudar als altres. 

3. La tomba on està enterrat és molt senzilla perquè era pobre.  
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Retaule de sant Pau 

Informació sobre l’obra 

 Grup de pintures sobre sant Pau. 

 Les pintures les va pintar el Mestre de 

Galiana. 

 Les pintures tenen més de 600 anys. 

 Estan pintades damunt una fusta. Tenen 

color daurat. 

 Les pintures estan a la petita església del palau del Bisbe. 

Paraules que ens pot suggerir aquesta obra 

Històries, sants, resar, església. 

Explicació de l’obra 

1. El grup de pintures té enmig la imatge de sant Pau, perquè és el 

més important.  

2. Al costat de sant Pau, està el Bisbe Antoni de Galiana, dibuixat 

més petit. Antoni de Galiana és qui va pagar l’obra. 

3. Als costats de sant Pau, hi ha dibuixades històries sobre la vida 

de sant Pau. 

4. Aquests quadres s’utilitzaven per resar.   
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Baptisme de Jesús 

Informació sobre l’obra 

 El quadre el va fer el pintor Juan de 

Juanes. 

 La pintura té més de 500 anys. 

 Està pintada damunt una tela. 

 El quadre estava abans a la Catedral de 

Mallorca. 

Paraules que ens pot suggerir aquesta 

obra 

Família, començament, creure, festa. 

Explicació de l’obra 

1. Sant Joan Baptista era el cosí de Jesús.   

2. Sant Joan Baptista va posar aigua damunt del cap de Jesús. 

3. A dalt, està Déu, pare de Jesús. 

4. A l’església, posar aigua damunt del cap significa seguir les idees 

de Jesús. 

 



                Guia de lectura fàcil                                                                                           

  

 11 

 

Taula de la Passió 

Informació sobre l’obra 

 El quadre el va pintar el Mestre 

de la Passió.  

 El quadre té més de 700 anys. 

 Està pintat damunt una fusta. 

 El quadre estava abans a la casa de les monges de Santa Clara.  

Paraules que ens pot suggerir aquesta obra 

Històries, dolor, mort.  

Explicació de l’obra 

1.  

2.  

3.  
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La Crucifixió de Jesús 

Informació sobre l’obra 

 El quadre el va fer el pintor Pere 

Terrencs. 

 El quadre té més de 500 anys. 

 Està pintat damunt una fusta. 

 El quadre abans estava a l’església de 

Campos.  

Paraules que ens pot suggerir aquesta 

obra 

Tristesa, mort, fred, persones. 

Explicació de l’obra 

1. Una crucifixió és clavar a una persona a una creu. 

2. Jesús va morir crucificat.  

3. Quan Jesús va morir, la seva família es va posar molt trista. 
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Taula de la Trinitat 

Informació sobre l’obra 

 No se sap qui va pintar aquest 

quadre. 

 El quadre té més de 500 anys. 

 Està pintat damunt una fusta. 

 El quadre abans estava a la 

Catedral de Mallorca.  

Paraules que ens pot suggerir aquesta obra 

Tres, persones, Déu, cel. 

Explicació de l’obra 

1. Els cristians creuen en un Déu. 

2. Aquest Déu pot separar-se en tres persones distintes. 

3. Quan aquest Déu es separa en tres persones diferents, es diu 

Trinitat. 

4. En aquest quadre estan dibuixades les tres persones. 

5. Unes famílies varen regalar aquest quadre a la Catedral de 

Mallorca. 
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La boda de la Verge Maria i sant 
Josep 

Informació sobre l’obra 

 No se sap qui va pintar aquest 

quadre. 

 El quadre té més de 500 anys. 

 Està pintat damunt una fusta. 

 No se sap on estava abans. 

Paraules que ens pot suggerir aquesta obra 

Parella, amor, boda, festa. 

Explicació de l’obra 

1. La Verge Maria i sant Josep es varen casar. 

2. La Verge Maria és la mare de Jesús. 

3. Als costats hi ha altres homes que es volien casar amb la Verge 

Maria. 

4. Enmig està el capellà que va casar a la Verge Maria i sant Josep. 
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Tríptic de Mendia 

Informació sobre l’obra 

 El quadre el va fer el pintor 

Ferrando de Coca. 

 El quadre té més de 500 anys. 

 Està pintada damunt una fusta. 

 El quadre estava abans a una 

casa rica de Manacor.  

Paraules que ens pot suggerir aquesta obra 

Notícia, sorpresa, alegria, sants. 

Explicació de l’obra 

1. Un tríptic és un moble amb tres quadres. 

2. Al quadre d’enmig està dibuixada la Verge Maria i un àngel. 

3. L’àngel diu a Maria que serà la mare de Jesús. 

4. Als costats estan dibuixats sant Antoni Abat i sant Cristòfol.  
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La Verge Maria i el Nin Jesús 

Informació sobre l’obra 

 El quadre el varen fer els pintors de 

la família Oms. 

 El quadre té més de 400 anys. 

 Està pintat damunt una fusta. 

 No se sap on estava abans. 

Paraules que ens pot suggerir 

aquesta obra 

Mare, fill, amor, rosa. 

Explicació de l’obra 

1. La Verge Maria és la mare de Jesús. 

2. Al quadre està dibuixada la Verge Maria sostenint el seu fill, 

Jesús. 

3. Als costats hi ha roses de colors diferents. 
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La solitud de la Verge 

Informació sobre l’obra 

 El quadre el va fer el pintor 

Ricard Anckermann. 

 El quadre té més de 200 anys. 

 Està fet damunt una tela. 

 El quadre estava abans a la Catedral de Mallorca. 

Paraules que ens pot suggerir aquesta obra 

Pena, tristesa, mort. 

Explicació de l’obra 

1. La Verge Maria es va posar molt trista quan el seu fill Jesús va 

morir. 

2. Enmig del quadre, està la Verge Maria. 

3. Devora la Verge Maria, estan els amics de Jesús, Maria 

Magdalena i sant Joan.  

4. Els amics de Jesús també estan molt tristos per la mort de Jesús. 
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La Verge coronada al Cel 

Informació sobre l’obra 

 El quadre el varen fer els companys 

del pintor Juan de Juanes 

 El quadre té més de 500 anys. 

 Està pintat damunt una fusta. 

 El quadre estava abans a la sala del 

tron del Bisbe, al Palau. 

Paraules que ens pot suggerir 

aquesta obra 

Cel, Reina, corona, amor. 

Explicació de l’obra 

1. La Verge Maria va morir i va pujar al cel. 

2. Al cel, el seu fill Jesús i Déu varen posar una corona a la Verge 

Maria. 

3. Amb aquesta corona, la Verge Maria es converteix en Reina del 

Cel. 



                Guia de lectura fàcil                                                                                           

  

 19 

 

Tomba del rei Jaume II 

Informació sobre l’obra 

 La tomba la va fer l’artista 

Francesco Sabatini. 

 La tomba té més de 200 anys. 

 Està feta en marbre. 

 La tomba estava abans a la 

Catedral de Mallorca. 

Paraules que ens pot suggerir aquesta obra 

Riquesa, rei, important, mort. 

Explicació de l’obra 

1. Jaume II va ser rei de Mallorca i va morir fa més de 700 anys. 

2. Fa més de 200 anys, varen fer aquesta tomba per a Jaume II. 

3. A la tomba, es guardava el cadàver de Jaume II. 

4. El cadàver de Jaume II ara està a una altra tomba a la Catedral 

de Mallorca. 

5. Aquesta tomba està buida. 
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Sant Cristòfol 

Informació sobre l’obra 

 El quadre el va fer el pintor Miquel 

Bestard. 

 El quadre té més de 400 anys. 

 Està fet damunt una tela. 

 El quadre estava abans a l’església 

de Santa Fe, a Palma. 

Paraules que ens pot suggerir aquesta obra 

Força, viatge, riu, pes. 

Explicació de l’obra 

1. Un sant és una persona molt bona, que segueix les idees de 

Jesús. 

2. Sant Cristòfol va ser molt bo, perquè ajudava a la gent a creuar 

un riu. 

3. Un dia, sant Cristòfol va ajudar el Nin Jesús a creuar el riu. 
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Santa Catalina Thomàs 

Informació sobre l’obra 

 No sé sap qui va pintar el quadre. 

 El quadre té més de 300 anys. 

 Està fet damunt una tela. 

 El quadre estava abans a la casa de 

les monges dominiques, a Palma. 

Paraules que ens pot suggerir aquesta obra 

Monja, mort, temps, Mallorca. 

Explicació de l’obra 

1. Santa Catalina Thomàs va ser una monja de Mallorca. 

2. Una monja és una dona que dedica la seva a vida a resar per a 

Jesús. 

3. Quan Santa Catalina Thomàs va morir, la varen fer santa perquè 

era molt bona. 

4. Santa Catalina Thomàs és l’única santa de Mallorca. 
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Santa Clara 

Informació sobre l’obra 

 No sé sap qui va pintar el quadre. 

 El quadre té més de 500 anys. 

 Està fet damunt una fusta. 

 El quadre estava abans a la casa de 

les monges de Santa Clara, a Palma. 

Paraules que ens pot suggerir aquesta 

obra 

Monja, ciutat, resar. 

Explicació de l’obra 

1. Santa Clara va ser una monja que va viure a Itàlia. 

2. Santa Clara està pintada enmig del quadre. 

3. Darrera de Santa Clara, hi ha dibuixada la ciutat de Palma. 

4. A la ciutat, hi ha pintat el castell de Bellver. 
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Els Apòstols i Jesús 

Informació sobre l’obra 

 El quadre el varen fer pintors 

de la família López. 

 El quadre té més de 500 anys. 

 Està fet damunt una fusta. 

 El quadre estava abans a l’església de Sant Nicolau, a Palma. 

Paraules que ens pot suggerir aquesta obra 

Amistat, seguidors. 

Explicació de l’obra 

1. Jesús va tenir dotze amics. 

2. Els dotze amics de Jesús es diuen apòstols.  

3. Enmig del quadre està pintat Jesús, i als costats, estan els seus 

amics, els apòstols. 

4. Els apòstols estan tristos perquè ha mort la Verge Maria. 
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Drac de na Coca 

Informació sobre l’obra 

 El cocodril té més de 400 

anys. 

 És un cocodril mort. 

 El cocodril estava abans a la casa de la família Rosselló, a 

Palma. 

Paraules que ens pot suggerir aquesta obra 

Animal, mort, història, Palma. 

Explicació de l’obra 

1.  

2.  

3.  


