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Observa bé  aquestes imatges, totes  corresponen al mateix déu del panteó romà 

el primer que havies de trobar dins la marmita màgica 



Ja saps qui som?  

_ _ _ _ _ _ _. 

Quina d’aquestes imatges pots trobar 

al Museu Monogràfic de Pollentia (posa 

en nombre corresponent dins el llamp). 

 

Som molt enamoradís! Encara que això no agradi gaire a la meva esposa, 

som pare de déus i d’herois, per això el meu aspecte és molt important!  

Fes una breu descripció amb l’ajuda de les nou representacions que ja 

has vist 
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Representats a aquestes imatges hi trobaràs alguns dels meus atributs, mira-les bé i 

completa aquesta frase: 

ASSEGUT AL MEU _ _ _ _, EL _ _ _ _ _ _, EL  l_ _ _ _  I L’`_ _ _ _ _ _ , SEMPRE 

M’ACOMPANYEN. 

 



 

 

 

els dies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També som present als dies de la setmana, que el romans anomenaven 

septimana , pels set dies que la composen.  

Cada dia es va dedicar a un dels astres els quals ja  duien el nom d’una 

divinitat . 

El meu dia és el DIJOUS, en llatí dies Iovis . 

 

Els romans seguint el que ja havien fet els 

grecs, posaren als planetes els noms dels 

seus Déus, i com és natural, a mi em 

reservaren el del Planeta més gran del 

sistema solar. 

Som un planeta molt lluminós i destaco per  

damunt els altres 

 

El meu diàmetre és 11 vegades 

més gran que el de la terra. 

Tinc més matèria que tots els 

altres planetes junts ... 

i 79 satèl·lits ,molts dels quals porten 

els noms de les meves filles i 

enamorades , Io, Europa, Cal·listo... Aquest és el meu símbol  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

  

El meu arbre és el roure, que simbolitza 

el poder i el coneixement.  

No és un arbre propi de Mallorca, però 

a Puigpunyent en pots veure dos de 

monumentals; el més gran fa 12 m 

d’alçada i 81 cm de diàmetre. Es calcula 

que poden tenir entre 250 i 300 any 

d’antiguitat 

Quin és el teu arbre 

preferit ?  

_______________. 

Quin lloc tan evocador ! 

 ja sabeu que tinc fama de ser jovial i benigne i jo diria que també inspirador, escultors i pintors  

s’han fitxat amb mi per fer les seves obres . 

 Els Musics també, Gustav Holst (1874-1934) va compondre la seva suite orquestral Els 

Planetes , JUPITER no hi podia faltar  aquí tens dos exemples: 

https://www.youtube.com/watch?v=5J63wCTJXxw 

https://youtu.be/BUM_zT3YKHs   

https://www.youtube.com/watch?v=5J63wCTJXxw
https://youtu.be/BUM_zT3YKHs


   

Ara que ja em coneixes una 

mica més  necessito que em 

guiïs per tal de que pugui 

trobar el meu temple al 

Fòrum de Pollentia . 

Recorda que jo  

presideixo la Tríada 

Capitolina protectora de la 

ciutat, juntament amb Juno 

la meva esposa i Minerva la 

meva filla, que segur que 

coneixereu més endavant 

 

El Capitolium, era un edifici 

magnífic que destacava 

damunt els altres, es va  

construir al punt més alt de 

la ciutat,  elevat damunt un 

pòdium, a la seva façana 

principal lluïen quatre 

columnes  i s’hi accedia per 

una escalonada que donava a 

la plaça principal . 

El seu interior la cella estava 

dividida en tres  per tal de 

que cada una de les divinitats 

que formaven la Tríada 

tingués  el seu espai. 

Pollentia Ciutat 

Romana Des del Museu Monogràfic de Pollentia que està situat 

just darrera l’Església de Sant Jaume d’Alcúdia,  fins al 

fòrum de Pollentia que tens a la imatge en primer pla,  

marca una línia per acompanyar a JÚPITER fins a la 

cella central al Caitolium.  

 

Recorda que ens pots enviar les solucions a 

patrimoni@alcudia.net  

Segueix atent la nostra pàgina web 

www.pollentia.net que ben aviat hi trobaràs  

un nou i diví enigma . 

Recorda que ja ens pots visitat tan al museu 

Monogràfic com a la Ciutat Romana de 

Pollentia. 

 

mailto:patrimoni@alcudia.net
http://www.pollentia.net/

