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El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona

Fundat el 1896, el MDCS fou un del primers museus diocesans de
Catalunya. A la primera meitat del segle XX experimentà un gran
creixement amb la nova secció de prehistòria. Ubicat al Palau
Episcopal, fou íntegrament renovat durant els anys vuitanta sota el
patronatge del Bisbat de Solsona, la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de la ciutat.

Col·leccions historicoartístiques pluridisciplinars:

• Sal: col·lecció d’objectes de sal (segle XIX)
• Prehistòria: del neolític al món iberoromà
• Romànic: art sacre (segles X al XIII)
• Gòtic: art sacre, forja, indumentària i ceràmica (segles XIII al XVI)
• Renaixement-Barroc: art sacre, ceràmica, vidre, indumentària i

mobiliari (segles XVI al XVIII)
• Segles XIX-XX: col·lecció etnogràfica comarcal. Món rural i oficis

(Actualment no exposada)

Dependències – serveis

• Recepció - sala d’actes - sala d’exposicions temporals
• Sales d’exposició permanent
• Reserves visitables
• Taller de documentació – restauració – laboratoris
• Biblioteca – sala de consulta

Horari de visita 

Octubre – abril:
de 10 a 13 i de 16 a 18 h
Maig – setembre:
de 10 a 13 i de 16.30 a 19 h
Diumenges i festius:
de 10 a 14 h
Dilluns, Cap d’Any i Nadal:
tancat 

Adreça

Plaça de Palau, 1
25280 Solsona
Telèfon i fax: 973 48 21 01
http://museu.bisbatsolsona.cat
museusolsona@bisbatsolsona.cat

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació

Edita Continguts

Disseny gràfic: Disseny Visual SL
Il·lustracions: Marta Pau



D’on vénen els nostres noms?

Introducció

L’activitat presentada sota el títol “D’on vénen els nostres noms” constitueix la proposta didàcti-
ca del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona per als grups escolars de cicle inicial d’Educació
Primària per donar a conèixer l’origen, el significat i els atributs dels nostres noms a partir de
l’observació directa de diverses pintures i escultures gòtiques. 

Un dels trets més característics de les representacions artístiques del període medieval és la pre-
sentació de personatges sagrats, ja siguin procedents de la Bíblia, ja siguin sants i màrtirs de dife-
rents períodes, dotats d’uns atributs que tenen per objectiu donar pautes d’identificació. 

Al Museu hi ha nombrosos exemples i, en aquest cas, hem escollit unes obres que ens perme-
tran conèixer els atributs i la manera de representar els noms de Llúcia, Jaume, Adam, Eva i Pere.
Observant-les i consultant informació complementària, descobrirem i entendrem l’origen i el sig-
nificat d’aquests noms obrint-nos les portes a conèixer o aproximar-nos en general al significat
dels noms.

Objectius didàctics

Els objectius generals de la proposta són aproximar els alumnes de cicle inicial al Museu tot
donant-los a conèixer la seva funció com a espais on es conserven les obres fetes pels artistes
al llarg de la història, i com, a través d’aquestes obres, podem conèixer com pensaven, què els
interessava i com s’expressaven els nostres avantpassats. Volem que els nens i nenes descobrei-
xin que les obres d’art, si les observem, si els hi preguntem, ens poden parlar, ens poden expli-
quen moltes coses sobre les persones i l’època en què es van produir. En aquest cas particular,
les obres ens ensenyen quins són els atributs que corresponen a certs noms, qui i com eren els
personatges que han donat origen al nom i què hi ha al darrera de la seva representació mate-
rial. 

Continguts

Fets i conceptes
- Reconèixer noms propis de la nostra cultura i d’altres cultures.
- Conèixer el significat i l’origen d’alguns noms.
- Identificar els personatges escollits i reconèixer i identificar els objectes que 
porten o amb què es representen.

- Relacionar els atributs amb la història particular de la persona representada.
- Conèixer les característiques principals de l’escultura i de la pintura medievals.
- Adquirir un vocabulari específic.

Procediments
- Observar i analitzar les obres seleccionades per tal d’obtenir-ne la màxima 
informació.
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- Potenciar la imaginació i la reflexió a partir de l’observació d’una obra d’art.
- Valorar-ne el seu llenguatge específic.
- Interpretar el significat de les imatges representades per mitjà dels atributs.
- Consultar altres fonts d’informació.
- Establir criteris, comparacions, conclusions.

Actituds i valors
- Valorar la funció dels museus.
- Valorar els objectes patrimonials en tant que són testimonis de la manera de 
pensar, de viure i d’expressar-se dels nostres avantpassats.

- Fomentar el gust per l’observació de l’obra d’art i la valoració del patrimoni.
- Fomentar l’esperit crític.
- Promoure l’esperit del treball conjunt i participatiu: diàleg, debat i reflexió personal
a compartir.

Activitat d’ensenyament i aprenentatge

La proposta didàctica
Aquesta proposta està pensada perquè sigui el mateix mestre qui la pugui conduir. Per a aquest
motiu, us posem a l’abast el quadern de l’alumne, que us l’haureu d’imprimir i portar fotoco-
piat el dia de la visita al Museu, i aquest document, el quadern del professor, on trobareu una
sèrie d’orientacions que creiem que us poden ajudar a l’hora de plantejar l’execució de l’activitat.

El quadern de l’alumne pretén ser una eina clara, dinàmica i directa per treballar d’acord amb els
objectius plantejats. Permet l’aproximació mitjançant diverses activitats al tema de l’origen i sig-
nificat dels nostres noms, tot contactant amb el llenguatge plàstic de l’art medieval mitjançant l’a-
nàlisi de les obres seleccionades.

El quadern del professor conté les orientacions sobre com executar l’activitat, informació que us
pot ajudar a bastir el vostre discurs el dia de la visita al Museu, unes propostes d’activitats per a
realitzar a l’escola amb posterioritat a la visita i el solucionari del dossier de l’alumne. 

El bon funcionament de l’activitat recau en la interacció de l’alumne amb les obres d’art seleccio-
nades, i amb la proposta que us presentem confiem que tingueu al vostre abast tots els instru-
ments necessaris per a assolir-ho.

La proposta que us posem a l’abast no té més pretensió que esdevenir una pauta de treball.
Resta a les vostres mans fer les adaptacions que cregueu oportunes perquè el dossier de l’alum-
ne s’ajusti a les vostres necessitats. 

Orientacions per al desenvolupament de l’activitat
Per a desenvolupar aquesta activitat, centrarem la visita al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
en l’observació directa de les següents obres: escultures de santa Llúcia i sant Jaume, i pintures
d’Adam i Eva i sant Pere, ubicades a la secció del gòtic de la planta segona del Museu.

S’han escollit aquestes obres per la seva significació dins de la nostra tradició i perquè aquestes
mostren clarament els diferents atributs que caracteritzen el seu nom. 
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Es preveu que la durada de l’activitat sigui de dues hores, aproximadament. Abans de començar
la visita els alumnes deixaran les motxilles i es farà servei de lavabos. Per començar, cal que els
alumnes tinguin a punt una carpeta, el dossier de l’alumne fotocopiat i un llapis.

Suggerim que feu seure el grup a l’entrada de la sala gòtica del Museu. Abans de començar a
treballar amb el dossier, caldrà explicar l’objectiu i la dinàmica de la visita, i a continuació detec-
tar les idees prèvies dels alumnes sobre la temàtica a treballar. Un cop hagin pogut expressar
què saben dels seus noms, farem una pregunta que ens permetrà iniciar el discurs de l’activitat:
Posem nom a totes les coses...? Amb aquesta pregunta, volem fomentar un espai de reflexió amb
l’objectiu d’arribar a concloure que tot el que existeix té un nom i que, en concret els noms de
persones, tenen una gran importància. A partir d’aquí, començarem l’estudi específic sobre l’ori-
gen dels noms, el seu significat i la manera de representar-los, tant els dels nens i nenes de la
classe com els dels personatges representats mitjançant pintura o escultura. Ho farem mitjan-
çant l’observació de les obres i la consulta a un llibre sobre onomàstica (Albaigès i Olivart, Josep
M.: Diccionari de noms de persona. Edicions 62. Barcelona, 2000) que us proporcionarà el propi
Museu. 

Fóra convenient que l’activitat de la pàgina 3 del quadern dels alumnes (“escriu el nom de tots
els teus companys de classe”) la féssiu abans de venir al Museu. D’aquesta manera, guanyarem
un temps que el podrem destinar a l’observació i anàlisi de les pròpies obres del Museu.

El criteri d’anàlisi de les obres serà el mateix per a totes les imatges. Us aconsellem que els alum-
nes observin molt bé aquestes obres de forma individual i que ells sols detectin les característi-
ques més significatives: de quin material està fet? Qui surt representat? Com va vestit? Quin colors
porta? Què porta a les mans? Quins són els seus atributs? Caldrà, primer, aclarir què vol dir “atri-
but” (allò amb què es representa una persona, i té a veure amb algun episodi significatiu que li ha
passat en vida i pel qual se’l coneix, o bé amb alguna característica física o de caràcter. Altres
exemples que es poden donar: sant Martí i la capa, sant Sebastià i les fletxes o les sagetes cla-
vades al cos, sant Miquel i l’espasa o la llança matant el drac, la Mare de Déu i la bola del món,
santa Eulàlia i creu en forma d’aspa...).

Una vegada observades les obres proposem que l’alumne contesti les preguntes del dossier rela-
cionades amb les imatges. En aquest moment és imprescindible l’explicació per part del mestre
de qui van ser cada un d’aquests personatges. Aquí us donem algunes pautes per a conformar
el vostre discurs:

Representació de Santa Llúcia:
- Significat dels vocables màrtir i martiris.
- Explicar el martiri que va patir la santa, el qual queda reflectit en la representació 
dels ulls que porta al plat.

- Explicar de qui és patrona.
- Introducció de la indumentària i del pentinat de l’època medieval.

Representació de Sant Jaume:
- Explicar la importància de les peregrinacions a l’Edat Mitjana.
- Funcionalitat de la indumentària (capa, barret d’ala ampla), del bastó, de la carabassa
i de la petxina d’un pelegrí.

- Importància de la ciutat de Santiago de Compostel·la. 
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Representació d’Adam i Eva:
- Característiques de la pintura, que té com a suport la paret.
- Localització de la pintura dins d’una església.
- Per què van despullats?
- Explicar la simbologia religiosa que té aquesta narració bíblica

Fragment del retaule de Sant Pere d’Ardèvol:
- On va situat un retaule dins d’un temple? El suport de la pintura és una fusta.
- Ornamentació litúrgica i distinció de la identitat del personatge
- Color daurat del retaule com a color digne, important i durable.

Finalment, us proposem que cada nen esbrini l’origen i el significat del seu nom, tot consultant el
llibre sobre onomàstica, i que per acabar l’activitat s’imagini què li agradaria que signifiqués el
seu nom i els atributs amb què voldria que se’l representés. 

Activitat posterior

Amb l’objectiu d’aprofundir en el treball de l’origen dels noms, us proposem una activitat que con-
siderem apropiada per a realitzar a l’escola, després de la visita al Museu.

És una activitat que compta amb diverses fases, i segons es consideri adient es poden treballar
totes o no. 

En primer lloc, es proposa que cada nen elabori un arbre genealògic. Cal que esbrini a casa com
es diuen els avis i besavis materns i paterns, i a l’escola ho ha de reflectir a través del dibuix
esquemàtic de l’arbre genealògic.

Aquest treball pot generar diverses línies més de treball: 

- Analitzar individualment el tipus de nom dels avantpassats i si es repeteixen els noms i en quin
ordre (era costum posar els noms dels pares o dels avis, a part dels noms dels padrins).

- En grup, realitzar una taula de classificació a partir de tots els noms anotats per tots els nens,
per acabar valorant quins són els noms més corrents dels nostres pares en amunt i els més
corrents avui en dia. Veure si han canviat gaire, si la tradició cada cop pesa menys, ...

Havent explicat que abans era costum de posar el nom del santoral que corresponia al dia del
naixement, podem proposar als nens i nenes que mirin quin és el sant que se celebra el dia del
seu naixement, i imaginar-se com s’haurien dit si haguessin nascut al segle passat. 
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Les obres a treballar

Santa Llúcia

Escultura d’alabastre 
Segona meitat del s. XIV
Procedència: Santa Maria de Granyena
(Segarra)

Sant Jaume

Escultura de pedra
Segon terç del s. XIV
Procedència: Sant Jaume de Ferran
(Segarra)

Adam i Eva

Pintura mural
Segona meitat del s. XIII 
Procedència: Sant Pau de Casserres 
(Berguedà)

Sant Pere Apòstol

Fragment de retaule
Pintura al tremp sobre fusta
Finals del s. XV
Procedència: Sant Pere d’Ardèvol
(Solsonès)
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Documentació complementària

Bibliografia
• Albaigès i Olivart, Josep M.: Diccionari de noms de persona. Edicions 62. Barcelona,

2000. (Com a diccionari, permet la consulta sobre l’origen i el significat de noms con-
crets, i el seu pròleg aporta informacions i reflexions generals sobre el món dels noms,
les diferents cultures, etc. )

• Albaigès i Olivart, Josep M.: El gran llibre dels noms. El significat de tots els noms de noi
i noia, la data onomàstica, el seu origen. Edicions 62. Barcelona, 2004

• Batlle, C. ; Vinyoles, T.: Mirada a la Barcelona medieval des de les  finestres gòtiques.
Rafael Dalmau ( Editor ). Barcelona 2002.

• Carmona Muela, J.: Iconografía cristiana. Guía básica para estudiantes. Istmo Ed. Madrid,
1998

• Claramunt, S.: Consideracions sobre el calendari festiu a l’Edat Mitjana, homenatge a la
memòria del professor Emilio Sáez. CSIC, Barcelona, 1990.

• Segarra, M. i Rovira, F.: Gaudeix amb la Bíblia. Ed. Claret. Barcelona,  2005.
• La Bíblia Interconfessional Catalana. Ed. Claret. Barcelona, 2005.

Webs
• www.biblija.net 

Accés als textos de la versió BCI (Bíblia Interconfessional Catalana)
• http://esglesia.net/santoral

Santoral 
• http://www.jasomquatre.net/santoral.htm

Santoral 
• http://www6.gencat.net/dji_cercanoms/

Cercador de noms en el web del Departament de Justícia de la Generalitat
• http://www.idescat.es/

L'IDESCAT (Institut d'estadística de Catalunya) fa un balanç dels noms més posats
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