
Un Museu Diví III 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Som la Deessa de l’Amor i la Bellesa. 

M’encanta  la primavera on tot reneix i floreix. 

El  meu naixement  m’ha lligat a l’escuma del mar, de la qual vaig sorgir damunt una 

gran copinya,  per  això  protegeixo  als  mariners  i  navegants.  

Júpiter, el meu pare, em va casar amb Vulcà el Déu del foc i la forja,  però em vaig 
enamorar de Mart, Déu de la guerra,  amb qui vaig tenir un fill que gairebé sempre 

m’acompanya Cupido . 

 



 Ja saps qui som?   _ _ _ _ _.  

Quins elements es repeteixen a aquestes pintures? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Quins animals hi apareixen? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

       

 

  



All llarg dels segles, des de la Prehistòria fins a l’actualitat, molts d’artistes 

han volgut representar la meva bellesa, prova d’això és aquest petit recull 

d’escultures. 

 

 Relaciona cada imatge amb la data i la informació que li correspon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①Venus de 

Laussel 

Art Paleolític 

23.000 anys 

 

②Venus 

Bronze romà 

Finals s. I 

s.II d.C. 

 

③Venus 

Marbre blanc 

Neoclàssic 

B Bandinelli 

1530-34 

④Venus 

Bronze 

Impressionista 

A Renoir 

1913-15 

⑤Venus 

Metàl·lica 

Acer inoxidable i 

laca i flors vives 

Postmodernisme 

J koops  

2010-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quina d’aquestes escultures pots trobar al Museu Monogràfic de Pollentia? 

             _____________________________________________________________ 

 Encara que aquestes escultures pertanyen a èpoques molt diferents tenen moltes 
similituds, quines són? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



La murta és una planta que podem trobar en llocs de clima 

temperat i càlid, és un arbust de fulla perenne que fa entre 1 i 

3m d’alçada té unes fulles petites i molt perfumades flors 

blanques i els seus fruits comestible són els murtons. 

Tant les fulles com els fruits tenen propietats medicinals i amb 

elles es poden fer infusions xarops o bafs que són bons pels 

refredats i les afeccions respiratòries.  

També s’utilitza molt en perfumeria pel seu aroma intens. 

La rosa, segons la 

llegenda va sorgir d’una 

gota de sang de Venus, 

quan es va punxar anant 

a salvar a Adonis.  

Hi ha més de 100 

varietats de roses 

salvatges, que tenen 

cinc o deu pètals i són 

molt perfumades. 

Les núvies romanes 

duien el dia del seu 

casament un ram fet de 

roses i murta  

  

 

 

 

  

El millor regal que em pots fer són les flors, especialment les roses, però també la murta em té 

el cor robat 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://zoomgraf.blogspot.com/2012/05/rosas-en-png-con-fondo-transparenterose.html&psig=AOvVaw2UmzUvCVJ0iqAJ8RkhiadX&ust=1604048687497000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD3spq52ewCFQAAAAAdAAAAABAd


 

 

 

 

 

els dies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El divendres és el dia de la setmana 

que em dedicaven els romans, ja 

que jo donava nom al planeta 

Venus 

Dies Veneris 

☼ Som el segon planeta més pròxim al Sol.  

☼ És un honor ser la única deessa a la qual es va dedicar un planeta si descomptem 

la Mare Terra Gea/Terra .  

☼ Som el cos més brillant al cel durant la nit, si no compte la Lluna  !  ...  el més bell, 

alguns em coneixen com l’estel de l’alba encara que realment com ja sabeu som 

un planeta. Coneixeu la cançó?  

AUBADA (1900, Records de Jovenesa) de Marià Aguiló i Fuster,  

… Estrella que et mostres 

quan fugen les altres, 

¿per què em deixondeixes 

tan de matinada?... 

Aquí trobaràs la lletra completa:  
https://lyricstranslate.com 

i aquí la podràs escoltar:  https://www.youtube.com/watch?v=-ZEI6Rgs1Xk 

 

 

https://lyricstranslate.com/es/mari%C3%A0-aguil%C3%B3-i-fuster-aubada-lyrics.html


 

 

 

① Som la Deessa de l'_ _ _ _  

② Em vaig casar amb _ _ _ _ _  

③ Però, estimava a _ _ _ _ 

④ Amb qui vaig tenir un fill, en _ _ _ _ _ _ 

⑤ El meu bressol va ser una _ _ _ _ _ _ _  

⑥ La _ _ _ _, és la meva flor preferida 

⑦ L’olor de la _ _ _ _ _  m’acompanya 

⑧ El meu planeta llueix tant que es confon 

amb una _ _ _ _ _ _ _ _  

  7↓      

 2→       

        

        

 3→  6↓   8↓  

        

 4↓       

   1→     

        

        

        

5→        

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.  

☼ Encara que la meva estructura és molt semblant a la de la Terra, en 

volum i densitat, la meva atmosfera  és totalment diferent formada 

sobretot per CO2 

☼ La capa de núvols d’àcid sulfúric, que m’envolta  i que em dona la 

meva gran brillantor és responsable del gran efecte hivernacle que 

fa que la temperatura  a la meva superfície supera el 500º. 

☼ Una altra cosa que em diferencia és la rotació, giro en sentit contrari 

a la Terra.  

☼ I a més giro molt lentament, el meu dia és més llarg que un any a la 

terra! 

 
☼ si en vols saber més clica aquest enllaç de la NASA 

https://spaceplace.nasa.gov/menu/solar-system/sp/ 

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