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Pillat!
ELS OFICIS
DEL PASSAT
Competix per endevinar
el nom dels oficis i aprén
més sobre la història de
València.

QUÈ?
Es tracta d’un joc per a
jugar en família: intenta
explicar els oficis
escollits a les fitxes
següents sense
mencionar ninguna de
les paraules pillades.
L’altra persona ha de ser
capaç d’endevinar l’ofici
al que fem referència.

CONSELLS
Estipuleu unes normes
sobre gesticulació,
traduccions i altres
aspectes semblants.
Trieu un temps límit
per fitxa, per exemple
5 minuts.
Podeu jugar per equips
o individualment.

UN POC D'HISTÒRIA
La ciutat de València va ser conquerida el 9 d’ octubre de
1238 per Juame I i començà d’ esta manera un nou període
històric. La ciutat va anar creixent des del primer
moment, atraent població de totes bandes. Els artesans i
jornalers que arribaven es van anar agrupant en
corporacions de persones dedicades a un ofici, que amb
el temps donarem lloc als gremis.
El que buscaven era defendre els seus interessos, ajudarse en cas de malaltia o pobresa i estipular les normes de
la professió com el règim de treball, la qualitat de la
producció, les tarifes, l`aprenentatge o els equipaments
comuns. Les persones que practicaven un mateix ofici es
solien agrupar en una zona concreta o barri dins la
ciutat. Esta part de la història ha quedat fossilitzada en
el nom d’alguns dels nostres carrers. Vos convidem a
que, quan passegeu a prop de la Llotja, vos fixeu en el
nom dels carrers del seu voltant.

retalla les fitxes

Oficis del passat
#1. Cadirer

[DNV, persona que fa cadires, que
en repara o que en ven]

#2. Corretger
[DNV, persona que fa corretges o
que en ven]

A l’Edat Mitjana els cadirers feien
cadires de boga, una planta de
fulles molt llargues. Per a treballar
la boga calia tallar les brosses i
deixar-les assecar. Per a la seua
manipulació convenia que
estigueren un poc humides perquè
adquiriren un major grau de
flexibilitat.

El corretger rebia el cuir
completament curtit, tot i que abans
d'arribar al taller les pells havien
passat per un llarg i complex procés
d'assaonament a les adoberies.

Paraules pillades:

Paraules pillades:

Reparar, cadira, fusta, boga i seure.

#3. Calderer

[DNV, persona que fa calderes i
articles semblants, que en repara o
que en ven]

El treball dels mestres calderers o
perolers artesanals consistia en
l’elaboració dels recipients d’aram
més habituals que proveïen les
cuines de moltes cases, com per
exemple: paelles, cassoles o olles
(tot i que també s'empraven moltes
de ceràmica.
Paraules "pillades":

Calder, paella, aram, olla i cuina.

Corretja, curtir, pell, carro i cavall.

#4. Sabater

[DNV, persona que fa calcer, que en
repara o que en ven]
A més de l’instrumental, a la taula
del sabater sempre hi havia tot un
ventall de materials: pots amb
caixetes de betum, fil, un tros de
vidre, alenes, punxonets, paper de
vidre, les formes, tacons o tires de
pell, que era la matèria primera per
confeccionar les sabates.

Paraules "pillades":

Sabata, reparar, peus, sola i xafar.

