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2. SUPORTS I EINES

gnulmmasnekitnA / BMS
Conta la llegenda, que la Biblioteca d'Alexandria (Egipte) estava gelosa de la fama de la Biblioteca grega
de Pèrgam (actual Turquia), i va decidir parar de vendre'ls papir per escriure. Si no tenien papir, no podrien
escriure més llibres i la seua biblioteca no es faria més gran. Aleshores, els copistes de Pèrgam van
inventar el pergamí amb la pell dels animals. D'ací el seu nom.

Pinta al mapa segons el color que elegeixes
per als quadrets:
El lloc on va aparèixer per primera
vegada el paper
El lloc on aparegué el pergamí
El lloc on aparegué el papir
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Durant l'Antiguitat el papir va ser el suport
favorit, però era molt car i difícil d'aconseguir per
part dels comerciants. Per això, va ser substituït
pel pergamí. A l'edat mitjana era el format
preferit per als còdexs.

QUÈ ÉS UN PALISEMPTO?
Aparició
del papir
a Egipte

Aparició
del pergamí
a Pèrgam

Aparició
del paper
a Xina

Arribada del
paper a Espanya
(el primer lloc
d'Europa) gràcies
als àrabs

Aparició
de la
impremta
de
Gutenberg

Durant els segles VII i IX, molts dels primers
pergamins manuscrits van ser esborrats i raspats
per tornar a usar-los com a suport per escriure,
donant lloc als "Palimpsestos".

COM ES FEIA EL PERGAMÍ?

JOC: EL LABERINT DEL MONESTIR

Es feia amb pell d'animals (corder, ovella, cabra, vedella aquesta última es deia "vitel·la").

Ajuda a Bonifaci Ferrer a trobar els seus útils de l'scriptorium i els seus còdexs.

Després de submergir la pell en aigua i calç diversos
dies, es polia fins a aconseguir que estiguera ben neta i
després es tensava en un arc de fusta. Amb una pedra
tosca s'allisava i raspava fins que la pell estava molt fina,
perfecta per escriure amb ploma i tinta.

Mira de prop el següent manuscrit en pergamí de la
Biblioteca: Venta de un censal de 60 libras valencianas
realizada por Jeroni Torrella a Alonso de la Serna] (22 de
septiembre de 1525.

SOLUCIÓ
Al final del dossier.

TALLER DIDÀCTIC:
COM FER UN PERGAMÍ ANTIC
PAS A PAS. TUTORIAL DIY.
Segueix les instruccions de les fotografies:

MATERIALS DIDÀCTICS:
Fulls de paper (millor si són endurides
o cartolina)
Café o te negre o roig
Cotó
Cinta de color

Com envellir paper amb
café? És molt fàcil. Per
envellir el paper el primer
que has de fer és una tassa
de café, de te roig o negre.

Amb ajuda d'un cotó, mulla'l
en la tinta natural. Escorre'l
un poquet, i vés pintant tota
la superfície del paper. No
mulles molt el paper o es
trencarà. Deixa'l assecar.

Opcional: Secador de mà i
tinta negra xinesa.

ALTRES IDEES:
Amb ajuda d'una persona adulta,
pots cremar amb un encenedor una
miqueta les vores del manuscrit.

Aplica només a les vores, una
mica de tinta xinesa per
simular trencaments. També
pots esquinçar una miqueta
les vores.

Enrotlla el foli com si fóra un
manuscrit i lliga'l amb una
cinta de color.

Arruga el paper per crear
una textura de paper
envellit. Pots fer una bola de
paper gran o doblegar per
certes parts. Després allisa'l.

ENDEVINA, ENDEVINALLA
LES EINES DEL SCRIPTORIUM
A més de la ploma, els copistes en el scriptorium utilitzaven altres eines.
Sabries dir quins instruments són? En el rectangle tens els seus noms,
escriu-los baix de cada objecte.

Els instruments utilitzats en el scriptorium eren: les plomes d'au
(sobretot les d'oca), raspadors, pinzells, tinta negra i roja, punxons,
ganivets, pedres tosca per allisar les pells, pigments naturals, goma
aràbiga i càlams.

OBSERVA! QUÈ TÉ A LES MANS EL COPISTA?

L'Estoire del Saint Graal - The British Library
El copista havia de tenir a la mà dreta la ploma, i en l'esquerra un
raspador o ganivet, per raspar (eliminar) la part del pergamí on s'havia
comés l'error o taca.

Ganyes de roures - Pedra tosca - Punxó

SOLUCIÓ
Ordenat de dalt a baix, de dreta a esquerra: Càlam - Ganyes de roures
- Punxó - Pedra Tosca - Pinzells - Goma aràbiga.

Goma aràbiga - Pinzells - Càlam

TALLER DIDÀCTIC: CREA LA TEUA PLOMA DE PAPER PAS A PAS. TUTORIAL DIY.
Segueix les instruccions de les fotografies:

Imprimir la fitxa didàctica
"Ploma de paper". Pots
imprimir-la tantes vegades
com vullgues.

Retalla i pinta com més
t'agrade.

Fes uns xicotets talls amb les
tisores a les línies horitzontals
que hi ha dibuixades a la
ploma.

Doblega la ploma de paper
per la meitat.

MATERIALS DIDÀCTICS:
Llapis o bolígraf
Tisores
Cola
Retoladors o plastidecor
Fitxa didàctica "Ploma de paper"

Enganxa la solapa al teu
bolígraf o llapis favorit

I ja està a punt! Ja tens la
teua ploma de paper.

repap ed amolP :acitcàdid axtiF

ACTIVITAT: ELS PIGMENTS
Els pigments que utilitzaven els copistes per pintar els manuscrits podien ser d'origen animal, vegetal o animal.
Alguns d'ells eren molt verinosos.

Retalla els dibuixos i enganxa'ls
on corresponga a la banda dels
elements de l'esquerra:

Ací tens diferents elements que s'utilitzaven per crear pigments de diversos colors. Relaciona les imatges amb el
nom corresponent amb fletxes. També has d'indicar si és d'origen animal, vegetal o mineral.

Mineral

Vegetal

Animal

GUIX
LAPISLÀTZULI
SAFRÀ
PLATA EN POLS
SULFUR DE MERCURI
OR EN POLS
CARBÓ VEGETAL
COTXINILLA
CURCUMA
MALAQUITA
SOLUCIÓ
Al final del dossier didàctic.

