GLOSSARI
Alqueria: en l'Edat Mitjana feia referència a les xicotetes comunitats rurals
que es situaven als voltants de les ciutats (medines) en al-Andalus. Des del
segle XV va canviar el seu significat de localitat per l'actual, d'un tipus de
finca.
Alquímia: antiga pràctica protocientífica i una disciplina filosòfica que
combina elements de la química, la metal·lúrgia, la física, la medicina,
l'astrologia, la semiòtica, el misticisme, l'espiritualisme i l'art.
Ambaixador: representant d'un determinat país davant un altre, o davant
d'una organització internacional.

Callosa d'en Sarrià: municipi de la Comunitat Valenciana situat al nord de la
província d'Alacant, a la comarca de la Marina Baixa.
Cambridge: ciutat d'Anglaterra, llar de la prestigiosa Universitat de
Cambridge, que data de 1209.
Canceller: figura principal i representativa de la Cancelleria Reial, l'organisme
administratiu-cultural de normalització lingüística dels documents, de la
Corona d'Aragó.
Capil·laritat: és un fenomen a través de el qual els líquids tenen la capacitat
de pujar o baixar a través d'un tub capil·lar.

Apocalipsi: és l'últim llibre del Nou Testament i de la Bíblia cristiana.
Aprenent: persona que aprèn alguna cosa, especialment un ofici manual,
practicant amb algú que ja el domina.
Àrabs: persona natural de la península Aràbia i altres territoris circumdants
de llengua àrab, o algú d'aquest origen.

Catedràtic: professor que té la categoria docent més alta en centres oficials
d'ensenyament secundari o universitària.
Cirurgia: estudi de la medicina que s'ocupa de curar les malalties,
malformacions, traumatismes, etc., mitjançant operacions manuals o
instrumentals.

Arxiu: la paraula prové del llatí Archivum ( "registres escrits"), la qual prové
de el grec arkheion ("ajuntament o edifici públic"), que deriva d'arkhé
("principi, origen o primer lloc").

Colorant: substància química capaç de proporcionar tints.

Astrologia: estudi de la posició i els moviments dels astres i la seua influència
en les persones i els esdeveniments del món.

Conservador / a: persona encarregada de preservar els objectes que
constitueixen una o diverses col·leccions en un museu, arxiu, o qualsevol
tipus de patrimoni moble o immoble.

Biblioteca: la paraula prové del llatí Bibliotheca l'origen ve de el grec antic
bibliothḗkē (compost per biblion, «llibre» i theke, «caixa»); caixa s'entén
generalment com un edifici o cambra.
Bruges: ciutat, capital de Flandes Occidental al nord-oest de Bèlgica, es
distingeix pels seus canals, els carrers amb llambordes i els edificis
medievals.

Comerciant: persona que es dedica a comerciar.

Constantinoble: nom històric de l'actual ciutat d'Istanbul (Turquia).
Copista: era la persona encarregada de copiava paraula per paraula el text
assignat amb ploma i tinta.
Corona d'Aragó: la Corona d'Aragó englobava al conjunt de territoris que van
estar sota la jurisdicció del rei d'Aragó, de 1164 a 1707.

Girona: ciutat a la regió de Catalunya, al nord-est d'Espanya.
Decret de Nova Planta: conjunt de decrets (lleis) promulgats entre 1707 i
1716, pel rei Felip V de Borbó, vencedor de la guerra de successió espanyola
(1701-1715), pels quals van quedar abolides les lleis i institucions pròpies
del Regne de València, el Regne d'Aragó, el Regne de Mallorca i del Principat
de Catalunya.
Destil·lació de l'alcohol: procés de separar els components o substàncies
d'una mescla líquida mitjançant l'ús de l'ebullició selectiva i la condensació.
Dominics: ordre de predicadors mendicant de l'Església catòlica fundada per
Domingo de Guzmán a Tolosa durant la Croada albigesa i confirmada pel
papa Honori III el 22 de desembre de 1216.
Estatus social: en sociologia, descriu la posició social que un individu ocupa
dins d'una societat o en un grup social de persones.
Ètic: sistema de normes i regles de conducta dels homes en la seua relació
amb la societat i entre ells mateixa; una de les formes de la consciència
social.
Filòsof: persona que es dedica professionalment a la filosofia, l'estudi d'una
varietat de problemes fonamentals sobre qüestions com l'existència, el
coneixement, la veritat, la moral, la bellesa, la ment i el llenguatge.
Flandes: en l'Edat Mitjana, aquest topònim designava només el comtat de
Flandes, entitat feudal fundada al segle X. Als segles posteriors, i en
particular durant l'època dels Països Baixos espanyols, la paraula Flandes va
passar a cobrir un territori molt més ampli, corresponent, a grans trets, a la
zona de l'Europa Occidental denominada actualment Benelux (Bèlgica,
Països Baixos i Luxemburg) ia zones limítrofes de les actuals República
Francesa i República Federal d'Alemanya.
Franciscans: conjunt d'ordes religiosos mendicants de l'Església catòlica que
segueixen l'ideari de sant Francesc d'Assís.

Gravat: disciplina artística en què l'artista utilitza diferents tècniques
d'impressió.
Grifo: criatura mitològica, la part frontal és la d'un àguila gegant i la part
posterior és la d'un lleó.
Guarda-segells: persona encarregada de la a formació i cura dels documents
a la Cancelleria de la Corona d'Aragó.
Guerra de Successió Espanyola: conflicte bèl·lic que va tindre lloc des 17011713 després de la mort sense descendència de Carles II d'Espanya, últim
representant de la Casa d'Àustria. Després de la Guerra es va instaurar la
Casa de Borbó en el tron d'Espanya.
Heràldica: disciplina que descriu, estudia i explica el significat d'imatges i
figures dels escuts d'armes.
Impressor: persona que és propietària o està al capdavant d'una impremta, i
imprimeix textos o imatges.
Íncipit: són les primeres paraules d'un text o document, podent contindre el
nom de l'autor o detalls sobre la seua producció.
Incunable: llibre que ha estat imprès abans de l'any 1500.
Judeoconvers: És el nom que rep el jueu que s'ha convertit a una altra religió.
Judici Final: visió religiosa de la fi de la humanitat o fi dels temps.
Jurats de València: òrgan executiu suprem de govern de la ciutat format per
quatre prohoms o Ciutadans i dues cavallers i generosos.
Llibre de cavalleries: gènere literari en prosa, de gran èxit i popularitat a
Espanya. Aquestes novel·les narraven les gestes o proeses d'un cavaller,

Lovaina: ciutat situada a l'est de Brussel·les (Bèlgica),

Privilegi: exempció d'una càrrega, un gravamen, una obligació o una norma
que una persona amb autoritat concedeix a una altra de forma excepcional.

Mitologia grecollatina: narracions de mites de la civilització grega i romana.
Profilàctiques: part de la medicina que s'ocupa de la conservació de la salut.
Notari: persona amb estudis en dret la intervenció atorga caràcter públic als
documents privats i els autoritza a tal fi amb la seua signatura. És un
testimoni de fe o fedatari públic que garanteix la legitimitat dels documents
en què intervé i proporciona als ciutadans la seguretat jurídica en l'àmbit
extrajudicial.
Oxford: ciutat d'Anglaterra que se centra al voltant de la seua prestigiosa
universitat, establerta al segle XII.
París: capital de França, és una important ciutat europea i un centre mundial
de l'art, la moda, la gastronomia i la cultura.
Perpinyà: ciutat francesa fronterera amb Espanya i banyada per la
Mediterrània.
Pedagog: persona que es dedica a la pedagogia, la ciència que estudia la
metodologia i les tècniques que s'apliquen a l'ensenyament i l'educació,
especialment la infantil.
Poeta: persona que mitjançant l'escriptura o les paraules expressa emocions,
sentiments o sensacions.
Poesia: gènere literari considerat com una manifestació de la bellesa o del
sentiment estètic per mitjà de la paraula, en vers o en prosa.
Predicador: persona que pronuncia sermons i homilies, generalment de
caràcter religiós.

Prosa: forma d'expressió lingüística habitual, no subjecta a la mesura i
cadència del vers.
Psicòleg: persona que es dedica a la psicologia, la ciència que estudia els
processos mentals, les sensacions, les percepcions i el comportament de
l'ésser humà, en relació amb el medi ambient físic i social que l'envolta.
Regne de València: va ser un regne dins la Corona d'Aragó. Va abastar des
de la conquesta de la taifa de València en 1238 per part de Jaume fins a
1707, any en què amb la promulgació dels Decrets de Nova Planta.
Repoblació: acció i resultat de poblar un lloc abandonat.
Sermons: discursos de contingut moral o religiós que pronuncia un sacerdot
davant els fidels.
Sociòleg: persona que es dedica a la sociologia, la ciència social que
s'encarrega de l'anàlisi científica de la societat humana o població regional.
Studi (o Estudi) General de València: Els Jurats de València es van esforçar a
reunir tots els estudis dependents de la ciutat i de l'església en un únic
"Estudi General.", Fundada el 1499. Va servir de bases per a la futura creació
de la Universitat, una de les més antigues d'Espanya.
Tertúlies literàries: reunió informal i periòdica de gent interessada en la
literatura per debatre i informar-se, o compartir i contrastar iniciatives,
notícies, coneixements i opinions.

Préstec: quantitat de diners o una altra cosa que es presta.
Prior: superior d'un monestir o convent pertanyent a determinades ordres
religioses cristianes en què no hi ha títol abat.

Teologia: disciplina que estudia el conjunt de coneixements sobre Déu, els
seus atributs i les seues perfeccions.

Tragèdia: Obra dramàtica de assumpte seriós en què intervenen personatges
nobles o il·lustres i en la qual el protagonista es veu conduït, per una passió o
per la fatalitat, a un desenllaç funest.

Erasme de Rotterdam: (Rotterdam, 1462 - Basilea, 1536) filòsof humanista,
filòleg i teòleg cristià.

Transcripció: copiar un escrit en el mateix sistema d'escriptura d'aquest o en
un altre diferent.

Felip V de Borbó: (Versalles, França, 1683-Madrid, 1746), va ser rei
d'Espanya des del 16 de novembre de 1700 fins 1746.

Universitat: institució destinada a l'ensenyament superior (la que proporciona
coneixements especialitzats de cada branca del saber), que està constituïda
per diverses facultats i que concedeix els graus acadèmics corresponents.

Jaume I: (Montpeller, 1208 - Alzira, 1276) Jaume I d'Aragó el Conqueridor va
ser rei d'Aragó, de València i de Mallorca, comte de Barcelona, comte
d'Urgell, senyor de Montpeller i d'altres feus a Occitània.

Vannes: municipi emmurallat de la Bretanya francesa, situat al nord-est de
país, el barri antic destaca pels estrets carrers empedrats i les portes
medievals.

Lambert Palmart: Impressor alemany nascut a Colònia (Alemanya)
suposadament en 1440. La seua dona Leonor Eiximenis, va ajudar a finançar
la impremta del seu marit a València. Impressor de "Obres o trobes en lahors
de la Verge Maria" considerada la primera obra literària impresa a Espanya.

Xilografia: tècnica d'impressió amb planxa de fusta.

Leonardo Hutz: Impressor alemany associat a Pere Hagenbach que va
treballar a València. Va ser aprenent a Saragossa al taller de Pau Hurus.
Martín Joan de Galba: (València, principis segle XV - València, 1490) ja no es
considera seriosament com a coautor de la famosa novel·la cavalleresca
publicada a València Tirant lo Blanc.

PERSONATGES HISTÒRICS
Alfons el Magnànim: (Medina de el Camp, 1396 - Nàpols, 1458) Alfons V
d'Aragó va ser rei d'Aragó, de València, de Mallorca, de Sicília, de Sardenya i
comte de Barcelona; i entre 1442 i 1458 rei de Nàpols.

Pere el Cerimoniós: (Balaguer, Lleida, 1319 - Barcelona, 1387) Pere IV
d'Aragó va ser rei d'Aragó (1336-1387), rei de València (Pere II), comte de
Barcelona (Pere III).

Benet XIII: (Illueca, 1328 - Peníscola, 1423), més conegut com el «Papa
Lluna», va ser papa en l'obediència d'Avinyó i cardenal des de desembre de
1375 fins a la seua mort.

Pere Hagenbach: (Alemanya, segle XV - ¿Toledo ?, 1502) impressor alemany
s'estableix a València associat amb Leonardo Hutz per treballar amb l'editor
Jaume Vila.

Carles II: (Madrid, 1661 - Madrid, 1700), conegut com "el fetillat", va ser rei
d'Espanya entre 1665 i 1700.
Carles III: (Viena, Àustria, 1685 - Viena, 1740) també va ser conegut com
l'arxiduc Carles d'Àustria, regia el bàndol austriacista durant la guerra de
successió espanyola que va lliurar com pretendent al tron d'Espanya a la
mort del rei Carlos II d'Espanya.

Thomas More: (Londres, 1478 - Londres, 1535) polític i humanista anglès.
Escriptor de l'obra "Utopia".
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SOLUCIONS I TRANSCRIPCIONS

SOLUCIÓ ACTIVITAT SOBRE JAUME
ROIG I EL PASTÍS DE CARN DE PARÍSLLIÇÓ 3

JOC DEL PUZLE DEL LLIBRE DE
LLUÍS VIVES - LLIÇÓ 4

TRANSCRIPCIÓ DEL TEXT DE JAUME ROIG - LLIÇÓ 3
También ocurrió, por entonces, un caso extraño y no visto en el mundo. Era
el día de Año Nuevo. Fui yo mantenedor en la liza y mandé invitar a cenar y
holgarnos a todos los caballeros que habían justado. Tuvimos potajes de
toda clase, carnes de reses silvestres, volatería, pastelería de la más famosa y
rica que se hace en París. En uno de los pasteles apareció, quebrada y
trinchada, una punta de dedo humano. Turbóse mucho quien la halló, y
escudriñó si había algo más; encontró también la extremidad de una oreja.
Creíamos comer carne de ternera antes de dar con un trozo de uña y el dedo
seccionado; fue examinado por todos y convivimos en que era
verdaderamente carne de persona. La pastelera y dos hijas suyas, ya
mayores, que la ayudaban, tenían a la vez tahona y taberna: de quienes iban
allí a beber mataban algunos; trinchaban la carne y hacían de ella pasteles, y
obtenían con los intestinos salchichas y longanizas, lo más fino del mundo.
Vendían madre e hijas cuanto hacías, y más que hicieran. También
sacrificaban algunos becerros, para disimular lo otro con la carne de éstos
sazonada con salsas finas. Echaban, las traidoras mujeres, dentro de un
hoyo, profundo como un pozo, los huesos descamados, piernas y testuces, ¡y
ya casi lo tenían lleno aquellas hembras bravías, perversas y crueles, infieles,
malvadas, fementidas y merecedoras de abominación! Creo yo,
verdaderamente, que debían de ayudarlas los diablos y el mismo demonio,
cuando realizaban tales crímenes. Doy fe de haber comido buena ración de
aquellos manjares, y de que en mi vida había probado carne ni caldo,
gallinas, perdices ni francolines de tal sabor, tan tiernos y ricos. Fue, de
madrugada, cada una de las tres convertidas en cuartos, y su mansión
derruida, arrasada y sembrada de sal. En cuanto a los cuerpos de los
despedazados, se contaron hasta ciento, los cuales recibieron sepultura en
tierra sagrada.

SOLUCIÓ ACTIVITAT SOBRE ISABEL DE
VILLENA - LLIÇÓ 3

ENDEVINALLA DELS HUMANISTES
- LLIÇÓ 4
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1.El cavaller Tirant lo Blanch
2. Un espill
3. Llibre Vita Christi
4. Una creu
5. Herbes medicinals
6. Una estrella de David (jueva)
7. Una garsa i una merla

8. Un grup de religiosos
cristians resant
9. La forca
10. El pardalot de Sant Joan
11. Les gàrgoles de la Llotja
de la Seda
12. Un comerciant de vellut

13. Sor Isabel de Villena
14. Ausiàs March
15. Joanot Martorell
16. Roís de Corella
17. Jaume Roig
18. Lluís Vives
19. Francesc Eiximenis

20. Arnau de Vilanova
21. Sant Vicent Ferrer

22. Repte especial: grup de monges

23. Llotja de la Seda
24. Església de Sant Joan del Mercat

