Jerònima Galés
- Lliçó 2 -

A què no pensàveu que una dona al segle XVI
poguera treballar en una impremta? Sóc
empresària i impressora gràcies al meu primer
marit, Juan Mey, que em va ensenyar l'ofici al
taller familiar.
El meu marit era un famós impressor flamenc
que va vindre a València l'any 1535, ja que
aquesta ciutat era molt rica i hi havia molt de
comerç. A ell li dec tot el que sé. Es va atrevir a
educar-me en totes les tasques d'un taller
d'impremta, a mi, una dona, i això no passava
gairebé mai, ja que les dones només teníem
dos tasques: casar-nos i criar els nostres fills.
Vaig aprendre molt bé l'ofici i vaig treballar mà
amb mà amb ell, una cosa poc comuna també a
la meua època. Vols conèixer el nostre taller?

Sóc Jerònima Galés.
Empresària, impressora i tipogràfa.

JOC: ENDEVINA, ENDEVINALLA
Sabies que vaig publicar més de 300 obres diferents entre els anys 1556-1587? Vaig començar a
treballar de seguida al comandament del taller i prompte vaig tindre clients molt importants: l'Església,
l'Estudi General (Universitat), el Consell Municipal, l'Hospital General… així com els encàrrecs privats.
Quines obres creus que van ser impreses per mi? Observa les portades dels llibres següents i
coneixent la data de mort del meu primer marit, endevinaràs quins van ser.

Doctrina Christiana, en
lengua Arauiga y
Castellana (1566) - Pérez
de Ayala, Martín, 15031566

Sanctissimi Patris
Illefonsi archiepiscopi
toletani... aureus
libellus de illibata
virginitate Sanctae
Mariae... (1556) Ildefonso , Santo

Fes clic sobre les imatges dels llibres
per veure-les més de prop a la
versió digital a la web de BIVALDI
de la Biblioteca Valenciana Nicolau
Primitiu.

Primera parte de la
Coronica general de
toda España y
especialmente del reyno
de Valencia (1546) Beuter, Pere Antoni

ATENCIÓ! Fixa't bé a les portades
dels llibres. En algunes veuràs la
paraula "vídua" (vídua) el que
significa que ho va imprimir
Jerònima Galés.

Aquest és el meu taller familiar. El vaig heretar del meu marit, l'impressor flamenc Juan Mey, el qual va morir el 1555. Ara la propietària i
responsable sóc jo. Mirant la imatge, sabries ubicar els següents objectes i persones necessàries per al bon funcionament del meu taller? A la
següent pàgina del dossier tens més informació.

JOC: EL TALLER D'IMPREMTA
Cerca a la imatge i intenta endevinar amb quin objecte o persona corresponen
les descripcions següents:
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1 - La premsa d'imprimir: és el centre del
taller i al seu voltant s'hi col·loquen la
resta d'elements. Ací es porten els
motlles compostos amb els tipus mòbils
preparats per fer la impressió.

2 - El propietari: persona que posava els
diners per muntar el taller i podia ser
impressor (allò habitual) o no. Moltes
voltes, quan el propietari moria, era
normal que la vídua heretara el taller i
continuara el funcionament de la
impremta. Als tallers xicotets, el propietari
també era el regent, encarregat del taller i
responsable de negociar amb llibreters i
escriptors, així com organitzar els
treballadors i la seua feina.

3- Les caixes de composició o de les
lletreries: quan s'utilitzen es col·loquen
damunt de la xivalet, la qual les manté
inclinades, facilitant al componedor o
caixista, que està assegut, el seu accés.

4 - Mobiliari: Prestatgeries per a llibres,
taules i cadires.

Sabies que...

Per a que funcionara la premsa calien dues persones. El tirador i
el batedor, que era la persona encarregada d'entintar els tipus de
plom amb les bales.
Les bales o tampons són unes
semiesferes de pell, farcides de
llana i amb mànec de fusta que
servien per entintar.

5- El tirador: persona que
s'encarregava de col·locar bé el paper i
accionar la premsa.

6 - El componedor o caixista: havien de
saber escriure i llegir, també tindre
coneixements en gramàtica i
ortografia. Componien el text original
utilitzant els tipus mòbils. Agafaven
els tipus un per un de la caixa i els
col·locaven al componedor.

7 - El xibalete: moble de fusta, dividit en
calaixos anomenats "caixes". Les caixes
de composició (tenia forma rectangular a
manera de safata i dividida en
compartiments) guarden els tipus
movibles organitzant-les per lletres,
números, signes o espais.

8 - Aprenent: persona que aprèn l'ofici.
Feia les tasques de banyar el paper o
llavar els motlles. Acabada d'imprimir
les pàgines (o millor dit, els plecs), es
llavaven bé els tipus i es tornaven al seu
caixetí per deixar-lo preparat per a una
nova utilització.

SOLUCIÓ

Al final del dossier didàctic

El batedor feia servir dos bales
alhora, una amb cada mà. Les
tacava de tinta, fregava les
dues bales, una contra una
altra,
i
a
continuació
impregnava la tinta sobre els
tipus mòbils.

JOC DE PREGUNTES
Quins altres elements creus que hi havia dins un taller
d'impremta al segle XVI? Fes clic a les respostes incorrectes:
Paper

Aigua

Olles

Lleixiu

Tinta

Vernís

Ordinador

Llavador

Punxons

Escàner

Artesà

Mall de fusta

TALLER DIDÀCTIC D'ESTAMPACIÓ DE LLETRES
És hora de realitzar els nostres propis tipus mòbils com un bon/o tipògraf/a. Segueix les meues instruccions.

Dissenya amb el llapis, en paper
en blanc, les lletres de l'alfabet.
Estem dissenyant la nostra pròpia
tipografia. Recordeu que les
lletres han de tindre farcit.

Una volta dissenyades les lletres a
brut, és el moment de fer-les sobre la
goma eva. Dibuixa-les de nou.

Amb cura, retalla les lletres que has
fet a la goma eva amb l'ajuda de
les tisores. Pots demanar ajuda a
un adult.

Enganxa les lletres retallades als taps
de botella o suro blanc fent ús de la
pistola de silicona o amb cola
blanca. Deixar assecar.

MATERIALS DIDÀCTICS:

Ara ja tenim els nostres propis tipus
mòbils com els impressors i les
impressores del segle XVI. És hora
d'imprimir amb la tinta per
estampar. Practica l'estampació.

Dominada la tècnica, ja podem
estampar paraules i frases senceres
com ara: "Jerònima Galés",
"Impressora", "Gutenberg",
"Biblioteca" i tot el que vulgues.

Taps de botelles d´aigua o refresc. Una altra opció és suro blanc.
Goma eva
Tisores
Cola blanca o pistola de silicona
Tinta per estampar o pintura acrílica
Llapis i esborrany
Paper blanc
Opcional: rodet de pintura xicotet. Un truc és utilitzar el rodet per pintar
les lletres i després estampar-les al paper
Opció fàcil: lletres adhesives de goma eva

L'AUTORIA DE LA
IMPRESSORA
JERÒNIMA GALÉS

Les dones tenien prohibit posar la seua firma, per a que ningú
no sabia que havia estat una dona, i no un home, qui havia
realitzat el treball tipogràfic… però jo era més intel·ligent que
tots. Observa bé:

DIBUIXA
Cerca la marca de l'impressor de
Jerònima Galés i dibuixa-la ací:

Sabies que Jerònima Galés actualment és
una de les impressores més conegudes del
segle XVI a Espanya i a Europa? A causa de
la seua llarga trajectòria professional, i la
qualitat de totes les publicacions i projectes
editorials que va fer a la vida.

Sense posar el meu nom, tot el món sabria que jo havia imprès
aquests llibres. Com? Signant amb la fórmula de “vídua de
Johannis Mey” o “vídua de Pedro de Huete”, el meu segon
marit. El meu nom no podia ser, però sí que podia ser el dels
meus marits. Ho veus?

Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des
arts et des métiers, etc., eds. Denis Diderot and Jean le
Rond d’Alembert. University of Chicago.

PISTA: Hi ha un compàs, unes
mans i una corona.

ALTRES DADES
El 1559 es va casar amb Pedro
Huete, però fins al 1568 seguia
utilitzant el nom de Juan Mey i A
casa de Juan Mey. A partir
d'aquest moment va utilitzar el
nom de Pedro de Huete fins a la
seua mort el 1580, on Jerònima de
Galés va aparèixer de nou com a
“Vídua de Pedro Huete” fins al
1587, data en què es creu que va
morir.

ELS RELLOTGES SOLARS
L'impressor Pedro de Huete, segon marit de
Jerònima Galés, va imprimir el 1575 una curiosa
obra: Libro de reloges solares, de Pedro Roiz
A l'època en què es va escriure aquest llibre, la
construcció de rellotges de sol, que permetia
mesurar el temps, era una de les tecnologies més
avançades del moment. Al llibre s'ensenya
detalladament l'art de la seua construcció ja
siguera en pla o en parets, entre d'altres coses.

QUI ERA PEDRO DE HUETE?

QUÈ ÉS UN RELLOTGE DE SOL?
Els rellotges de sol són instruments creats
per prendre com a referència el moviment
del sol i poder calcular el pas del temps.

COM FUNCIONA UN RELLOTGE DE SOL?
El sistema és molt senzill. Tot es basa en
l'ombra que projecta el seu estilet sobre
una superfície determinada.

La Terra gira al voltant del sol a causa
del seu moviment de translació, és a dir,
gira al voltant de forma lateral.
Per tant, si volem fer un rellotge de sol
cal tindre en compte que el gnòmon del nostre
rellotge ha de tindre la mateixa inclinació de l'eix
del món. Això vol dir que la vertical del lloc on
estiguem haurà de ser igual a la latitud de la nostra
posició.
Per tindre una representació d'aquest
moviment, el gnòmon ha de coincidir
amb la inclinació de l'eix.

Impressor establert a València que va
dirigir, juntament amb Jerònima Galés
(després de casar-se el 1559) el taller
tipogràfic dels Mey fins a la seua mort.
Va imprimir manuals universitaris, clàssics
grecollatins, llibres religiosos, obres
jurídiques i històriques, llibres de caràcter
popular i entreteniment, entre d'altres.

SAPS QUÈ ÉS?
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El moviment del sol en un dia qualsevol segueix
sempre el mateix esquema: ix per l'est, passa pel
sud a mig dia i es pon per l'oest, on desapareix per
tornar a la seua posició i començar un nou cicle.
Per això sabem que recorre un total de 360 graus
en 24 hores. Això fa un total de 15 graus per hora.

(Principis del s. XV - València, 1580))

Escriu la resposta:___________________
_____________________________________

TALLER DIDÀCTIC RELLOTGE SOLAR
Inspirat en el llibre de rellotges solars que va imprimir Pedro de Huete, farem el nostre propi rellotge solar. Segueix les instruccions:

Agafa el plat d'un sol ús i pinta'l
amb el pinzell amb el teu color
preferit de pintura acrílica.

Pots pintar només les vores o tot el
plat d'un o diversos colors.

Descarrega la plantilla de
rellotge. Imprimeix-la i retalla-la
amb unes tisores. Demana ajuda a
un adult si cal.

Pinta amb retoladors o colors de
fusta la plantilla del rellotge.

MATERIALS DIDÀCTICS:

Enganxa la plantilla al plat. A
continuació, amb un punxó, fes un
forat al nas del sol. Introdueix el
llapis al buit fins que quede dret.

A punt! Amb aquests senzills passos
hauràs completat el rellotge solar.
Ara és temps d'explicar als xiquets
que, segons la posició del sol
durant el dia, l'ombra indicarà
quina hora és.

Plat un sol ús de cartró
Pintura acrílica del color que vulgues
Llapis
Tisores
Pinzell
Punxó
Un got d'aigua
Retoladors o colors
Fitxa didàctica amb el rellotge imprès
Cola blanca o cola de barra
Paper kraft per no tacar la taula

Retalla seguint la línia negra del cercle per completar el teu rellotge solar casolà.
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