GLOSSARI
Alemanya: país d'Europa occidental.
Andarraya: joc que es feia amb peces o pedres sobre un tauler com el de
les dames.
Apiano: historiador romà d'origen grec, autor de la Història Romana, relat
de la història de la ciutat des de la seua fundació fins a la mort de Trajà.
Artesà: recipient quadrilong amb forma de tronc de piràmide invertida,
realitzat en fusta que es feia servir per a mullar el paper.
Vernís: dissolució d'olis o substàncies resinoses en un dissolvent.
Bernat Fenollar: poeta valencià del Segle d'Or Valencià.
Bì Shèng: inventor xinés. Entre els anys 1041 i 1048 va inventar la
impremta de tipus mòbils.
Burí: eina manual de tall o marcat formada per una barra d'acer temperat
en forma de rombe o quadrada, un dels extrems del qual està tallat en
bisell de manera que la punta forme un angle esmolat.
Bonifaci Ferrer: religiós valencià, germà de Sant Vicenç Ferrer, conegut
per ser traductor de la Bíblia a una llengua romanç, en concret al
valencià.
Corona d'Aragó: la Corona d'Aragó englobava el conjunt de territoris que
van estar sota la jurisdicció del rei d'Aragó, del 1164 al 1707.
Corona de Castella: Estat originàriament constituït per la definitiva unió
dels regnes de Castella i Lleó (amb l'antic regne de Galícia) el 1230, sota
Ferran III, i pel conjunt de terres conquerides als musulmans pels dos
regnes.

Cristòfol Kofman: procedent de Basilea, va exercir com a impressor a
València durant els últims anys del segle XV i la primera part del XVI.
Escacs: joc de tauler entre dos contrincants on cadascun disposa a l'inici
de 16 peces mòbils que es col·loquen sobre un tauler, dividit en 64
caselles o escacs.
Estilet: és un tipus de daga o ganivet amb una fulla molt llarga i aguda de
diversos dissenys, utilitzada principalment com a arma punxant.
Friedrich Koenig i Andreas Bauer: Andreas Bauer va ser un enginyer
alemany que va desenvolupar la primera impremta a vapor industrial
juntament amb Friedrich Koening, que va inventar la tecnologia i la va
vendre a The Times el 1814.
Gaspar Juan Escolano: eclesiàstic, escriptor i historiador valencià.
Gnòmon: En origen, la paraula gnòmon feia referència a un objecte
allargat l'ombra del qual es projectava sobre una escala graduada per
mesurar el pas del temps.
Impressor: persona que és propietària o està davant d'una impremta.
Persona que té per ofici imprimir textos o il·lustracions en una impremta.
Jacob i Felip Vitzland: comerciants alemanys que representaven la família
dels Ravensburg, sent el seu mestre impressor Lambert Palmart. Felip és
el germà i hereu de Jacob.
Jaume Roig: metge i escriptor durant el Segle d'Or Valencià.
Joan Roís de Corella: poeta, cavaller i capellà valencià del segle XV, que
va escriure obres en valencià.

GLOSSARI
Joan Rosenbach: Impressor alemany, procedent de Heidelberg. Va arribar a
Espanya com a tipògraf i comerciant de material d'impremta. Treballava a
València.

Nicolás Spindeler: o Nicolau Spindeler va ser un impressor alemany nascut a
Zwickau i establert a Espanya al tercer quart del segle XV. Va treballar a
València com a impressor.

Juan Mey: impressor flamenc actiu des de 1542 fins a 1555, principalment a
la ciutat de València.

Pere Hagenbach: impressor alemany que va treballar a València.

Lambert Palmart: impressor alemany que va nàixer a Colònia suposadament
el 1440. La seua dona Leonor Eiximenis va ajudar a finançar la impremta del
seu marit.

Portal de la Valldigna: portal del 1400 que separava la ciutat cristiana de la
moreria de València, Espanya. Es troba al barri del Carme, al districte de
Ciutat Vella. És un portal sense porta, que pren el nom del Monestir de
Santa Maria de la Valldigna.

Leonardo Hutz: impressor alemany que va treballar a València.
Lletres capitals: En una obra escrita o publicada, una lletra capital o lletra
capitular o simplement capitular és una lletra que apareix a l'inici de l'obra,
d'un capítol o d'un paràgraf i que té una mida més gran que les de la resta
del text.

Punxó: en tipografia, un punxó és una peça de metall dur tallat (generalment
d'acer) a la superfície de la qual apareix en relleu la forma d'una lletra.
S'utilitzava per estampar, mitjançant pressió, la forma de la lletra sobre un
altre bloc metàl·lic anomenat matriu (generalment fet de coure o de bronze),
deixant així una imatge en buit de la lletra.

Lope de la Roca: impressor que va treballar a València entre 1485-1487 i
1495-1497.

Tipografia: és l'art i la tècnica en el maneig i la selecció dels tipus per crear
treballs d'impressió.

Magúncia: ciutat alemanya a la vora del riu Rin.

William Bullock: va revolucionar la indústria en desenvolupar un sistema que
permetia alimentar la premsa amb grans rotllos de paper continu a través de
rodets. Aquest nou sistema eliminava el procés d'alimentació manual,
convertint-lo en un procés més eficaç imprimint ambdues cares amb una
sola passada en un rotlle de paper continu, seccionat posteriorment per una
afilada fulla.

Matriu: peça normalitzada de metall destinada a formar part del motlle d'un
tipus mòbil de la impremta. El procés tradicional va ser inventat per
Johannes Gutenberg.
Miguel de Cervantes Saavedra: novel·lista, poeta, dramaturg i soldat
espanyol. Autor de l'obra EL Quixot.
Monograma: de la paraula grega que significa una lletra. És un símbol format
generalment per xifres i lletres entrellaçades en conjunt, que com a
abreviatura s'utilitza en segells, marques, monedes, logotips d'empreses,
etc.

PREGUNTA "L'ARRIBADA DE LA
IMPREMTA A VALÈNCIA", DOSSIER 1

SOLUCIONS

PREGUNTA DEL DOSSIER 3
L'aritmètica és part de la matemàtica que estudia
els números i les operacions que es fan amb ells.

En valencià

JOC: TALLER DE LA IMPREMTA

JOC DE PREGUNTES DEL DOSSIER 1

JOC ENDEVINA, ENDEVINALLA DEL DOSSIER 4

1. Estaven realitzats amb plom.
2. La multiplicació dels textos a l'Edat Mitjana;
abaratir els costos dels llibres
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PREGUNTES DEL LLIBRE DE CIRURGIA,
DOSSIER 4
JOC ENDEVINA, ENDEVINALLA DEL DOSSIER 2

ENDEVINA, ENDEVINALLA: RELACIONA AQUESTES
RÚBRIQUES AMB ELS SEUS IMPRESSORS

Juan Mey

Quina paraula apareix
escrita baix de l'ésser
humà? Amistat.

Leonardo Hutz

Lope de la Roca

JOC DE PREGUNTES DEL DOSSIER 2
Paper, lleixiu, aigua, tinta, rentador, artesà, olles, vernís, i punxons,
maça de fusta.

Nicolás Spindeler

Joan Jofré

Jerónima Galés

Identifica els dibuixos del
llibre de cirurgia: els símbols
de l'horòscop.

SAPS EL QUE ÉS? DOSSIER 2
Marca de l'impressor Pedro de Huete

