El còdex
medieval
- Lliçó 3 -

3. EL CÒDEX MEDIEVAL

En època medieval només les persones que vivien a l'Església i
els nobles podien llegir els còdexs manuscrits.
I si parlem de manuscrits il·luminats, encara hi havia menys
gent que en tenia perquè eren molt cars.

JOC DE PREGUNTES
Assenyala la resposta correcta (pot
haver-ne més d'una opció):
1) Què significa manuscrit?
Llibre molt gran, fet amb
pergamí.
Escrit a mà.
Llibre imprés abans del 1500.

2) Qui tenia accés a la paraula escrita
en època medieval?
Els camperols.
La noblesa.
El clergat.

Bartholomaeus Anglicus, De ownertatibus rerum (Livre des
proprietez des choses), The British Library

3) Què és un manuscrit il·luminat?
Un llibre imprés durant el segle XV.

Quant de temps tardaven els
copistes a crear un llibre sencer?
Mesos... O fins i tot anys per a un
llibre només...

Manuscrit en què s'ha esborrat, per
tornar a escriure un de nou.
Un manuscrit amb decoració
(miniatures, vores, lletres
capitals,...).

SOLUCIÓ

UN MANUSCRIT EN QUÈ EL TEXT ÉS
COMPLEMENTAT AMB LA DECORACIÓ
(MINIATURES, VORES, LLETRES
CAPITALS,...).

Doncs és el que feien
abans... Aquestes pàgines
es diuen manuscrits, i quan
les ajuntem es creava un
còdex. El còdex és un llibre
que es va crear abans de
l'aparició de la impremta.

Què s'escrivia en els còdexs
medievals? Bíblies, Salteris, Missals,
llibres sobre els sants, així com de
Teologia,
Medicina,
Filosofia,
Història, textos d'autors de la Roma
Clàssica, etc.

EL CLERGAT I LA NOBLESA

Fes clic ací per veure el manuscrit més de
prop. Busca la pàgina de la imatge a la
web.

Imagineu copiar un llibre
sencer a mà, pàgina per
pàgina... Que esgotador!

ESCRIT A MÀ

Capítulos, ordenanzas y privilegios del Gremi
dels espasers de la ciudad de València (14251574) - Gremi dels Espasers (València).
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu

JOC: QUIN D'AQUESTS DOCUMENTS ÉS UN MANUSCRIT?
Anem a veure si has après la lliçó. Identifica i marca les respostes correctes.

Arnaldi de Villanova
Medici acutissimi opera
nuperrime reuisa: vna
cum ipsius vita recenter
hic apposita.
Cu[m]q[ue]... (1532) Arnau de Vilanova

Oficio de la reina
Germana de Foix
dirigido a Pedro Cedrán,
escribano de ración y
del Consejo, por el que
le manda... (31 de enero
de 1517) - Germana de
Foix , Reina consort de
Ferran II, Rei d'Aragó

Fes clic sobre els títols dels documents
o les imatges per veure més de prop els
manuscrits (aplicable en tot el dossier).

Furs nous del regne de
Valencia e capitols ordenades
per lo rey don Fernando II en
la Cort general de Oriola
XXXI... (... sise jorn del mes de
setembre ... 1493) - València
(regne). Corts

Sabies que des de la web de BIVALDI de la Biblioteca
Valenciana Nicolau Primitiu pots veure tots els
manuscrits en format digital que tenen? Descobreixlos.

[Fragmento de pergamino otorgado
por el rey de la Corona de Aragon a
la villa de Alzira] (13__?)

SOLUCIÓ
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ENDEVINA: QUINES SÓN LES PARTS D'UN MANUSCRIT?
Arrossega cada resposta al seu lloc.

La imatge és d'un Breviari de 1454. Es el
"Ordo Cartusiensis. Collectanum Ordinis
Cartusiensis Scale Dei", un llibre religiós.

És una lletra que
apareix a l'inici de
l'obra, d'un capítol o
d'un paràgraf i és molt
gran. Destaca per estar
decorada, i pot tindre
o no, dibuixos de
figures i objectes que
representen una
escena.

Explora el manuscrit a la web de la Biblioteca
Valenciana Nicolau Primitiu i busca els
següents dibuixos entre les seues pàgines:
Una arpa

Una lletra capitular D

Un rei

La paraula BEATUS
il·luminada

De quin color són les rúbriques del còdex?
Pinta-ho als quadrats.

És una paraula o part d'un text
que s'escriu en tinta roja per
ressaltar-ho. També pot ser una
lletra de mida més gran en roig
o blau.

Retalla els quadrats i
enganxa'ls on
corresponga a la imatge:

Moltes
paraules
juntes.

Il·lustració dels
marges del
manuscrit.

LLETRA CAPITULAR
RÚBRICA

ORLA

Al principi tenia a
veure amb l'ús d'or i
plata en la
decoració.
Més tard es feia
servir aquesta
paraula per a parlar
de tota la decoració
del manuscrit.

TEXT
IL·LUMINACIÓ

Busca la lletra capitular I. Dibuixa-la.

MATERIALS DIDÀCTICS:
Tinta negra xinesa
Ploma d'au o similar (pot ser de
plàstic).
*Consell: tallar la punta de la ploma en
forma obliqua per escriure millor.

INSTRUCCIONS
1) Fes línies verticals i horitzontals. Continua el
traçat, sense alçar la ploma del tercer dibuix de
línies horitzontals.
2) I ara, creus.
3) Anem a complicar-ho un poquet. Dibuixa la
meitat dels arcs, com si fóra una lletra "C".
4) Ja has agafat el truquet? Perfecte! Doncs ara
cercles. Veus com no és tan complicat! Jo sabia
que ho aconseguiríem!
5) Mmmm... què farem ara? QUADRATS! Vull
que ara dibuixes molts quadrats.

Recorda subje
ct
no banyar la ar bé la ploma amb la mà
punta amb m
olta tinta per , i
tacar el full.
no
Deixa't anar i

relaxa't! Anem

a divertir-nos!

EXERCICIS DE MOTRICITAT FINA AMB PLOMA I TINTA
Els copistes, abans de començar a escriure l'alfabet gòtic, havien de saber com funcionava una ploma. Anem a
començar pel principi! Segueix les meues instruccions.

EXERCICIS DE MOTRICITAT FINA AMB PLOMA I TINTA
Ara que ja coneixem els moviments més fàcils. Ara anem a pujar un poquet el nivell. Anem a començar a unir
els traços. Segueix l'exemple de baix i continua els traços sense por.

¿Sabies que...

No hi ha dos manuscrits iguals al món, al
contrari del llibre imprés. Què bonic! No?

A la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
també hi ha manuscrits àrabs. Aquest és de
l'any 1477. Intenta imitar la seua
cal·ligrafia.

PERFECTE! Jo no ho haguera fet millor.
Has nascut per ser copista.

L'ALFABET GÒTIC
Durant els segles XII i XIII es produeixen canvis
sobre la forma d'escriptura, i per tant, també en
els manuscrits. Es passa d'escriure en escriptura
minúscula carolina a gòtica.

Pinta de roig en el mapa on va aparéixer per
primera vegada l'escriptura gòtica

Els humanistes italians utilitzaven l'escriptura
antiga o carolina, així que quan va aparéixer
una nova, la van anomenar "moderna" o
"gòtica" per burlar-se d'ella.

Fixa't! L'alfabet gòtic no té totes les lletres igual
que l'alfabet que utilitzem actualment.

I si m'enganye al copiar les lletres? No passa
res. Els copistes també s'enganyaven i taxaven
les paraules o les esborraven.

El primer manuscrit en escriptura gòtica apareix
a França a mitjan segle XII. A partir del XIII
s'expandeix ràpidament per tot Europa i
s'utilitzarà fins al segle XV-XVI.

ACTIVITAT: PRÀCTICA L'ALFABET GÒTIC. LES MINÚSCULES
Ha arribat el moment d'aprendre a dibuixar les lletres de l'alfabet gòtic. Segur que vas aprendre en un tres i
no res. Et recomane que no tingues pressa a escriure cada lletra.

COSES A TINDRE EN COMPTE
DE L'ALFABET GÒTIC
La lletra "I" i la "J" s'escrivien igual. Si es
diferencien és perquè es va començar a posar el
puntet a la lletra "I".
No existeix la lletra "Ñ".
La lletra "R" es pot escriure de dues maneres
diferents.
La lletra "S" també s'escriu amb la forma llarga
(tipus una "f" minúscula).
Les lletres "U" i" V" eren iguals.
En alguns alfabets gòtics no existeix la lletra
"W".
Apareix la diferenciació entre les minúscules i
les majúscules.
No existeixen els accents, ni les normes
ortogràfiques.
S'utilitzaven molt les abreviatures. Servia per a
estalviar paper i pergamí.

ACTIVITAT: PRACTICA L'ALFABET GÒTIC. LES MAJÚSCULES
Ben fet! Les lletres majúscules són més complicades perquè tenen més detalls decoratius, però veient que treballes molt bé i la rapidesa amb què estàs aprenent, segur que
dominaràs la tècnica de seguida. Confie en tu. Una vegada domines les majúscules, podràs crear unes belles lletres gòtiques.

Consell: També podeu fer servir la plantilla
adjunta a la fi del dossier didàctic, lliçó 3.
També pots dibuixar línies rectes amb llapis i
regla per no escriure tort.

Intenta que totes les
lletres
tinguen
la
mateixa mida.

FELICITATS! PROVA SUPERADA!
Ara que ja saps escriure amb
minúscules i majúscules, escriu el
teu nom en un paper.

ACTIVITAT: CAL·LIGRAFIA GÒTICA
Ha arribat el moment de pujar al següent nivell. Anem ara a practicar amb paraules senceres. Segueix les
instruccions.

INSTRUCCIONS
1) Escriu la paraula "Minut". Recordeuvos, la primera lletra va en majúscula i les
altres en minúscules.
2) Ara una paraula més complicada...
Escriu la paraula "Scriptorium".
3) Escriu la teua paraula preferida.
4) Escriu la frase: Manuscrit significa fet a
mà.

ALTRES COSES QUE POTS FER:
Dissenya el teu propi alfabet. Pots
decorar-com tu vulgues.

FELICITATS! HAS SUPERAT L'APRENENTATGE
AMB MATRÍCULA D'HONOR!

ACTIVITAT: L'ART DE COPIAR MANUSCRITS
QUI ERA EL METGE
LLUÍS ALCANYÍS?
Va ser el primer catedràtic de
Medicina i Cirurgia de la Universitat
de València (Estudi General) de 1499
a 1504 i un dels fundadors de
l'Escola de Cirurgia de València.
Entre
els
anys
1489-1490,
l'epidèmia de la pesta causava la
mort de moltes persones de la ciutat,
i Lluís Alcanyís va decidir escriure el
“Regiment preservatiu e curatiu de la
pestilència”, on dóna consells per
prevenir i curar la pesta.

El següent text és del llibre (incunable) el “Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència” realitzat pel metge Lluís
Alcanyís. Utilitzant l'escriptura gòtica, que hem practicat abans, copia el següent text que parla sobre l'epidèmia de la
pesta negra.

ACTIVITAT DE PALEOGRAFIA
Per ser un bon copista medieval no només cal saber copiar les paraules, sinó també llegir-les i entendre-les. Anem a
fer un exercici de paleografia. Prepara bé la vista. Què diu el següent text? Escriu utilitzant la teua lletra.

ALTRES DATES D'INTERÉS
Com es diu la ciència que estudia
les escriptures antigues?
Paleografia.

Sabies que hi ha uns cucs, coneguts
popularment com a "cuc menjallibres"
que es mengen el paper? És una larva
que menja cel·lulosa i per això són els
enemics dels llibres antics.
Moltes vegades, en els documents
antics, trobem molts petits foradets. El
responsable? L' "Anobium pertinax"
(cuc). Per això és importantíssim el
treball dels professionals de la
conservació i restauració als Arxius.
Gràcies al seu treball no desapareixen
aquests documents.

La imatge del document pertany al
manuscrit dels Capítulos de la
Cofradia de la Purísima Concepción
de la Madre de Dios, instituida en la
capilla antiguamente denominada
de la Madre de Dios de los Angeles,
en el Monasterio de San Francisco
de Valencia.
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