Els escriptors i escriptora del
Segle d'Or Valencià
- Lliçó 3 -

QUI ERA AUSIÀS MARCH?

(València, ca. 1400 - València, 1459)
Escriptor i cavaller valencià. Es va educar a la
cort d'Alfons d'Aragó a Gandia. De jove va estar
en l'exèrcit d'armes i en 1415 va representar
l'estament militar a les Corts Valencianes sense
ser nomenat cavaller.
Al 1420 va anar a lluitar
en l'expedició d'Alfons el
Magnànim, i en 1425 el
rei el va nomenar falconer
reial.
Es va casar dues vegades
(una amb Isabel Martorell,
la germana de Joanot
Martorell) i va tindre cinc fills (cap dins dels seus
matrimonis). Gràcies a la seua relació amb la
cort, les seues poesies van ser molt difoses, les
quals es divideixen en tres grups: Cants de mort;
Cant espiritual; i Poemes d'amor.

Fes clic ací per llegir el poema Veles e
Vents d'Ausiàs March en la Biblioteca
Valenciana Nicolau Primitiu.

Escolta la cançó de Raimon que parla
sobre el famós poema Veles e Vents:
https://www.youtube.com/watch?
v=VurT2__ndQs

AUSIÀS MARCH. EL POETA DE L'AMOR
Veles e Vents és un poema d'Ausiàs March que explica la història d'un viatge en vaixell, des d'Itàlia a
València, on el protagonista busca al seu amor, sense saber si el seu amor és correspost o no. Durant el
perillós trajecte, demana ajuda als vents per arribar a bon port a terra.
Quins vents apareixen nomenats en el poema Veles e Vents? Entra al web de BIVALDI i llegeix en el llibre
Les obres del valeròs cavaller i elegantíssim poeta Àusias March (1560), poema XLIII (pàgina 110) Veles e
Vents per conèixer la resposta i escriu-la en color blau en la rosa dels vents. Escriu la resta de vents en color
roig.

TALLER DIDÀCTIC: COLLAGE VELES E VENTS. TUTORIAL DIY PAS PER PAS
Segueix les instruccions de les fotografies:

Retalla o esgarra amb les teues
mans diverses tires de paper blau
de diferents colors amb formes
diferents, simulant les onades de
la mar.

Forma una composició sobre un
paper de color blau (el cel)
mesclant les retallades en forma
d'onades i crea el mar enganxantles en el paper, ocupant mitja
pàgina.

Pinta la fitxa didàctica
"Complements del collage Veles e
Vents".

Retalla els complements que vages a
utilitzar: els núvols, els peixos, la rosa
dels vents i el vaixell. Intenta veure
on poden encaixar millor.

MATERIALS DIDÀCTICS:

A continuació, enganxa els
complements que més t'agraden
en el collage.

Per finalitzar, còpia en la part de
darrere el poema "Veles e Vents"
d'Ausiàs March i regala'l a la
persona que més vulgues.

Tisores
Cola de barra
Retoladors, plastidecor o aquarel·les (i pinzells)
Bolígraf
Papers de manualitats amb diferents tonalitats blaves
(pot ser maixé, xarol, seda, cel·lofana, pinotxo, etc., fins
i tot pintar-la tu amb aquarel·les, colors, retoladors...)
Un foli o cartolina en DIN A4 de color blau
Fitxa didàctica "Complements del collage Veles e
Vents".
El text amb el poema "Veles e Vents" d'Ausiàs March Pots trobar-lo en el link de la pàgina anterior: poema
XLIII (pp 110) "Veles e Vents"
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ACTIVITAT: QUÈ MENGEN A PARÍS SEGONS EL
ESPILL DE JAUME ROIG?

QUI ÉS JAUME ROIG?
(València, principis de segle XV - Benimàmet, 1478)
Metge i escriptor valencià durant el
segle XV.

L'Espill o Llibre de les Dones és una
de les grans obres de la literatura
medieval valenciana. Baltasar Bou, en
les seues múltiples aventures, va
coneixent com de malvades són totes
les dones del món, exceptuant a la
Mare de Déu i Isabel Pellicer (la dona
d'en Jaume Roig).

Va ser mestre de medicina i examinador
de metges, a més de ser el metge dels
principals hospitals de València: el dels
Innocents, el d'en Clapers i el del
Convent de la Santíssima Trinitat.
També va ser el metge personal de la
reina Maria de Castella i sor Isabel de
Villena.

Llig aquesta història sobre el que li
passa a Baltasar Bou a París i intenta
endevinar què feien de menjar la
pastissera i les seues dues filles a la
"millor pastisseria de París". Què els
va passar a elles? I a Baltasar Bou?
De què estaven farcits els seus
pastissos?

Durant la pesta va fugir a Callosa d'en Sarrià, lloc on va començar a
escriure Espill. També va participar amb un relat en el primer llibre
imprès de la península Ibèrica: Obres o trobes en laors de la Verge
Maria (1474), imprès per Lambert Palmart a València.

Encercla els aliments que apareixen a la recepta del pastís
de carn de la pastisseria de París en el llibre Espill.

Llegir a partir d'ací (fletxa). Entra
al web de BIVALDI i llig les
pàgines 40, 41 i 42 (fins a la
paraula QUARTA) del Llibre de
les Dones de Jaume Roig:
https://bivaldi.gva.es/va/consulta/r
egistro.do?id=2659

SOLUCIÓ I TRANSCRIPCIÓ AL FINAL DEL DOSSIER

Lectura a càrrec de CRIT, organitzada per
la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu al
Monestir de Sant Miquel dels Reis:
https://www.youtube.com/watch?
v=OGwITou14JY&t=1559s

Escolta la cançó de Raimon
que parla sobre la famosa
pastisseria de París:
https://www.youtube.com/
watch?v=jcmmpCBeXbY

Solució al final del dossier

Miguel de Cervantes, l'autor del Quixot va
dir sobre Tirant lo Blanch que era "el millor
llibre del món".

Mira la pel·lícula Tirant lo Blanch de
Aranda: https://www.youtube.com/watch?
v=Uhwsmpc0ey0&t=6545s

QUI ERA JOANOT MARTORELL?

(València, ca. 1414 - València, 1468)
Escriptor i cavaller valencià, conegut per la seua
obra literària Tirant lo Blanch. En va començar
una altra -Guillem de Varoic- però no l'acabà.
Viatger, lluitador i una mica
agressiu, al llarg de la seua
vida va estar en mig de
diversos
enfrontaments,
inclosos duels a mort (que
al final van quedar només
en verbals).
A causa dels seus grans deutes, va perdre els
seus senyorius. Va lliurar a Martí Joan de Galba
el manuscrit de Tirant lo Blanch a canvi de cent
reals que va rebre en préstec, però va morir
abans de saldar el compte.

Fes clic ací per veure Tirant lo Blanch en
la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.

LA NOVEL·LA CAVALLERESCA DE JOANOT MARTORELL
Tirant lo Blanch és el llibre de cavalleries més important de el Segle d'Or valencià. Explica la història del cavaller
Tirant, que amb el seu valor, lluita per alliberar Constantinoble del poder turc al mateix temps que intenta
conquistar a Carmesina.
Qui el va escriure? Joanot Martorell va començar a
escriure-la en 1460 però fins 1490 no va ser
publicada. Va ser la seua única obra literària escrita.

Qui va ser el primer impressor a imprimir l'obra?
Nicolau Spindeler, impressor alemany que vivia a
València, va ser l'encarregat d'imprimir la primera edició
en 1490.

LLIG LES CURIOSITATS D'AQUESTA EDICIÓ DE TIRANT LO BLANCH I SUPERA ELS REPTES
REPTE 1: Quines lletres
capitals (majúscules grans
decorades) apareixen a la
pàgina?
REPTE 2: Identifica els
animals de l'orla.
La primera pàgina del
llibre té un gravat realitzat
amb xilografia. Mira
quanta decoració té l'orla
(les vores de el document)
amb motius vegetals,
animals i persones.

REPTE 3: Busca el nom
i cognom de l'impressor.
Marca de l'impressor
Nicolau Spindeler. Es pot
veure dos grifos que
sostenen un escut amb el
monograma IHS.

Sabies que els primers llibres
impresos no tenien portada?
El text començava des de la
primera pàgina a continuació
de la paraula "íncipit", d'una
taula de capítols o una
dedicatòria.
REPTE 4: Busca el nom de
l'autor de Tirant lo Blanch i
subratlla'l amb un color.
ACTIVITAT: Pinta la orla i les
dos lletres capitals.
A tot el món només s'han
conservat molt pocs
exemplars incunables de
Tirant lo Blanch del segle
XV. Un està a la Biblioteca
Valenciana Nicolau Primitiu.
De totes les obres impreses
realitzades per Spindeler, i
van ser moltes, Tirant lo
Blanch va ser la més
important.

TALLER DIDÀCTIC: CREA EL TEU ESCUT DE CAVALLER. TUTORIAL DIY PAS PER PAS
Segueix les instruccions de les fotografies:

Imprimeix les fitxes
didàctiques "Escut de Tirant
lo Blanch".

Pinta l'escut com més
t'agrade. Pots dividir-lo en 2,
3 o 4 parts.

Pinta els dibuixos heràldics
que més t'agraden per
l'escut.

Retalla l'escut i els dibuixos
heràldics.

MATERIALS
DIDÀCTICS:
Tisores
Cola de barra
Retoladors o plastidecor
Fitxes didàctiques "Escut
de Tirant lo Blanch"

Abans d'enganxar els
dibuixos, fes diverses
combinacions amb ells per
veure quina composició
t'agrada més.

Retalla, doblega per on hi
ha els punts suspensius i
enganxa les dos anses a la
part de darrere de l'escut.

Fet! Ja tens el teu propi
escut de cavaller medieval.
Ara fes l'espasa per
completar el conjunt.

Ansa per a l'escut. Talla les dos anses i
enganxa-les en l'escut (cara inferior)

A les fitxes didàctiques tens moltes figures com aquesta per crear el teu
escut de cavaller medieval. Pinta, retalla i enganxa-la a l'escut.

Com bon cavaller medieval, Tirant tenia una armadura. L'armadura és una espècie de
vestidura feta de peces metàl·liques utilitzades per protegir el cos del cavaller de les
espases o altres armes a les guerres, els tornejos o els combats cos a cos. Sabies que una
armadura podia tenir fins a 250 peces articulades? Pesaven moltíssim! Però el més normal
era fet per unes 25 peces repartides entre el cap, el tronc, els braços i les cames. Calia
estar molt fort per suportar uns 30 quilos d'acer damunt!
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Doblegar pels punts suspensius i enganxar-la a la part posterior de l'escut amb forma d'ansa.

També pots veure el llibre
Heràldica (1655-1699?)
d'Onofre Esquerdo en BIVALDI
per inspirar-te.

Pinta l'escut amb els teus colors
preferits. El pots dividir en dos o
4 franges.
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Fitxa didàctica: Espasa de Tirant lo Blanch
Retalla la plantilla de l'espasa i copia-la en un cartró. Amb l'ajuda d'una persona adulta, retalla el
cartró amb la forma de l'espasa amb un cúter o unes tisores. Pinta-la amb pintura acrílica. Ja tens a
punt l'espasa de cavaller medieval igual que la de Tirant lo Blanch! A lluitar!

Mànec de l'espasa

QUI ÉS SOR ISABEL DE VILLENA?
(València, 1430 - València, 1490)
A la meua mare mai la vaig conèixer, i el meu pare va ser Enric de
Villena, qui va morir quan tenia 4 anys. Va ser la reina Maria de
Castella qui em va criar i educar fins als 15 anys, quan vaig ingressar
al Convent de la Santíssima Trinitat de València (1445).
Sóc la primera escriptora en valencià.
La meua gran obra és Vita Christi,
però vaig escriure molts tractats i
sermons que no s'han conservat amb
el pas del temps. Sóc una dona culta i
vaig mantindre bones relacions
d'amistat i prestigi entre els escriptors
de la meua època. Al 1490 vaig morir
sent abadessa del convent. Set anys
més
tard la meua successora, Aldolça de Montsoriu publicà la meua obra.

ACTIVITAT: LA SOPA DE LLETRES D'ISABEL DE VILLENA
Vita Christi és una narració de la vida de Jesús a través de les dones que el van rodejar com
la Mare de Déu (la protagonista de l'obra), una dona santa, bona, compassiva, humil i
amable. Sor Isabel de Villena amb aquesta obra defensava el paper de les dones. Una obra
que va escriure en valencià perquè les monges del convent pogueren llegir sobre la vida de
Jesús.
Segons sor Isabel de Villena, quines són les virtuts de la Mare de Déu? Busca-les en la
sopa de lletres:

CARITAT
DEVOCIÓ
FE
HUMILTAT
ESPERANÇA
FORTALESA

Coneixes aquest lloc de
València? Escriu la
resposta.

MISERICÒRDIA
OBEDIÈNCIA
PIETAT
VIRGINITAT
PRUDÈNCIA
PACIÈNCIA

Fes clic ací per veure Vita Christi de sor Isabel de Villena en
la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.

Solució al final
del dossier

ACTIVITAT: EL GUIÓ DE "TRAGÈDIA DE CALDESA"
DE ROÍS DE CORELLA

QUI ÉS JOAN ROÍS DE CORELLA?
(Gandia o València, 1435 - València, 1497)

Llig el poema de Roís de Corella, Tragèdia de Caldesa (1458), la seua obra en prosa més coneguda, i
imagina les converses que van tindre aquests tres personatges. Escriu-les a les finestres de baix.
També ho pots dibuixar.

Va ser un poeta a la València del
segle XV. La seua família vivia a
Gandia i pertanyia a la xicoteta
noblesa, fins que en 1439 tots
se'n van anar a viure a la ciutat de
València.
Roís de Corella va estudiar
teologia, però mai va ser sacerdot.
També va ser nomenat cavaller.
Era un dels poetes més llegits de la seua època. Els seus
poemes es llegien a les tertúlies literàries tal com es pot
llegir en la seua obra Parlament en Casa de Berenguer
Mercader.
Fes clic ací per veure el poema de Tragèdia de
Caldesa (pp.113) en la Biblioteca Valenciana
Nicolau Primitiu.

RESUM

PRINCIPI

NUS

FINAL

La història d'amor passa a València. Caldesa, és una bella dama que ha estat conquerida pel
nostre protagonista, un poeta. Un dia, ella tanca al poeta en una habitació i li diu que l'espere
fins que una reunió acabe. El poeta espera, però veu des d'una finestra com Caldesa i un home,
el seu rival, es besen al pati. Ella es llava amb l'aigua de pou i torna a l'habitació a la recerca del
poeta, el qual està molt enfadat perquè ha descobert que ella li ha dit mentires i ha estat
enganyat amb un altre home. Ell li crida i li diu que no vol tornar a veure-la, però Caldesa li
demana perdó al seu enamorat i a la fi ell reflexiona i la perdona.

La seua obra, escrita en prosa i
en vers, tractaven sobre tot
l'amor - Lo jardí de amor -però
en els seus inicis com a
escriptor, també es va inspirar
en les obres i la mitologia
grecollatina per escriure com la
Història de Leandre i Hero.
Mira de prop
aquestes obres del
poeta prement sobre
la imatge de el llibre.

MATERIALS DIDÀCTICS:
Fitxes didàctiques "Teatre
d'ombres" - imprimir-les en
cartolina o paper d'aquarel·la (o
similar)
Retoladors o colors
tisores
Cola o pistola de silicona
Paper de cuina o ceba
Vela o llanterna
Escuradents de fusta (per les
figures negres)

ALTRES IDEES:
Pots imprimir les fitxes didàctiques en paper
normal, i a l'hora de realitzar el muntatge,
enganxar les estructures de teatre en cartró
perquè siga més durador i tinga major
rigidesa.

ALTRES COSES QUE POTS
FER:
Crea les teues pròpies figures (persones,
animals, objectes, edificis, etc.) amb cartolina
negra i inventa les teues pròpies històries per
interpretar-les en el teatre d'ombres.

TALLER DIDÀCTIC: TEATRE D'OMBRES
Crearem una història inspirant-nos en el poema de Joan Roís de Corella,
Tragèdia de Caldesa gràcies al teatre d'ombres. Què és un teatre
d'ombres? Un mini teatre basat en la projecció de figures o titelles
gràcies a el poder de la llum, com una llanterna, una espelma o un focus.
Construirem un teatre de paper per poder interpretar el guió que hem
escrit en l'activitat anterior.

Segueix les instruccions del gràfic:
1. Imprimir les tres fitxes didàctiques "Teatre d'ombres".
2. Pinta l'escenari de teatre com més t'agrade i retalla totes les peces de les fitxes didàctiques.
3. Construeix el teatre. Pots enganxar el foli del teatre en un cartró per aportar major rigidesa a l'estructura.

Full de paper vegetal
o de cuina

5. Enganxa el full de paper ceba
o de cuina per la part interna de
teatre, damunt de les cortines.
Mesura bé el contorn del buit.

6. Doblega pels punts suspensius de les
peces "A" i "B" i enganxa-les com apareix
en el gràfic.

4. Enganxa les
cortines, per la part on
hi ha les solapes, a la
part interna de teatre.

B

A
Part interna de teatre d'ombres

C

7. Doblega pels punts suspensius la
peça "C" i enganxa-la a les peces "A" i
"B" com apareix en el gràfic.
8. Uneix totes les figures negres als
escuradents de fusta.
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A

Pou
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B

Jardí d'arbres

C

Casa
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Servent del rival

Caldesa

El rival (enamorat de Caldesa)

El poeta (Joan Roís de Corella)

Crea el teu propi personatge

