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Apogeu del vescomtat de 

Cabrera, de Bas i d’Osona 

dins el regne d’Aragó en 

temps del rei  Pere III
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Bernat II de Cabrera, executat 
 

Bernat II de Cabrera, almirall de la 

flota del comte de Barcelona i rei 

d’Aragó, conquerí l’Alguer als 

genovesos, combaté les tropes de Pere I 

de Castella, lluità contra els  sarraïns 

de Granada i amb sis galeres i 300 

cavallers catalans i aragonesos assetjà 

Gibraltar.  

Caigué en desgràcia quan els nobles 

aragonesos conspiraren contra ell i el 

malposaren contra nostre rei Pere III el 

Cerimoniós, raó per la qual hagué de 

fugir a Navarra, on el rei Carles II el 

féu empresonar i el tornà a Aragó. El 

1364 fou executat per ordre del rei. 
 

 

 

Pere III El Cerimoniós (el  rei del Punyalet) ordenà l‘execució del seu vassall Bernat II de Cabrera  
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Carta de Bernat de Cabrera a Alaric de Prades 
 

Bernat II explica que ha estat molts mesos atenent els conflictes del rei d’Aragó amb 

els castellans i que ara hi ha una treva amb la corona de Castella que li deixa temps per a 

escriure. 

Bernat de Cabrera envia una carta demanant notícies del seu nebot, que fa anys va 

marxar a orient per a unir-se a mossèn Alaric de Prades, que també és nebot seu i que 

acaba de retornar a Barcelona.  El nebot fa la seva sense comunicar-se amb la família. 

Dona consells enigmàtics a Alaric:  

Que sigui discret, que amagui les seves intencions, que es malfiï dels qui l’envolten i 

no comparteixen les seves idees, i que vigili què murmura la gent del poble baix.  

Que s’aprofiti dels partidaris d’Enrique de Trastámara que li faran la gara-gara per 

Barcelona, però que intentaran abusar de les contrapartides als favors que li facin. 

Que sigui caut perquè, després d’haver-se comprat un palau molt car a Barcelona, la 

gent murmura que ha retornat amb un tresor fabulós aconseguit en terres d’orient.  

I li fa una petició: Que protegeixi un provençal que viu o vivia a Forcall, al Regne de 

València, dins unes possessions de l’Orde de Montcada, i que els espies de Castella 

podrien segrestar i fer xerrar quan acabi la treva. 

Espera notícies d’Alaric abans de la sega, li mana la pressa, comptant que li escriu 

tres dies abans de Sant Jaume, del calendari julià.  

Barcelona, a tres dies de San Jaume del 21è any del regnat de Pere IV (1357)
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Scriptorium 

fa 1000 anys 
 

Scriptorium: Lloc on es creaven, 

copiaven i transcrivien textos. Monestirs, 

abadies i palaus van crear espais condicionats 

especialment, però va ser cap a finals de 

l’Alta Edat Mitjana, a partir dels s. XIV o XV. 

En el si d'una comunitat benedictina 

dedicada a l'oració i al treball hi havia la 

biblioteca i l'escriptori, espais que sovint es 

trobaven a la mateixa estança, i on amb un 

silenci absolut s'hi desenvolupava una de les 

tasques més laborioses que es duien a terme a 

l'interior del cenobi, la còpia de manuscrits. 

Amanuense: Monjos copistes.  Es 

passaven la major part del temps –el que no 

dedicaven a l’oració i al treball comú– creant, 

copiant i il·luminant còdex, fabricats amb 

pergamí, escrits amb plomes d'oca i tinta feta 

amb sutja. 

Pergamí: Pell prima d'ovella, cabra o ase 

preparada que permet d'escriure-hi i pot 

ésser impresa o emprada en enquadernació, 

etc. Paraula derivada de Pèrgam, població de 

l'Àsia Menor on sorgí la preparació dels 

pergamins per resoldre la carestia del papir. 

Volum: Rotlle, predecessor del quadern i 

del lligall. 

Umbilicus: Cilindre.  

Protocol: Protector, darrera volta exterior 

del rotlle. 

Titulus: Etiqueta escrita al darrer cargol 

de papir o de pergamí. 
 

 http://www.youtube.com/watch?v=fAtKIw5uP6s#t=13  
(monjos desconcertats analitzant una innovació: un 
lligall enquadernat, un  llibre!) 
 

http://www.youtube.com/watch?v=CU-bTRWt5QU  
(El Nom de la Rosa, escena de l’scriptorium) 

http://www.youtube.com/watch?v=fAtKIw5uP6s#t=13
http://www.youtube.com/watch?v=CU-bTRWt5QU
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Sistemes i estils alfabètics antics: 

 
 

 

Alfabet d’època grega:  

Desenvolupat al voltant del segle IX 

aC a partir de l'alfabet fenici. És un 

llenguatge amb només tres vocals. 

Actualment continua en ús. 

 
 

Alfabet d’època romana:  

Té més vocals que l'alfabet grec, en té 

cinc. Les lletres (majúscules) acaben 

amb un suport en doble punxa i son 

més estilitzades. 

  

Alfabet medieval d’estil uncial:  

Format per lletres majúscules de la 

mida de l’ungla del polze. D'ús comú 

entre els segles III i VII. Del segle VIII 

al segle XIII es va utilitzar encara 

sovint en l'escriptura de títols i lletres 

capitals. Les lletres estan  

desconnectades. La separació entre 

les paraules sol ser inexistent. 
 

 

Alfabet medieval d’estil carolingi:  

Utilitzat a l'Imperi de Carlemany 

entre els segles IX i XIII. La 

minúscula carolíngia era clara i 

uniforme, amb formes arrodonides, 

disciplinada i, sobretot, llegible. 

Esdevé l’escriptura estàndard a 

Europa aplicada a l'alfabet llatí i que 

facilitava la lectura a la minoria social 

alfabetitzada de qualsevol regió. 
 

http://2.bp.blogspot.com/_e3XlW2ahGHI/SwpFnwUiPDI/AAAAAAAAAqQ/Q-9SfH0xO-I/s1600/alfabeto+greigo.png
http://4.bp.blogspot.com/_e3XlW2ahGHI/SwpGiwWA8BI/AAAAAAAAAqY/iBeX_Lj077A/s1600/alfabeto+romano.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_e3XlW2ahGHI/SwpGrF9lBLI/AAAAAAAAAqg/C8HfqZN3NS8/s1600/escritura-uncial.png
http://2.bp.blogspot.com/_e3XlW2ahGHI/SwpG2IehJxI/AAAAAAAAAqo/b18JFjYk4gg/s1600/alfabet+carolingic.jpg
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Sistemes i estils alfabètics antics: 
 

Escriviu el vostre nom o cognom usant lletres de l’estil de l’alfabet llatí. 

 

Transcriviu el vostre nom o cognom usant les lletres gregues majúscules i 

minúscules que existien. 

 

Transcriviu el vostre nom o cognom amb les minúscules carolíngies i les 

majúscules uncials que existien. 

 

* L’espai entre línies de pauta és la mida uncial clàssica. 

 
 

Alfabet llatí  

  

Alfabet grec  

  

Carolingi/uncial  
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Els sistemes numèrics grec i romà: 
 

 

El sistema numèric grec era encara més complicat que el romà, no havien 

inventat les xifres i, per a indicar quantitats i calcular-les, feien servir TOTS els 

signes de l’alfabet: les lletres. 

 

Ara hauràs de traduir i escriure en xifres aràbigues (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0). De fet, els 

àrabs les van portar de per allà el Hindustan, que és on les van inventar.  
 

Exercici:  
(Si entens aquesta llengua romànica actual, podràs calcular com un grec) 

“Olhando a tabela acima você arrisca dizer quais são os números escritos 

em grego aqui embaixo?” 
 

 
 

Exercici:  

Tradueix i escriu aquests números aràbics tal com ho farien un romà 

i un grec clàssic, guia’t per les taules que tens en aquesta pàgina:   

835                           999                           222 
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Cal·ligrafia uncial 
 

(del llatí unciālis, «d'una polzada» = gruix del dit polze = 2,54 cm.) 
 

Entre els segles III i VII dC, la cal·ligrafia uncial va ser d'ús comú entre els escribes 

llatins i grecs que ja utilitzaven ploma en comptes de càlam. Fins al segle XIII aquest 

tipus d'escriptura tan grossa es va utilitzar sovint en l'escriptura de títols i caplletres o 

lletres capitals. Les proporcions de cada part de la lletra es regulaven amb una calaixos 

inserits dins una pauta que limitava la línia per la part inferior i superior. 
 

Exercici: Ressegueix amb tinta, amb ploma o amb plomí, el traç 

o cal·ligrafia d’aquestes lletres capitals uncials. 
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Teorema de Pitàgores 

 

Pitàgores de Samos (DLXXXII aC – CDXCVI aC, en grec: Πυθαγόρας) va ser un 

filòsof i matemàtic grec. Va néixer a l'illa de Samos. Sent molt jove va viatjar a 

Mesopotàmia, Egipte i, molt possiblement, a l'Índia, on probablement va fundar 

la seva primera escola. Durant aquests viatges assimilà coneixements 

matemàtics, astronòmics i religiosos. Va ser contemporani de Buda, Confuci i 

Lao Tse. El seu segle va ser molt important per al desenvolupament de la 

matemàtica i de la religió. 
 

El teorema de Pitàgores (teorema = proposició que es pot demostrar) en el seu 

enunciat habitual estableix que:  
 

“En un triangle rectangle la 

suma dels quadrats dels catets 

(els costats que formen l'angle 

recte) és igual al quadrat de la 

hipotenusa (l'altre costat).” 
 

 

Exercici:  
D’Olot a Anglès hi ha XX Km. D’anglès a Empúries hi ha XLV Km. 

Si hagués anat directament d’Olot a Empúries, quants quilòmetres 

m’hauria estalviat? 

Olot 

 

Anglès

l 

 

Empúries 
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Principi de flotabilitat d'Arquimedes 
 

 

Arquimedes de Siracusa (CCLXXXVII aC – CCXII aC) va ser un matemàtic, 

astrònom, filòsof, físic i enginyer a l’època que part de l’illa de Sicília era 

governada pels grecs. (En grec: Arkhimédes Αρχιμήδης). 
 

 

Όλο το σώμα βυθισμένο σε ένα ρευστό είναι ξεχωρίζει 

κατακόρυφα ίσο με το βάρος του υγρού εκκενώνονται. 
 

 

Omne corpus fluidum immersa pondus fluidi 

aequalis perpendiculari fulcitur decedi. 
 

 

“Tot cos submergit en un fluid experimenta una 

empenta vertical i cap amunt igual al pes de fluid 

desallotjat.” 
 

 

L‘or (aurum) és un dels metalls més pesants que hi ha. Vol 

dir que flota molt poc, perquè desallotja molt poc volum d’aigua. L’or  té una 

densitat de 19,30 g/cm3. Vol dir que 19,30 grams d’or ocupen un espai d’1 cm3 

d’aigua. 

 

 

La densitat (espessor) es calcula amb la fórmula D= Massa/Volum 
 

Arquimedes va descobrir i demostrar que la corona d’or del rei era falsa. 

Arquimedes sabia que, per fer vessar un cm3 d’aigua calien 19,3 gr. d’or. Va 

pesar la corona i pesava 579 gr. La va posar dins l’aigua i van vessar-se 40 cm3, 

quan, si dividim 579 / 19,3, s’haurien d’haver vessat només 30 cm3 d’aigua. És a 

dir, el metall del qual era feta  la corona no era tan dens o espès com l’or, 

ocupava més espai que l’or. 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Principi_d%27Arquimedes
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Principi de flotabilitat d'Arquimedes 
 

 

Exercici:  
He construït una barca per a la galera de 

Ramon de Cabrera, senyor d’Anglès. La barca 

mesura 100 x 50 x 20 polzades i pesa 200 

lliures. Quan hi pugi Alamanda, la seva dona, 

que darrerament s’ha aprimat i només pesa 

150 lliures. Flotarà?  
 

* (Pista: si hi ha més cm3 desplaçats que grams, 

sí que flotarà)  

* (Pista: la escriptura uncial tenia l’alçada 

d’una polzada i una lliura és una mesura de 

pes medieval que encara fan servir els 

anglesos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercici:  
Bernat II de Cabrera m’ha venut un braçalet d’or que era 

de la seva esposa Tímbor de Fenollet. La joia pesa 193 gr. 

L’he posat en aigua dins una proveta graduada i l’aigua ha 

pujat 13 cm3. M’ha estafat? És d’or autèntic el braçalet?  
 

* (Pista: cada 19,3 gr. Hauria de fer pujar un cm3 ). 

  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Principi_d%27Arquimedes
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Objectes manufacturats, resultat final 

  

volum de papir 
 

ploma, plomí amb cànula, calamus i stilus 
 

  

tauleta de cera escrivania 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Principi_d%27Arquimedes
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(α) Escrivania 
 

(β) Estilet (stilus) o punxó per a 

escriure i esborrar sobre cera 

Material Eines  Material Eines 

Fustes (caixa de fruita) Serra fina  Clau amb cabota Martell 

Llistons de fusta Llima fina  Cordill Enclusa (pedra) 

Canya gruixuda Cola blanca    

Tap de suro Cúter  Tap de suro Llima per a ferro 

α Serrar una fusta d’un pam de llarg 

per dos o tres dits d’ample. 

β Serrar tres cànules de canya de 

diferents mides i mig tap de suro. 

γ Encolar verticalment les cànules i el 

suro a la base de fusta (deixar assecar 

la cola durant una hora). 

δ Clavar l’stilus al suro i guardar el 

càlam, la ploma i el plomí a cada 

canya. 
 

 α Aplanar la cabota del clau fins a 

formar una espàtula (els cargols de 

banc solen tenir enclusa). 

β Llimar l’extrem aplanat fins a formar 

una cantell polit i, si pot ser, rectilini. 

γ Lligar l’estilet a la tauleta amb un 

cordill. 

 

Escriu sobre papir o grava sobre cera:      

 

         Teorema  

             de  

        Pitàgores 

 

 

α β 
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(γ) Volum o rotlle de papir 
 

(δ) Ploma d’au per a escriure 

Material Eines  Material Eines 

Papir (paper d’embalar ) Cola blanca  Ploma d’au (de les ales) Cúter 

Canya gruixuda (volum) Serra  Paper secant (vàter) Tinter 

Cinta Tisores  Paper anti-taques (diari) Serra 

α Pelar la canya. 

β Escollir un segment de canya del 

diàmetre d’una moneda gran. 

γ Serrar arran de dos nusos un 

segment de canya que faci més d’un 

pam. 

δ Encolar un extrem del papir a la 

canya = Umbilicus (cilindre). 

ε Cargolar el papir (uns 5 pams de 

paper d’embalar) a la canya. Lligar el 

volum amb un llaç de cinta. 
 

 α Tallar al biaix la punta del canó de la 

ploma. (Cal que la ploma sigui del 

timó de les ales, les més gruixudes. Si 

el canó de la ploma és dèbil, cal tallar 

amb poc biaix) 

 

Escriu al papir, tria un dels tres idiomes (català, grec o llatí): 
 

Principi de flotabilitat d'Arquimedes: “Tot cos submergit en un fluid 

experimenta una empenta vertical i cap amunt igual al pes de fluid desallotjat.” 
 

Όλο το σώμα βυθισμένο σε ένα ρευστό είναι ξεχωρίζει κατακόρυφα ίσο 
με το βάρος του υγρού εκκενώνονται. 
 

Omne corpus fluidum immersa pondus fluidi aequalis perpendiculari 
fulcitur decedi. 
 

γ δ 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Principi_d%27Arquimedes
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(ε) Calamus [[κάλαμος]] ploma de 

canya 

 
(λ) Plomí metàl·lic per a escriure amb 

tinta sobre papir 

Material Eines  Material Eines 

Canya prima Serra  Plomí  Cúter 

Paper secant (vàter) Cúter  Canya prima (mànec) Tinter 

Paper anti-taques (diari) Tinter  Paper secant (vàter)  

   Paper anti-taques (diari)  

α Pelar la canya. 

β Escollir un segment de canya del 

diàmetre d’un llapis. 

γ Serrar un pam de canya a dos 

dits del nusos de la canya. 

δ Tallar un extrem al biaix. 

 
 

 α Tallar un segment de canya del 

diàmetre del plomí. 

β Inserir i encaixar el plomí al forat de 

la canya que fa de mànec. 

γ (Es pot collar l’encaix encintant-lo 

(celo)). 

 

 

Escriu amb calamus (càlam) el nom ibèric i llatí de 

Girona: 
 

Escriu amb plomí el teu nom i cognoms amb lletres de 

l’alfabet actual i també amb lletres gregues 

majúscules i minúscules. 
 

El teu nom i cognoms amb lletres gregues 

minuscules o majuscules. 

 

ε λ 
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(Ω) Carbó 
  

Material Eines    

Carbó de llenya Cúter    

     

α Afinar algun cantell de la peça de 

carbó i espolsar el sutge. (Cada 

fragment de carbó pinta diferent, cal 

anar-ne provant). 
 

  

Decora el papir amb l’escut dels Cabrera: 

 

 

Deixa espai per al protocol (full en blanc protector). 
 

Escriu-hi el titulus (etiqueta) a l’última volta visible del papir. 
 

Enrotlla el papir. 
 

Encinta el papir. 
 

Ja el pots presentar al docent que et posarà nota. 

 

Ω 
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(Activitat 

complementària) 

(π) Lacre 
  

Material Eines  Material Eines 

Cera Llumins    

Cinta Marcador    

α Lacrar = vessar cera fosa sobre la 

vora del papir que es vol fixar. (La 

parafina “cera moderna” no arrapa 

sobre el paper). 

β Segellar o gravar la cera tova amb un 

estilet, amb un anell, un tap o 

qualsevol objecte que deixi marca. 
 

  

 

 

 

π 
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(Activitat 

complementària) 

(Σ) Tauleta de cera 
  

Material Eines    

Tauleta (caixa de fruita) Serra    

Llistons de fusta Cola    

Cera (ciri) Llumins    

α Serrar una tauleta de fusta de 8x12 

cm. aproximadament. 

β Fixar 4 llistonets als cantells. 

γ Fer un forat o encaix per passar el 

cordill. 

δ Vessar/fer degotar cera fosa sobre la 

tauleta formant capa d’uns 5 mm. 

(La parafina dels ciris moderns no té 

les propietats de la cera natural). 

ε Allisar la cera tèbia. 
 

  

 

Amb l’Stilus Escriu/grava sobre la cera:      

 

         Teorema  

             de  

        Pitàgores 

 

 
 

Σ 


