
1__PINTURA ROMÀNICA CS Primària 

PINTURA ROMÀNICA 
Cicle superior de primària 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA DE L’EDUCADORA/OR 

  



2__PINTURA ROMÀNICA CS Primària 

Índex de continguts 
 

DADES BÀSIQUES DE L’ACTIVITAT ................................................................................................. 3 

LA VISITA ....................................................................................................................................... 4 

Introducció .................................................................................................................................... 4 

El joc dels símbols.......................................................................................................................... 4 

Fragment de l’Aparició de Jesús als Apòstols : ...................................................................... 4 

En el fragment de l’Agnus Dei: .............................................................................................. 5 

Joc dels símbols ..................................................................................................................... 5 

Església .......................................................................................................................................... 6 

Claustre Inferior ............................................................................................................................ 6 

Al centre del claustre ................................................................................................................ 6 

A davant del lleó: ....................................................................................................................... 6 

A davant de la crucifixió: ........................................................................................................... 7 

La vida dels monjos ....................................................................................................................... 8 

Biblioteca i dormitori..................................................................................................................... 8 

Refetor........................................................................................................................................... 8 

Porteria .......................................................................................................................................... 9 

Campanar i torre de defensa ........................................................................................................ 9 

EL TALLER ...................................................................................................................................... 9 

Preparació prèvia .......................................................................................................................... 9 

Taula de demostració ................................................................................................................ 9 

A cada una de les taules ............................................................................................................ 9 

Introducció .................................................................................................................................... 9 

Principis bàsics de la pintura ....................................................................................................... 10 

Pigment ................................................................................................................................... 10 

Aglutinants .............................................................................................................................. 10 

Dissolvents .............................................................................................................................. 11 

El suport .................................................................................................................................. 11 

Desenvolupament del taller ........................................................................................................ 11 

Després del taller ........................................................................................................................ 11 

 

  



3__PINTURA ROMÀNICA CS Primària 

DADES BÀSIQUES DE L’ACTIVITAT 
 

DESTINATARIS  

Cicle superior de primària 

BREU DESCRIPCIÓ  

A través d’una visita que ens descobreix les restes pictòriques romàniques de Sant Pere de Rodes 

el grup coneixerà les tècniques i materials pictòrics emprats a l’edat mitjana, així com la 

importància del taller medieval i el simbolisme de l’art romànic. 

Al taller, ubicat a l’antiga torre d’entrada del monestir, els alumnes treballaran en equips 

emulant els antics tallers d’artistes medievals. Experimentaran amb les propietats pictòriques 

diferents pigments i aglutinants amb els que realitzaran pintures al tremp d’ou. Finalment i ja 

de forma individual, reproduiran una de les pintures romàniques de Sant Pere de Rodes sobre 

una tauleta de fusta. 

DURADA 

2h 

MATERIAL NECESSARI 

MATERIAL NECESSARI 

Bossa educador: 

 1 plànol del monestir 

 6 Dibuixos de les estances 

 Joc de logotips de marques 

 Claus sala de llevant 
 

Material al taller 

 Ous (mínim 18 per 3 taules) 

 1 tauleta de fusta / nen 

 1 paper de calc nen i agulles d’estendre roba. 

 Pigments (ocre, siena torrat, negre carbó, blauet) 

 Aigua 

 Pinzells, llapis, gots, bols, xeringues, coladors i recipients 

 Plantilla del lleó 

 Dibuix de mostra del lleó 

 Lapislàtzuli, carbó, cotxinilles, etc. 

 2 galledes plenes d’aigua 

 Paper absorbent 
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LA VISITA 

Introducció 
 

LLOC: Plaça davant de l’església 

DURADA: 5 minuts 

La visita transcorre només pel clos medieval del monestir, fent incidència en les mostres artístiques 

i particularment les pintures. 

L’educador rep al grup i li dóna la benvinguda. Els diu el seu nom i els pregunta d’on són i quin curs 

estudien. Presenta l’activitat. 

S’ubica geogràficament el monestir aprofitant la balconada. Fer un repàs històric ràpid: primers 

documents, època d’esplendor, decadència, abandó i restauracions. 

El joc dels símbols 
 

LLOC: galilea 

DURADA: 10 minuts 

Que el grup s’assegui en mitja rotllana davant de les reproduccions del mestre de Cabestany. 

Explicar les funcions de la Galilea, com a lloc d’enterrament important (ensenyar la pintura del 

comte d’Empúries) i per a protegir la portalada del mestre de Cabestany. 

La portalada va ser feta a mitjans segle XII tota ella de marbre, pel mestre de Cabestany. Va ser 

espoliada de mala manera a principis del segle XIX, la van arrencar mans inexpertes, de manera que 

se’ls anava trencant a mesura que intentaven arrencar les peces i avui en dia en prou feines 

conservem fragments sencers. 

Fragment de l’Aparició de Jesús als Apòstols : 

 El paper d’artesà-artista a l’edat mitjana: 
 

A l’Edat Mitjana els artistes que feien escultures o pintures se’ls considerava artesans. No se’n 

conserven els noms, perquè tot i que poguessin ser molt bons i reconeguts, no deixaven de ser 

considerats com un artesà que feia sabates o cordes. El mestre de Cabestany no sabem com es 

deia: el nom “mestre de Cabestany” li van posar al segle XX per anomenar-lo d’alguna manera, 

ell mai va deixar el seu nom escrit a les pedres que esculpia. 

Solien treballar en grup, eren tallers d’escultors on hi treballava el mestre, que era el més 

experimentat. El mestre s’encarregava d’esculpir les peces més importants o a vegades només 

feia els esbossos i les cares. L’ajudaven altres escultors, que feien el treball de peces secundàries 

o els vestits i les arquitectures. També hi havia aprenents, els que ja tenien més experiència se’ls 

deixava fer els ornaments o motius vegetals. I els que acabaven d’entrar al taller (començaven 

amb 8 anys) només s’encarregaven de carregar eines i desbastar blocs de pedra per donar-los 

als escultors més experimentats. 

 Característiques de l’escultura romànica 
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Estètica:  
o La veiem de pedra nua, però en realitat anava tota pintada. Als ulls s’hi solien fer 

incrustacions per a que tinguessin ninetes i fossin més expressives. 
o Representació de la realitat en la que prima l’expressivitat: grans mans, ulls 

grossos, que remarquen els gestos. 
o Perspectiva jeràrquica  Jesús és més gran que els apòstols perquè és més 

important. En canvi la barca és secundària, per això és tant petita. 
o Riquesa de detalls  cert horror bacui 

 

Usos: 
o En un moment en què la majoria de la població era analfabeta, les representacions 

artístiques ajudaven a explicar els fets religiosos, com si fos un còmic.  
puntualitzar, però, que les imatges a Sant Pere de Rodes porten inscripcions que 
ens indica de quina escena es tracta, ja que sovint eren narrades per algú que sí 
que sabia llegir. 
 

En el fragment de l’Agnus Dei: 
Depenent del grup, també es pot mirar que siguin els propis nens els que expliquin les 

característiques romàniques d’aquest fragment, partint del que ja se’ls hi ha explicat a l’altre. 

Explicar la importància del treball de taller: és un fragment que no va ser treballat directament pel 

mestre, sinó per algun dels escultors que l’acompanyaven. Tot i que segueix l’estètica del mestre 

de Cabestany (ulls ametllats, profusió de detalls, etc.) no té la categoria de l’altra peça. 

El símbol de l’Agnus Dei: no és un xai qualsevol, representa el sacrifici de Jesús1, ja que tota la 

portalada estava dedicada a la Passió de Jesús. S’han de fixar que no és un xai qualsevol, porta un 

nimbe i a més una creu com a estendard. 

Joc dels símbols 
Per a que s’entengui, fer el joc dels símbols amb marques actuals: 

Ensenyem el logo de twitter i els hi demanem què és. Tots diran que twitter i nosaltres els hi hem 

de dir que si el veies un monjo de l’any mil, només hi veuria un ocell blau. La gràcia dels símbols és 

que són un llenguatge més, i que si l’emissor i el receptor coneixen el codi, el poden interpretar.  

Avui en dia hem perdut el codi dels símbols de l’edat mitjana, i ens cal estudiar-lo per aprendre’l. 

Quan la gent de l’edat mitjana veia aquesta peça de la portalada mai hagués dit que era un xai, tots 

hi haguessin vist el sacrifici de Jesús, com ells quan veuen aquest ocell hi veuen twitter i no pas un 

ocell blau. Els fem endevinar la resta de logotips: la vaca que ríe, Nestlé, Apple, Snapchat, Adidas i 

PlayStation. 

  

                                                           
1 El xai o anyell era l’animal de sacrifici dels jueus i per això a Jesús se’l representa com un xai, pel sacrifici 

que fa per salvar la humanitat del pecat original. 
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Església 
 

LLOC: Església 

DURADA: 10 minuts 

A l’església fem les explicacions habituals, adaptant els continguts en funció del nivell del grup, de 

si han fet més o menys romànic, etc. 

Les parades continuen sent els peus de l’església, absis i cripta. Als peus de l’església cal ensenyar 

el dibuix on es veu el pintor que està pintant l’església, per a recalcar que anava tota pintada. Si es 

vol, la transició entre l’absis i la cripta es pot fer pel deambulatori, i que vegin les restes de pintures 

dels personatges nimbats. 

Claustre Inferior 
 

LLOC: Claustre inferior 

DURADA: 10 minuts 

Al centre del claustre 
Fem les explicacions habituals perquè entenguin perquè tenim dos claustres superposats. No cal 

explicar en aquest moment les funcions del claustre i les dependències que l’envoltaven, això ho 

reservem pel claustre superior. 

A davant del lleó:  
Tapar amb la mà la cartel·la que indica que és un lleó i veure si són capaços d’identificar-lo. Dir-los 

que s’hi fixin bé, que serà precisament aquesta pintura la que reproduiran al taller fent servir les 

mateixes eines i pintures que utilitzaven els monjos fa mil anys. 

Explicar-los perquè servia2 aquest lleó:  

Aquest lleó mira cap a un arcosoli. Aquesta estructura protegia una antiga sepultura, que no hem 

conservat i el lleó segurament hi feia referència. Altre cop ens trobem davant del llenguatge 

simbòlic de l’edat mitjana. El lleó ens està indicant com era la persona que estava enterrada.  

Que siguin els mateixos alumnes els que dedueixin què simbolitza el lleó: fortalesa, coratge, poder, 

etc. A les sepultures els lleons sempre solien representar homes nobles: cavallers, senyors feudals, 

comtes, reis, etc. Les dones, en canvi, se les solia representar amb gossets. Que dedueixin ells 

mateixos perquè a les dones se les representa amb gossos. Sinó ho treuen , explicar que 

simbolitzaven la fidelitat i la obediència, perquè de les dones el que s’esperaven és que fossin 

obedients i fidels als seus homes. Encetar un debat breu per veure si ho troben just, i fer que els 

alumnes ens diguin quin animal creuen que els representa. 

 

 

                                                           
2 Tot i que els experts encara estan deliberant per veure ben bé quin hauria sigut el programa iconogràfic del 

claustre i quin paper hi jugava el lleó, nosaltres només explicarem el lleó com a element pictòric vinculat a un 

enterrament. 



7__PINTURA ROMÀNICA CS Primària 

A davant de la crucifixió: 
Mostrar breument els elements que ens resten de la crucifixió i explicar la tècnica del fresc: 

Aquesta tècnica s’utilitza des de fa molt anys per a pintar parets, ja que fixa molt bé els colors, els 

deixa molt brillants i són molt resistents a la llum. No suporta, però, la humitat, i és per això que a 

Sant Pere de Rodes està tant mal conservada, perquè van estar segles enterrats en terra humida. 

Ja en l’època romana s’utilitzava aquesta tècnica i no s’ha deixat d’utilitzar fins als nostres dies. 

Consisteix en pintar, damunt d’una preparació fresca (humida) de calç3 i sorra, amb pigments diluïts 

en aigua.  

Els pigments són com pols molt fineta que és el que donarà color a la pintura. Que enumerin els 

alumnes mateixos quins colors hi ha a la Crucifixió i d’on creuen que podrien provenir.  

Per a pintar al fresc han de ser tots d’origen mineral4, és a dir, terres o pedres esmicolades ben 

finetes fins a obtenir un polsim. Els vermells i grocs són diferents tipus de terres, vingudes d’arreu 

d’Europa, sobretot Itàlia. El blau es treia del lapislàtzuli, una pedra semipreciosa que venia d’unes 

mines de l’Afganistan. 

El problema del fresc és que pintar-lo és molt laboriós i es necessita molt de temps. Només per 

preparar la calç es triga 2 anys5. Un cop es tenia la calç, es feien 3 barreges6, amb diferents 

proporcions de calç i sorra de riu (la sorra de mar té components químics que malmetrien la 

preparació). S’anaven aplicant una preparació sobre l’altre, de menys a més calç: ensenyar a la 

pròpia pintura de la Crucifixió com es veuen les diferents capes del fresc.  

Només es pot pintar al fresc mentre l’argamassa és humida, per això es planificaven les pintures 

per tongades d’una jornada, perquè un cop seca, la paret ja no absorbirà el color. Primer es pintava 

un color base, després es pintaven les figures i finalment els perfilaven els colors i es definien les 

expressions de les cares. 

Com que és una tècnica molt laboriosa i poc agraïda, avui nosaltres reproduirem el lleó però ho 

farem amb una altra tècnica. Abans, però, hem d’acabar de descobrir el monestir, així que pujarem 

al claustre de dalt a veure com vivien els monjos. 

                                                           
3 Depenent del grup, els podem explicar la reacció química que es genera quan es pinta un fresc: la calç 
mentre és humida està encara en forma d’hidròxid de calci. Degut al diòxid de carboni de l’atmosfera, la 
calç es transforma en carbonat càlcic, de manera que el pigment cristal·litza en el cos de la paret. 
4 Ja que sinó són minerals la calç se’ls menja, els crema.  
5 La calç ha de ser totalment pura i blanca. S’ha de mantenir la calç saturada d’aigua pura durant aquests dos 

anys i s’ha de moure en intervals freqüents fins que estigui suficientment pura i suau com per utilitzar-la. S’ha 

d’evitar durant aquests dos anys qualsevol contaminació química de la calç.  

6 La 1ª es diu: trusilar, la més pobre en calç, posem tres parts de sorra neta i una de calç fluixa, ben barrejada 

amb aigua pura. Es farà la primera capa de 12 mm. Per aquesta capa no importa posar més argamassa de la 

que pot cobrir la pintura, però la que quedi sense pintar s’ha de mantenir humida. 

La 2ª es diu: Arrcciato, aquesta capa és més rica en calç que l’anterior (2 parts de sorra i 1 de calç, i farà un 

gruix de 6mm. Només es pot posar sobre la paret la capa que quedarà recoberta per la pintura, la que sobra 

s’ha de treure i tornar a posar el dia següent.  

La 3ª és la última capa i es diu: intonaco, s’aplica en una mitja hora després de que la capa mitja hagi agafat. 

Ha de quedar totalment llisa, però s’ha de rentar amb aigua per treure la calç superficial. Aquesta capa és la 

més rica, una part de sorra i una de calç.  
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La vida dels monjos 
 

LLOC: Claustre superior 

DURADA: 5 minuts 

Explicar funció del claustre: distribuïdor d’espais, lloc per resar i meditar...i també jugar: ensenyar 

els alquercs gravats al podi. 

Ensenyar-los el dibuix del claustre. 

Biblioteca i dormitori 
 

LLOC: Sala de llevant 

DURADA: 5 minuts 

Si tenim temps i les claus hi entrem, sinó, fem l’explicació des de fora. Explicar-los que dins la sala 

hi havia la Sala Capitular, el dormitori i la biblioteca. Amb l’ajuda dels dibuixos explicar-los les 

funcions d’aquestes sales i el dia a dia dels monjos. Si som dins, ensenyar-los les latrines i explicar-

los que en aquella època el fet de tenir una latrina en el dormitori era un símbol de riquesa, com 

nosaltres que tinguéssim un jacuzzi a l’habitació. 

Refetor 
 

LLOC: refetor 

DURADA: 5 minuts 

Introduir-los la paraula refetor o refectori: és el lloc on et refàs quan estàs cansat i tens gana, d’aquí 

li ve el nom. 

Ensenyar-los el dibuix i explicar-los que menjaven tots junt i en silenci. Que vegin les dimensions de 

la sala i entenguin que la comunitat de monjos era molt petita (12-15 monjos). 

Recordar-los que els monjos eren privilegiats, per tant, fills de nobles i gent rica i que no tothom 

podia fer de monjo aquí, eren escollits i per això eren pocs, era com un club selecte. 

Fora del refetor, davant del podi, ensenyar-los les osques del podi que ens ensenyen com 

esmolaven els ganivets abans d’entrar a menjar. Que vegin que per menjar cigrons no es necessita 

tenir el ganivet esmolat, per tant, és un senyal de que menjaven molta carn, i això a l’edat mitjana 

només s’ho podien permetre els privilegiats. 
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Porteria 
 

LLOC: porteria 

DURADA: 2 minuts 

Molt breu, explicar només que era el lloc on es rebia la gent de l’exterior. També el lloc on es 

donaven els almoines als pobres i pidolaires. Importància de la funció caritativa dels monjos i de 

dur una vida de clausura. 

Campanar i torre de defensa 
 

LLOC: plaça de dalt 

DURADA: 5 minuts 

Ensenyar-los el campanar i la torre de defensa i les seves funcions. Indicar-los que tot el clos 

monàstic estava envoltat per unes muralles, i que ara anirem a la torre que protegia la porta d’accés 

al monestir i que allà hi farem el taller de pintura. 

EL TALLER 
LLOC: sala de la plaça de dalt 

DURADA: 60 minuts 

Preparació prèvia 
Quan siguem al taller cal que hi hagi preparat: 

Taula de demostració 
 Ous a dins de la caixa grossa de fusta 

 Pots amb els diferents pigments i aglutinants 

 Pots amb els pigments 

 3 jocs de bol, xeringa i colador d’ous 

 3 bols amb aigua 

 Gotets de cafè per a fer pintura 

A cada una de les taules 
 8 jocs de tauleta, full de calc i plantilla del lleó, agafat ja amb una agulla d’estendre 

roba 

 1 got amb pinzells 

 1 pot amb llapis 

 1 pot amb goma d’esborrar, maquineta i pals de barrejar el cafè 

 4 gotets de cafè 

 2 gots amb aigua per esbandir els pinzells 

 2 dibuixos plastificats del lleó 

 4 tovallons o talls de paper absorbent 

Introducció 
Distribuïm els equips a cada una de les taules. En el treball previ de l’aula, ja hauran creat 3 equips 

per cada classe més o menys heterogenis i hauran escollit un nom que els identifiqui. 



10__PINTURA ROMÀNICA CS Primària 

Els hi expliquem en què consistirà el taller i els fem un recordatori del que s’ha explicat a la Galilea 

en referència al paper de l’artesà-artista. 

Principis bàsics de la pintura 
 

Primer de tot els hi expliquem que el fet de poder comprar un pot amb pintura és molt recent. No 

va ser fins a mitjans del segle XIX que es van començar a vendre els primers tubs de pintura, fins 

llavors, cada pintor s’havia de fer la seva pròpia pintura. I de què està feta la pintura? 

Es tracta de que a través d’un joc de preguntes i respostes ells mateixos dedueixin quins són els 

elements que conformen la pintura i d’on poden provenir: 

 Pigment 

 Aglutinant 

 Dissolvent 
 

Pigment 
 

El pigment ens donarà color, l’aglutinant l’enganxarà al suport i el dissolvent ens ajudarà a pintar, 

ja que si només hi hagués color i aglutinant no podríem fer relliscar bé el pinzell. 

Els ensenyem els pigments que farem servir i que els remenin, l’únic pigment que NO poden tocar 

ells sols és el blauet, que és relativament tòxic, que vegin la textura que tenen. Els preguntem d’on 

podem treure aquests colors. Normalment el primer que responen és que de flors o fulles, però els 

expliquem que el color de les flors dura molt poquet, com les roses de Sant Jordi, que primer són 

molt maques, però després venen marrons. 

Bàsicament els pigments són minerals: pedres i terres, que mantenen molt bé el color malgrat el 

pas del temps.   els ensenyem el lapislàtzuli i el carbó 

Hi ha determinats vegetals o animals dels que també podem treure color, com l’arrel de rúbia que 

es feia servir per vermell-rosat. Tot i que el vermell més apreciat era d’origen animal, les cotxinilles. 

De fet, vermell ve de “vermes” que vol dir cuc. Les cotxinilles es fan servir també com a colorant 

alimentari i per a fer maquillatge: pinta-llavis i coloret. 

Aglutinants 
 

D’aglutinants n’hi ha de molts tipus. Nosaltres farem servir ou, concretament el rovell, que és el 

que té més proteïnes que enganxen, la clara no va tant bé com a aglutinant. La pintura que farem 

serà el tremp d’ou, l’àvia de l’actual témpera. Els hi preguntem i que ells mateixos responguin, quin 

és l’aglutinant de: 

 La pintura a l’oli  oli 

 Ceres  cera 

 Plastidecor  plàstic 
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Dissolvents 
Cada aglutinant té el seu propi dissolvent, en el cas de l’ou. És l’aigua. Nosaltres farem servir aigua 

destil·lada, que és pura, com aigua de pluja. 

 

El suport 

Un cop es tenia el pigment, l’aglutinant i el dissolvent, ja només faltava preparar el suport amb el 

que es volia pintar. Explicar que quan es pintava sobre fusta es feien vàries capes de preparació 

amb blanc a sobre de la fusta, per tal que el suport fos més absorbent. Els hi podem ensenyar el 

pot amb blanc de creta, que es barrejava amb aigua i goma aràbiga (resina) per a fer les diferents 

capes. Avui, però, com que no tindríem temps que s’eixuguessin les capes de preparació, ja hem 

encarregat fustes que seran molt absorbents i nosaltres hi pintarem directament a sobre. 

Desenvolupament del taller 

 

Comencem el taller: contràriament al que feien els artesans-artistes medievals, que escriguin el seu 

nom a la part de darrere de la tauleta de fusta. Que copiïn la plantilla amb el lleó que ja tenen 

enganxada amb una pinça a la tauleta. Com que entre la plantilla i la fusta tenen un paper de calc, 

el dibuix ja quedarà calcat a la fusta. Com que se sol anar malament de temps, millor que 

ressegueixin el lleó primer i si els queda temps que facin la sanefa. Sinó, es poden inventar la sanefa 

que més els hi agradi quan ho pintin. 

Mentre copien, anar taula per taula i ensenyar la recepta de fer pintura. Depenent del grup es pot 

simplement ensenyar a fer una pintura i deixar que les altres 3 pintures que necessiten per a fer el 

lleó se les facin ells mateixos. Si els hi costa, els haurem d’anar a ajudant a fer-les. 

Per fer la pintura es trenca un ou, se separa la clara del rovell i es posa el rovell a dins un recipient. 

Per un rovell es posa una culleradeta de cafè generosa de pigment. La pintura de demostració 

l’hem de fer de blau, que és l’únic pigment relativament tòxic i que no poden tocar ells sols, els 

hi hem de posar sempre nosaltres. Un cop ja tenim l’ou i el pigment, hi posem uns 3 ml d’aigua 

destil·lada amb la xeringa. Es barreja a consciència i ja tenim la pintura feta. 

 

Un cop vagin acabant de copiar, poden anar fent la resta de pintures (ocre, siena torrat i negre 

carbó) i posar-se a pintar. Vigilarem sempre que els membres del grup col·laborin entre ells i que 

tots els alumnes participin en l’elaboració de la pintura. 

Després del taller 
Es pot demanar als alumnes que col·laborin amb l’endreça del taller: que llencin papers, gotets de 

cafè, gots de plàstic, etc. Que deixin els pinzells a dins dels gots amb aigua i que tornin a col·locar 

els fulls, agulles, pigments, ets. a la taula de demostració. 

Un cop el grup ha marxat, cal rentar tots els estris que s’han utilitzat. Els pinzells es poden rentar 

amb aigua abundant al taller mateix. S’han de deixar eixugar cap per munt (amb els pèls mirant 

enlaire) als mateixos gots de barraques. Els bols i xeringues cal rentar-los al wc de la botiga amb 

fregall. 

Les taules es renten amb aigua abundant i si ha caigut pintura o ou al terra, també es frega. 


