El Quixot
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EL QUIXOT DE CERVANTES
El nostre protagonista, Alonso Quijano és un home
d'uns 50 anys que viu en algun lloc de la Manxa a
principis de segle XVII. Ell és un gentilhome, això vol
dir que pertanyia a la noblesa, però que tenia pocs
diners i propietats, i no era massa important.

SABIES QUE...?

Li encantava llegir llibres de cavalleries on
apareixien cavallers amb armadures brillants que
lluitaven contra el mal, i rescataven a princeses de
castells encantats. I li agradaven tant que
finalment ell es va creure que podia ser un cavaller
errant com els herois dels seus llibres.

El llibre més important escrit en espanyol
és l'enginyós gentilhome Don Quixot de la
Manxa de Miguel de Cervantes Saavedra.

Acaba de nàixer el cavaller Don Quixot de la
Manxa. Es posa la seua armadura i juntament amb
el seu cavall Rocinante, i el seu escuder Santxo
Panza, eixen a la recerca d'aventures. Lluita contra
gegants, pirates i cavallers a més d'ajudar als
pobres i necessitats, fins que un dia, el cavaller de
la Blanca Lluna el venç en combat i Don Quixot es
retira a casa seua.

(Alcalá de Henares, 1547 - Madrid, 1616)
A la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
es conserven diversos exemplars d'aquesta
obra literària. T'agradaria veure-la escrita
en japonès? Fes clic ací.

A la portada del llibre del Quixot apareix el
nom de l'impressor. Quin és el seu nom?
Completa la frase:

Dibuixa ací al cavaller En Quixot de la Manxa
copiant la figura del cavaller de la portada del
llibre que apareix a l'esquerra. Més tard farem
servir el dibuix per a la següent activitat.

Impresso con licencia, en Valencia, en
casa de ____________________
__________________________
______________________, 1605.

Una de les escenes més famoses és quan el Quixot ataca uns molins de vent
pensant que són grans i perillosos gegants. T'imagines l'escena? Agafa un
paper en blanc i dibuixa imitant aquest dibuix però amb gegants, i no amb
molins de vent.

Finestres

Teulada

Vols conèixer la història de Don Quixot de la Manxa? Fes clic ací per
llegir el llibre adaptat per al públic infantil des del web de BIVALDI.
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PINTA LA IL·LUSTRACIÓ DE DALT

Portes

Aspes del molí

TALLER DIDÀCTIC: CONSTRUEIX UN MOLÍ DE VENT PAS PER PAS
Inspirat en el capítol on Don Quixot ataca uns molins de vent creient que són gegants, realitzarem un diorama. Segueix les instruccions:

Pintar amb pintura acrílica els
rotllos de cartró de paper higiènic
i deixar assecar.

Pintar els elements decoratius de la
fitxa didàctica "Molins de vent"
amb retoladors o plastidecor.
Retallar i enganxar en el rotllo de
cartró de paper higiènic.

Unir les dues aspes del molí pel
centre (indicat amb un punt)
utilitzant un enquadernador
metàl·lic sense volandera.

Fes un cercle més gran que la
circumferència del rotllo de cartró
de paper higiènic i tallar. Realitzar
una ranura en l'eix d'un radi. Enrotlla
aquest cercle sobre ell mateix per fer
un con (serà la teulada).

MATERIALS DIDÀCTICS:

Enganxa a la part superior del
rotllo de cartró la teulada. Amb un
punxó realitzar un forat xicotet en
el rotllo de cartró. A continuació,
posar les aspes del molí en el forat
que has fet amb el punxó.

Pintar amb pintura acrílica el cartró
gran (base). Enganxar el molí al tros
de cartró gran. Finalment, retalla el
Quixot que has fet dalt (deixant un
tros de paper com solapa) i
enganxa'l al cartró. I ja està fet el
nostre diorama.

Rotlles de cartró de paper higiènic
Enquadernadors metàl·lics sense volandera
Pintures acríliques i pinzells
Tisores i cola blanca
Full imprès amb els elements decoratius per al taller dels
"Molins de vent" (finestres, portes, teulada i aspes de molí)
Cartró quadrat per a la base
Cartolina de color (per la teulada)
Retoladors

ELS LLIBRES DE CIRURGIA A L'EDAT MITJANA
Un dels llibres més curiosos que va imprimir Pere Patricio Mey és
Cirurgia (1596) de Guy de Chauliac, un famós cirurgià francès molt
important durant la baixa edat mitjana i fins al segle XVI. Sabries
identificar els òrgans que apareixen a la imatge?

QUI ERA PEDRO PATRICIO MEY I GAL·LES?

(València, 1582 - València, 1623)
Impressor valencià conegut per estampar una de les primeres edicions del
Quixot de Cervantes a Espanya, i la primera a València, així com per
publicar les dos parts de la "Década primera de la historia de la insigne y
coronada ciudad y reyno de Valencia" de Gaspar Joan Escolano, entre
d'altres cròniques sobre València. Fill dels coneguts impressors Juan Mey
Frando i Jerònima Galés.
Després de la mort de Jerònima Galés a l'octubre de 1587, Pedro Patricio
es va fer càrrec de la impremta. Va mantindre les relacions amb el Consell
municipal de València i va dirigir el taller tipogràfic prop de 40 anys.

Identifiques aquests
dibuixos de la part
dreta? Què creus que
són?
___________________

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

___________________

__________________

__________________

Pinta els següents òrgans:

Fes clic sobre la imatge i busca la pàgina 453

Melsa

Renyó

Fetge

Bufeta

Cor

Pulmó

Estomac

Intestí

JOC: ENDEVINA, ENDEVINALLA
Pedro Patricio Mey va gaudir de ser «el que té la stampa d'aquesta ciutat», és a dir, l'impressor oficial de la ciutat. Què vol dir? El seu taller d'impressió era el més
important de València durant aquesta època. En la seua impremta s'imprimien les obres més importants, tant literàries com les encarregades per l'església i les
institucions civils, a més d'altres tipus de documents com cartells, fulles, pragmàtiques ... Va publicar al voltant de 200 obres diferents. Troba els llibres que va
imprimir Pere Patricio Mey i marca les opcions correctes.

Segunda parte de la década
primera de la historia de la ...
ciudad y Reyno de Valencia (1611)
- Escolano, Gaspar, 1560-1619

Los trabajos de Persiles y
Sigismunda: historia setentrional
(1617.) - Cervantes, Miguel de,
1547-1616

Fes clic sobre les imatges dels llibres per veure-les
en versió digital al web de BIVALDI de la Biblioteca
Valenciana Nicolau Primitiu, i poder buscar entre les
portades d'aquests llibres el nom de l'impressor.

Libro primero, de Arithmetica
Algebratica, en el qual se contiene
el arte Mercantiuol, con otras
muchas Reglas del... (1552) - Aurel,
Marco

ATENCIÓ! Fixa't bé en
les portades dels llibres
per no equivocar-te,
allí està el nom de
l'impressor.

Metaphrastica expositio in I. cap.
Geneseos ex sanctis patribus ac sacris
doctoribus et theologis scholasticis...
(1589) - Huete, Lupercio de

ATENCIÓ! Els Mey són una família d'impressors
que van treballar a València des de mitjans de
segle XVI fins ben entrat el XVII. El primer
impressor va ser el Joan Mey, després el va
succeir la seua esposa Jerònima Galés i
posteriorment els seus fills: Pere Patricio Mey i
Juan Felipe.

