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1. INTRODUCCIÓ: L'SCRIPTORIUM.
Vaig a contar-te una història sobre l'origen de l'scriptorium ... Amb la caiguda de l'Imperi Romà
d'Occident (segles V-VI), l'activitat cultural a Europa va disminuir molt, desapareixent gran quantitat
d'escoles, biblioteques ...

La paraula Scriptorium prové del llatí. Un
Scriptorium (en plural Scriptoria) és una
habitació destinada a la transcripció de
manuscrits.

Vols veure com era un scriptorium? Mira la
pel·lícula “En el nom de la rosa”.

No hauràs vist mai
un scriptorium,
veritat? Vine,
acompanya'm
a conéixer un:

'The Course of Empire - Destruction', Thomas Cole (1836) - New York Historical Society Museum & Library
Però l'Església, en els monestirs i convents, van crear llibres i van ensenyar a llegir i escriure a les
persones religioses (monges i monjos) al llarg de diversos segles. Gràcies a ells la paraula escrita no va
desaparéixer a Occident.
Ja en el segle XII van aparéixer les universitats, un nou lloc on podien aprendre les persones que no
pertanyien a l'Església sobre història, literatura, teologia, medicina, etc. I ells també van començar a
crear els seus propis llibres.

Açò és un scriptorium. Ací els monjos i les monges copien llibres (anomenats còdexs) i escriuen manuscrits en espais com aquest. El treball comença amb la primera
llum del dia. Fixa't en les finestres que grans són! És per a què entre molta llum solar! Treballen fins a les 9 del matí. I després tornen ací a primera hora de la
vesprada fins que se'n va el sol. En total, unes 7 o 8 hores de treball. Cada persona s'encarregava d'una tasca: un de copiar un manuscrit, un altre d'il·luminar, altra
persona de cosir els quaderns... Realitzant-se diversos còdexs al mateix temps.

El foc estava prohibit en l'scriptorium, ja
que els còdexs més valuosos devien ser
protegits dels perills de foc i de la cera
bullint.

Sabries identificar, mirant la imatge, els següents llocs de treball dins de
l'scriptorium? Endevina-ho.
1) Rubricador
2) Copista
3 ) Il·luminador
4) Armarius
5) Lligador de llibres 6) Pergamentarius

JOC DE TRENCACLOSQUES:
RESTAURA EL MANUSCRITO DE PLINI
Ajuda a Bonifaci Ferrer a restaurar aquest manuscrit antic
reconstruint-lo amb les teues pròpies mans.
INSTRUCCIONS: Retalla el trencaclosques per les línies i
torna'l a fer. Pots jugar tantes vegades com vullgues.

MATERIALS DIDÀCTICS NECESSARIS:
Tisores
Opcional: Sobre de paper per a guardar les peces del
trencaclosques quan acabes de jugar.

QUI ERA CAYO PLINI SECUNDO?
Conegut com a Plini el Vell, va ser un militar i escriptor romà
de segle I, famós per les seues investigacions en fenòmens
naturals, en geografia i etnografia que es poden llegir en la
seua obra "Història Natural". Va morir durant l'erupció del
Vesuvi a Pompeia.

Mira de prop el següent manuscrit en BIVALDI fent clic sobre
la següent frase o la imatge: Comentarios a la Historia Natural
de Plinio, (ca. 1481-1497) - Plinio Segundo, Cayo

JOC: ENDEVINA, ENDEVINALLA. QUINES SÓN LES
TASQUES QUE ES REALITZEN A L'SCRIPTORIUM?
Al costat de Bonifaci Ferrer, busca i encaixa l'explicació de les tasques que es
realitzaven en un scriptorium en el seu lloc corresponent a la fitxa didàctica
següent. Has de col·locar la imatge en el nom correcte. Sabràs quin és quin?

nopserroc no sl'axnagne i starom stedardauq sle allateR

Era la persona encarregada
d'enquadernar els llibres, i
folrar amb dues tapes de
fusta cobertes amb cuir.

Era la persona encarregada
d'escriure les lletres inicials, amb
decoració o sense. I les lletres
majúscules, de nom rúbriques,
amb tinta roja o blava.

Era la persona
encarregada de decidir
els llibres que es
copiaven, així com de
guardar i protegir els
còdexs a la biblioteca.

Era la persona què revisava
que la còpia no tingués
errors. Si veia algun,
l'esborrava raspant el
pergamí i escrivia damunt.

Era la persona encarregada
del pergamí. Delimitava a
cada pàgina l'espai que
havia d'ocupar l'escriptura i
les imatges.

Era la persona
encarregada de copiar
paraula per paraula el
text assignat amb
ploma i tinta.

Sabies que...

Es creu que només els monjos hòmens realitzaven còpia de
manuscrits, però no és així. Les monges també treballaven en els
scriptorias dels convents copiant i il·luminant manuscrit.

Era la persona que dibuixava i
acoloria les il·lustracions i
elements decoratius dels
manuscrits. I després aplicava
la tècnica del daurat.

SOLUCIÓ
Al final del dossier didàctic

A Espanya tenim exemples com la monja del segle X: Leodegundia.
Ella va escriure el Còdex de Leodegundia, el qual es pot veure al
Monestir de l'Escorial.

EL LLIGADOR DE LLIBRES
EL IL·LUMINADOR
EL COPISTA

acitcàdid axtiF

?muirotpircs
nu'd seuqsat sel ed anucsadac ed nevagerracne's senosrep seniuq i óicacirbaf ed sécorp
ues le are niuQ ?xedòc nu avaerc se moc ,òreP .alleb tlom asoc anugla raerc rep atnujnoc
amrof ed nevallabert euq ,senosrep setlom ed acsat anu are xedòc nu'd aipòc al muirotpircs'l A

EL ARMARIUS

EL CORRECTOR
EL RUBRICADOR
EL PERGAMENTARIUS

