Gutenberg e a imprenta
Na cidade alemá de Maguncia, na ribeira oeste do río Rin, foi
atopado morto, en febreiro de 1468, un personaxe
descoñecido. Durante algúns anos este ancián indixente e
medio cego recibiu unha asignación de roupas, grans e viño do
gobernador local que tiña a súa sede xusto alén do Rin, en
Wiesbaden. Moi poucas persoas recordaban quen era ou o que
lograra. Chamábase Johannes Gutenberg e era o pai da
imprenta moderna.

Imprenta de Gutenberg
romanaromanaAmundsen

Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg naceu
no seo dunha familia patricia de Maguncia,
tranformándose en ourive e traballador do metal. Máis
tarde fíxose membro do gremio dos ourives de
Estrasburgo, que era entón unha cidade do Imperio
Alemán. Alí foi onde comezou a traballar nun soño
estraño e moi custoso, que o obsesionaba: atopar un
método para imprimir os manuscritos medievais que os
monxes facían a man, sen abandonar o seu sublime
ornamental.

Logo de vinte anos de intentos, Gutenberg lograra deseñar varias innovacións que lle permitiron
lograr o seu soño de produción en masa: os tipos de impresión móbiles, a prensa de impresión
eficiente (supostamente inspirada na observación de como traballaba unha prensa para viños), a
tinta para impresión en base de aceite, e o uso do papel barato. Estas técnicas eran descoñecidas
nas imprentas existentes de Europa, e escasamente utilizadas en China, mentres que non foron
substituídas senón ata o século XIX.
En 1455, Gutenberg produciu o seu primeiro libro impreso. Como non podía ser doutro xeito,
tratábase dunha copia da Biblia fermosamente ilustrada, e foi unha edición de 200 exemplares.
Esta copia impresa,nunha primeira ollada, non presenta diferenza algunha cos manuscritos
iluminados da época.
Con todo, para esa época Gutenberg mantiña importantes débedas co seu socio na empresa,
Johann Fust, quen investira na aventura e estaba impaciente por obter as ganancias. Fust levou a
Gutenberg aos tribunais e gañou a súa demanda, obtendo o control de todo o equipo impresor
de Gutenberg, incluíndo os tipos da famosa Biblia de 42 liñas.
Así Gutenberg enfrontou a ruína financeira. Con todo, para o ano 1500, 250 cidades europeas xa
contaban con imprentas. A xenialidade de Gutenberg logrou alterar o curso da historia e sentou
as bases para a primeira revolución a gran escala da información.
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Cal foi o “pai” da imprenta moderna?
Como foron os derradeiros anos da vida de Gutenberg?
En que cidade alemá viviu?
Que soño tiña Gutenberg
Que tres innovacións lle permitiron acadar o seu soño?
Canto tempo lle levou conseguilo?
Cal foi o primeiro libro que imprimiu?
Cantos exemplares editou?
O seu socio levouno aos tribunais. Cal foi a resolución?
Cantas liñas tiña o primeiro libro impreso?
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