NA PROCURA DO PERSONAXE PERDIDO
Recibiche a misión de atopar unha palabra que contén tódolos contidos
necesarios para solucionar este enigma: un personaxe perdeuse entre os andeis da nosa
Biblioteca
Iso é precisamente o que tes que resolver coa axuda destas preguntas e dunha
biblioteca chea de documentos que conteñen os coñecementos precisos.
INSTRUCIÓNS
 Papel e lápis
 Procede con orde e razoadamente
 Traballa como un verdadeiro equipo: organizado e cooperativo
 Tes que obter unha letra en cada proba.
 Por cada acerto, obterás pezas do quebracabezas que agocha unha obra do
personaxe que estás a buscar
 Coloca as letras segundo a orde
 Entrega as túas respostas unha vez terminado o tempo e tenta de construir o
quebracabezas pois a proba continúa.
PREGUNTAS: 0 PERSONAXE E O SEU TEMPO
1. O noso personaxe naceu na cidade universitaria de Leyden. Dita cidade
pertence a un país que ten as seguintes coordenadas xeográficas: 52º 22’N, 4º
54’ E.
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Anota a signatura do libro que empregache :

2. A súa data de nacemento foi o 15 de xullo de 1606, é decir, século -------Durante este periodo desenvolveuse un importante movemento cultural chamado
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Busca o libro coa signatura
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e na páx. 275 atoparás a resposta.
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3. Durante a súa nenez desenvolveuse unha grande guerra en Europa,
exactamente entre 1618-1648, que enfrontou a católicos e protestantes e que
terminou coa Paz de Wesfalia e a Paz dos Pirineos. ¿Cómo se chamou a este
conflito bélico?
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4. O día 23 de abril de 1616 morren dous importantes escritores de la literatura
universal, e por esta causa, a UNESCO decidiu que nesta data se
conmemorase o Día Internacional do Libro e dos Dereitos de autor. ¿Cal é o
apelido destes dous escritores? O primeiro é español e escribiu unha novela na
que o seu protagonista tolea pola lectura dos libros de cabaleirías; o segundo,
é o maior escritor inglés de tódolos tempos, autor de Hamlet ou Otelo
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5. Durante a época en que viviu o noso
personaxe, asístese a un importante
desenvolvemento do pensamento e da
ciencia. No campo da ciencia destaca un
famoso italiano nacido en Pisa que foi
astrónomo, filósofo, matemático e físico
que estivo relacionado estreitamente coa
revolución científica. Os seus logros
inclúen a mellora do telescopio, gran
variedade de observacións astronómicas, a
primeira lei do movemento e un apoio
determinante para o copernicanismo: o Sol
é o centro do universo e non a Terra. Por isto, foi condenado pola Igrexa
católica. ¿Cal é o nome deste científico?
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6. Tamén viviu nesta época un importante filósofo, matemático y científico
francés. Foi o creador do sistema de coordenadas
cartesianas, e abriu o camiño ó desenvolvemento
do cálculo diferencial e integral consegudo polo
matemático e físico inglés Sir Isaac Newton. E
2

como filósofo, é o autor da obra titulada: El discurso del metodo. ¿Cal é o seu
apelido?
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7. Apelido do famoso arquitecto italiano
(1598-1680) autor do Gran Baldaquino
de la Basílica de San Pedro e da Praza
de San Pedro no Vaticano.
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8. Apelido dun contemporáneo que tamén practicou a mesma arte có personaxe
que estás a buscar. En 2003 unha imaxinaria recreación da
historia dunha das súas obras foi levada o cine, baseándose
no libro de TRACY CHEVALIER, inspirado na obra "La
joven de la perla." O libro e a película imaxinan e narran
as circunstancias baixo as que a obra foi realizada.
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9.

A profesión do noso personaxe coincide co número 75 da CDU
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Agora que xa tes tódalas letras coloca cada unha na súa posición e obterás o nome do
personaxe perdido nos andeis da nosa Biblioteca.
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Este é un dos seus autorretratos
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PREGUNTAS: 0 PERSONAXE E A SÚA OBRA
Se colocaches ben tódalas pezas do quebracabezas, obterías a imaxe deste cadro:

10. Mais, ¿como se titula?

    
11. Neste cadro nárrase unha historia, porque Rembrant contaba historias nas súas
obras. ¿Cal é o apelido do pintor holandés que lle ensinou a pintar cadros
históricos?



Anota a signatura do libro:

12. Observa atentamente o cadro, porque imos a desentrañar a súa historia. Vai
enchendo os ocos .

“ Baltasar, rei de
, deu un banquete a mil dos seus
príncipes, coas súas esposas e sentouse a comer e beber con eles ata que se embriagou.
Entón mandou ós seus criados traer os vasos sagrados de ouro e prata que o seu pai
roubara do templo de
Xerusalén. Cumprida a súa orde, os seus invitados beberon e loubaron ós deuses de
ouro e de prata.
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Neste intre, os dedos dunha man xurdiron da nada e comezaron a escribir sobre
o muro do pazo en caracteres incandescentes. Cando Baltasar viu aquilo, os seus
pensamentos perturbaronno, asustouse terriblemente levantou un brazo para
protexerse. Pero non foi quen de descifrar a mensaxe escrita na parede.
Entón mandou chamar a tódolos sabios de Babilonia e díxolles: “O home que
descifre a mensaxe lucirá un colar de ouro y será o terceiro no reino. Mais non fóron
capaces de interpretar a inscripción. A raíña díxolle que mandara chamar a Daniel, o
profeta. Este foi onde o rei e díxolle…
Se queres saber o resto da historia terás que consultar: O Libro de Daniel que
forma parte doutro grande libro, ¿Cal é? ¿Qué significa a inscripción: MENE, MENE,
TEKEL, UPHARSIN? ¿En que lengua está escrita? Anota a signatura.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
13. Observa atentamente os cadros que Rembrandt pintou e atopa a cara do home
que fixo de modelo no Festín do rey Baltasar. ¿En que outro cadro aparece o
mesmo home pero visto de fronte? Escribe o título do cadro.

14. No libro titulado Gran libro dos retratos de animais atoparás unha versión
dun cadro moi importante de Rembrandt.
¿Quen é o autor deste libro?---------------------------------------------------------------¿Que editorial o publicou?-----------------------------------------------------------------¿En que páxina aparece?---------------------------------------------------------------------
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¿Como se titula o cadro orixinal?---------------------------------------------------------15.- E xa, para rematar, consulta o catálogo informatizado da biblioteca e anota o
título dunha novela xuvenil que leva o mesmo nome que un cadro moi famoso de
Rembrandt,

E tamén busca e escribe tódolos títulos dos documentos que leven a palabra
REMBRANDT coa súa signatura.

¡Noraboa|
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