On s'amaguen

els escriptors valencians?
- JOC DE RECERCA -

LA HISTÒRIA
Benvingut / da a la València de
el Segle d'Or.
Hui és dia de mercat! Les
valencianes i els valencians, els
castellans i gent vinguda d'arreu
d'Europa,
siguen
burgesos,
comerciants, nobles, gent de
poble pla o de l'Església, es
troben a la plaça del Mercat i en
la Llotja de la Seda per realitzar
les seues compres, atendre els
seus assumptes comercials o els
seus quefers diaris.
La teua missió és trobar als
escriptors que hem conegut en
les lliçons anteriors per tornarlos a la Biblioteca Valenciana
Nicolau Primitiu. M'ajudes?

Solució al final
del dossier

Com es juga?
El joc consisteix a trobar als escriptors i
l'escriptora que hem conegut a les lliçons
1, 2, 3 i 4 (pots mirar les seues
fotografies).
Acompanyant a aquests escriptors
hauran tot un seguit de personatges per
dificultar l'empresa.
1) Troba als nou escriptors valencians
amagats.
2) Resol el repte especial que et
proposa Sor Isabel de Villena i busca les
coses singulars.
3) Intenta trobar altres tipus d'objectes
relacionats amb les obres escrites pels
personatges.
4) Identifica els monuments (Llotja de la
Seda i l'Església de Sant Joan del
Mercat).

El repte especial
Ajuda a sor Isabel de Villena a trobar a
les seues germanes (monges) abans de
tornar a el Convent de la Santíssima
Trinitat.

Coses singulars
Un grup de religiosos cristians
resant
La forca
El pardalot de Sant Joan
Les gàrgoles de la Llotja de la
Seda
Un comerciant de vellut.

Objectes
El cavaller Tirant lo Blanch
Un espill
Llibre Vita Christi
Una creu
Herbes medicinals
Una estrella de David (jueva)
Una garsa i una merla

Personatges
Sor Isabel de Villena
Ausiàs March
Joanot Martorell
Roís de Corella
Jaume Roig
Lluís Vives
Francesc Eiximenis
Arnau de Vilanova
Sant Vicent Ferrer

