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TW8T1TA

(1) P*tr «te informació v«gi's ml volu« if te 1« toy Emuclopèdi« Ca-
talane. l«c MVM Qpff» Co«pl«t«« .I«i li Vitato** i «1 MM tmp«,
estudi erf tie p*r Antoni Vilanova. Bare» Ion«, M. S« 1 te ta, Bibli-
oteca Perenti«, 1949, vol. 9 I Colo«« ta. la gitana. Trii t« ta. »ar-
ce 1 on*. Llibreria Catalonia, Quadern« Literaria, 1934, any I, vol.
35, d 'Emili Vilanova.

(2) ¥*gi's »l punt a. i tel iliiir* 12 Eravat« i un autoretrat de Jaume
Pla d'aqiMajt« tessi i que corr««pon • I« seva monografia.

(3) ANTONI VILANOVA 1 AHDRIU (Barcelona 1923). Doctorat an filólo«!«
romànica, te professor i catedràtic te literatura cas tel IBM »
la Universitat te Barcelona. Membre tel Jurat tel preui Natel i
d« 1 '«odiai« «M Bon«« Lletre» te Barcelona .( Gran Enciclopedia
Catalan«, vol.15}

(4) Novelas Catalanas y Extrangeras publicadas en io f ol let I de la
Renaixensa. Barcelona, L« Renaíxenoa, 1985, vol »4, pg.763.

(5) VILANOVA, l·lli.- Obrgo Coapletes. Novelea ( Trietet«. Caricatura) .
Barcelona , Iluatració Catalana, 1906, vol. IX, pg. 7»

Wi VIUUWVA. talli.- Colometa.la gitami. Tristeta, íoo.cit. pg.27).
La Tria te ta publícate « lea Obres Completes citades « i« nota 1
é* un entremig entra la que apareix « IM Obres Completes te 1«
¡lus t rac ió Catalana i 1« d'aquesta net«, ti català !• »és actual
que en la primera, però encart conserva alguna arcaismes que la
diferencien tel text «ditet a LA VERA:

Lo carrer d'en Malla v* a ser una andrena llar»
gañida (p* separa du«« rengleres te c««««, quals
o be r ture«, enrarant-se mica ençà mica «ni lè,
sembla que es mirin fit « fit, coa «i «1« edifi-
cis s« volguessin abraonar. (pg.855)

(7) JAUNI PLA no record« qui pot tenir 1'EXEMPLAR ÚNIC i per tant no
l'he« pogut analitzar. Tampoc no hem vist cap tel« If exemplars
numerats de I a XII. ni cap EXEMPLAR D'ARTISTA, parò «f un EXEM-
PLAR M COL·LABORADOR nomín«t per « NORMA BACÍN, ««pò«« te JAUME
PLA, i l'exemplar n« 3 que,a «te te portar l'estat definitiu te
tot«« 1«« il·lustracions, v« acompanyat d'una suit« d'altres pro-
ve« addicionals que li confereixen un vall»1 especial (B.C.).

(8) H«« intitulat 1«« estampes amb un nom genàric « fi te facilitar
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TRISTtTA
iwres

l« MV« descripció t »ituar-los en un context dfttavttinat.

(S) Pla va treure aquest gravat et documents è» l'època, aban*-
fu« s'obrís 1* VI« Laietana. Aquestea dues f f tos mm recorden

COM eren aquells indrets à» la Barcelona vuitcentista 1
3'assemblen en gran mesur* ï les estampes dels capítols f t Its

fötograft« del llibre Jtetfobar jyoilQn«.(B«rc01cn«»
LuntMrrg Editor««. 19«) publicad« *1 diari U Vaamardiii «1 dia
20 d« d« 1986, p«. 41.

(Dmta) d'una pintura cte publicada »1 diari La
«1 di« IS d« desenbr« d«

•Uhaa call«* f piasM, «uehMi é« «lla*
ciiÄs con 1« refera* da IMS« ««r tr«a»f©r«ad»Ji
otra», it» «l artista raer«« a partir da foto-
grafías, libro» y documento« cacados de la Casa
del Ardiaca f otros archivo« y Bibliotecas."

i « A
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(10) Record«« «M 1« »ignmtur« ite !«• illu«tr»cion» «stl »««pr« grava-
da UM I« planxa. NoMltTM -paró- «M r«f«rirM « la «•** ai-
tuació m i *•*£••* |a qua te aquMta to qu« analitxa« i no pa»
«1 »«tall. Així, si Am que 1ft Signatur« ca troba « l'a.i.d. vol
dir qu« «i «irte»i» «1 matali, aquaata eatarU ti l'a.I.e.

(11) fi personatge tel gravat te la TrUteta, però EMILI VILANOVA fa
referència a aquesta eacena ne an «quest capítol alno en el capí-
tol II:

Davant et l'ctcaparata, oi*trita, t'tttava. im
Triateta contemplant la imatge: teté» duta »«ir-
frtattt gut m rttponguettin amb «le ulte, M i-
>natge, cobrint-la gl·lè «t «*M ^irar amorós, l
tila fixant-hi «t $eu, enttmit. fpf.ifl

(12) JAU« PLA v« treure aquest iitowl* de l'«lt«r central d'un« ««gli-
si« de Barcelona, perd no recordava quina. Després de visitar-ne
une« quantes pel buri antic, ens vam «don«r que «a tractava d«
l'Església de Sant Just, situada « la plaça que porta «1 seu IM»
i que avui «near« es conserva tal «m « l'estampa, i« Verge ««1
centre és 1« Moreneta de Montserrat.

(13) be fet, «i fos l'exemplar n* 3 del tiratge de 19?, no tindria ni
proves d'estat, ni dibuixo«, ni el retrat d'Emili Vilanova, j«
que «ixí ho especifica i« Justificació del tirat««; "13? exem-
plars en ei mateix paper, numerats d« 1 « 13?, amb l'est«t defi-
nitiu d« le« i Ilustración»." 1 «n canvi, «1 noatre exemplar té"
tota una sèrie d'altre« prové« addicionals 1« qual cosa el con-
verteix en un llibre singular.

PUJOL CASADEMONT, venedor dels llibres de JAUW PLA «n aque-
11« època, tenia un« fili« «oït malalt« « 1« qual atengué i curà
el doctor AGUSTÍ PONS (vegi's not« 14). Degut « aquest fet
esdevingueren grans Mie« i ço» « moatr« és 1« ««v« gratitud en-
vers ell, és molt possible qu« « aquest exemplar «• 3 à« l'edició
corrent PUJOL li hagué« afegit totes «questes »Itres proves,
convertint-lo en un llibre singular i valuós,! l'hi reg«lée com «
obsequi.

(14) PEDRÓ I (Barcelona 1896-1971). M*tge internist« 4«
gran rmoa. Fou degà d« 1« Facultat de Medicina é» Barcelona. Es-
crigué ur. important tractat d« Patologia f Clínica Medica« «n «i«
volti*«, amb 1« col·laboració dels «4s notables especialistes cata-
lans. A »és f oy un extraordinari bibliòfil. (Gran Enciclopèdia
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Catalana, vol.il)

(15) Aquest retrat d'UH U VILANOVA recorda «morsxNwnt la figura tol
Regalat del capítol X en el qu-l JAU« VLà s'inspirà per reflec-
tir « un jove "guapo" I ban plantat de l'època vuitcentiata. II
retrat «1 va treure d'una fotografia que 11 van deixar els fami-
liars.

(16) que, par lògica, aquesta estampa hauria d'anar relligada
?.b»ns del gravat 11, però com que no 6s així nosaltres Im eitel i
1'analitzes segons el seu ordre d'aparició m el llibre.

(17) fs evident que aquest catàleg no s'av* a la realitat ja que en
cap Jtls gravats del l.'ibre no hi ha ni un toc de burí, eina que
per altra banda JAU« PLA no començà a emprar f IM »i* endavant.

(IS) Aquesta firma correspon a la nostrada e« «1 punt 6.3.9, pere 1«
citare« pe) primer cognom per diferenciar-la é» la signatura que
hi ha fora la pisada de 1« planxa, feta amb llapis, i que corres-
pon a la ja coneguda de: Jaus * fi«,

(19) La paraula acerar »al eifRificer »1 f»t è» tenur UM protecció a
la planxa aoans te fer el tiratge definitiu perquè la punta seca
no m deteriori, «meara que «l oour* no «M w acerar »ine nique-
lar.

(20) Vegi's nota IS.

(21) Vegi'« nota li.
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FITXA

AUTOR:

fffÖL: La aalvc§tat^u* Or!«n«. Liegend«
medieval ili«strada aiguaforts (1)
en color per Jaume PI*.

LLOC : Baree1on«
EDITORIAL: Edicions dl« La Verm

ANY: MCMXLVIII (194Í)

G.I

l PUIG-ÖRIQL (Barce-

lona 1884 - Brussel·les 1970).

Escrtptor. Ja de Jovenet sent!
les ànsies d'escriure i «Is dotze
anys publicava els seus primers
escrits a L'Aureneta. Es llicen-
cià en Dret i en Filosofi« i Lle-
tres »entre militava a les files
del moviment catalanista de la
Universitat. Durant la pri««ra

dècada d'aquest segle dirigi
Joca

diverses revistes. En ela
Florals de l'any 1910 «e'l proclamà Mestre en el Gai

Saber i el 1*>11 fou nonenat d« la Sécele Filológica
de d 'Es tud i s Catalans. Col·laborà amb



FABRA en la normativa de la llengua catalana amb 1 'aporta-
ció de dos nil neologianes. Fou redactor uè La Veu de

Catalunya creant un noy eatll periodístic d« fer politice,
esdevenint polèmic i punyent. Emprà ais de trenta pseu-

dònims entre els qual figuran, co« a »és coneguts, "Two",
"Caliban", "Bellaflla" 1 M01agu«r Recé".

L'any 1920 fundà «1» Aules d« la Poesia, associació que

-mitjançant recitals 1 conferències- desvetllà l'interès
pels poetes catalans i estrangers en sectors socials so-

vint tancats m. les manifestacions de la nostra cultura.

L'any 1921 Ingressà en la carrera diplomàtica però segui

ocupant el seu lloc a les files de la literatura catalana.

Quan PRAT DE LA RIBA, a qui era plenament fidel, va morir»

intervingué en la creació d'Acció Catalana (1922).

Durant la guerra civil, es posà al costat de la República

i romangué a Brussel·les on es casà en segones núpcies amb
EMILIE NOULET, professora d'universitat. El 1939 se n'mnà

a Mèxic on exercí de professor a la Universitat. Quan re-
tornà a Brussel·les el 1945, seguí la seva tasca docent a

la Universitat Lliure, com la seva muller, i fou nembre
de la Generalitat a l'exili (1945-1947) 1 membre del Con-

sell Executiu de la Societat Europea de Cultura.

En la seva primera obra lírica, Llibre dels poetes (1904),

s'hi endevina la influència modernista però hi afegeix un

caire personal i irònic qu* el diferencia de la resta.

3fruits saborosos (1908) crearia una de les fites

del Noucentisme del qual en fou un pilar fonamental.

Els dos llibres de sonets (Fritter llibre de sonets (1905)

i Segon llibre de sonets (190?) ) significaren la inposi-

ció d'aquesta »anera de construir els versos 1 la rima en
el món literari, CARNER, però, hi aportà a «és un gran

cabdal de fantasia.
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Quan va haver de marxar d» Catalunya, la seva poesia deixà
aquella ironia tan tameri*na 1 «s concentrà en el record
i en la imatge d'una "Catalunya ideal".

Lea Obres Completes (196S) recullen tots els llibre» Ja
publicats» tant en ver» ço« en proaa, 1 entre ells hi tro-
bem La malvestat d'Orlana (1910) d'estil medieval itiat,
1 que tot seguit analitzaré», o el Bestiari (1ÍS4) escrit
expressament per a LES EDICIONS DE LA ROSA VIRA i que tam-
bé veurem més endavant.

JOSEP GARNIR fou un del» grans traductors contemporanis
que contribuí a consolidar i agilltzar la llengua catalana
dotant-la de noves possibilitats expressives. Renovador
de la poesia, de la prosa i de 1« llengua en general, re-
presenta el tercer exponent dins el men literari després
de 1 MARAGALL. (2)

PLA I PALLEJÀ (Rubi, 1914) (3).

G.2

JAUME PLA, en llegir La «alvestat d'_0riafta, va trobar el
llibre interessant per diversos motius. Un d'ell» -1 fona-
mental per la passió que bullia dins "l'arquitecte de lli-
bres"- era el fet que, tlpogràficaaent, l'obra oferia
grans possibilitats.

JAUME PLA encara no coneíxi» personalftent JOSEP CARNER i
fou a través del seu amic terrassene, FERRAN CAWYAME1ES
(4), que aconsegui el pemís de tirar endavant l'obra.



FERRAN CANYAMERES fou î'intermedi«r1 entre «la do» autor*
del llibre. Amic ec» era ite CARNER, li va explicar la piro-
posta de JAWl PLA p»r Il·lustrar La aal vegtat d * Orfana
(1910) amb *ls seus gravats,1 «1 potta accedi concedint-
li els drets de publicació per LA ROSA VIRA. JAUME PLA
envià una quantitat determinada de diners a JOSEP CARNER,
aquest la considerà acceptable 1 des d'aleshores l'il·lus-
trador posà nans a l'obra tot seguit.

La malvestat d'Oriana és uri paatitx nedievalltzant on JO-
SEP CARNER Imita, amb grmn perfecció, la manera d'*seriure
d'aquella època «erees al seu alt eoneixeuent de la llen-

gua.
La barreja d'eximplis, històries i contes diversos oferia
a JAUME PLA la possibilitat de denostrar una vegada »és
la seva habilitat er» conpondre un llibre d'art.
L'obra, tal ço» diu el títol, explica la desventurada his-
tòria d'Criana, fruit de la seva maldat. Una niald&t
-és clar- en el pensar d'aquells segles, ben diferent cer-
tament al de la realitat actual.

En cinquanta breus capítols on hi ha intercalats diversos
exlmplls, històries, contes i cançons, JOSEP CARNER ens
relata Oriana, una de les donzelles herwoses de
cert indret de Catalunya del qual no en sabé« el no«, cau
en pecat i «iesgràela en enamorar-se de Qodofre, un valerós
cavaller francès que quedà captivat davant la seva bellesa.
Però s'esdevingué que Godofre »ori en duel contra Don
Tello, un cavaller castellà que s'enemistà anb ell per de-
fensar el coratge i les virtuts dels cavallers de la seva

terra.
Oriana emmalaltí i caigué en gran depressió, però en la



seva maldat acusà fr* Morsili, una mena de frare espiri-
tual que l'aconsellava en la santedat, é» ser el causant
del pecot que duia a les seves entranyes. Aconseguí que
l 'expulsessin d« l'orde i, quan infanta, li lliurà «1
fill tot abandonant-lo, ffm Maralli -però- «1 cuida i el
féu créixer «n bondat mentre expiava la ««va falsa culpa
en una cova.
L'obra acaba quan «I poble ••adona d« la nal ve?tat l 'Orla-
na i reconeix out fra Maral11 era net de tot« culpa. Qu*n
ell «or, morirà també la protagonista després de reconèi-
xer el seu mal :

í Oriana,
fou el 00» d* fra Mortili,
»«•u vecontâ ta malveetatí i tn si f son ?imt
tota. gent ne fou etglaiadti i em»e sii ... (...) . . .
Així finí. tfrriblment Oríam; i la histèria és

per lligo dt lf§ gent», i ie «a
beutat¡i p*i* tal que t*« plorin £ «I«

soffit in mat^neanioêont^mt ti Iftapi*«*í»i r I«
utlt sorpomle, llur«

som l 'sj»*»ta en «I flam.La histèria if clota.Eter-
na Lnent en» mfr-mqui »t sor, i h»-
lleta »té ulte.- a de eternai.

(pg.131)

G.3

G.3.1

1. Portadel la.
2. Portada a tres tintes (negre, vermell i grl») co«pa§i-

nada amb un tipus d« lletra 1 diferents cossos, tal ço«

es nostra en la fotocòpia:



LA
MALVESTAT

D'ORIANA
LLEGENDA

IL·LUSTRADA AMÍ ÂJCUâfOÈTS IM
Ml

J A U M E PLA

B A R C E L O N A

JfOffirilf

ú«l llibre L«



3. Dedicatòria de Josep Carner a Cuerau é* Llest (5).,
4. Justificació del text, en sèpia.
5. A LLAOR D'ORIANÀ, «n sèpia (f).

6. A LL.AOR DE FRA MARS I LI, «n sèpia (?}.

?. Gravat a l'aiguafort 1 al vernís tou -a tall de porta-
delia- estampat a trec tintes (ocre, siena i negre)

el títol de l'obra imprès dintre la pisada, a dues tin-

tes (negre i vermell): AQUÍ COMIMÇA LA HISfÒRIA DITA
AHRIU / DE LA MALVISÎAÎ D'ORIANA / ENT1EMESCLADA D'HIS-

TÒRIES I CANÇONS.

8. Llegenda formada per cinquanta capítols impresos m. dues

tintes (negre 1 veraell) (8) a»b caplletres dibuixades

i fotograv«des per Jau«« Pla. ta il·lustrada dotze

gravats a l'aiguafort 1 altres tècniques, estampats a

vàries tintes. Cada capítol fort» una unitat tipogràfi-
ca un títol que «costuma a «er llarg i acaba-

ment en cul-de-llàntia algun d'ell?. Les ratlles que

entren dins l'alçada de la capital que encapçala cada

capítol són fetes caixa alta 1 cursiva.

9. Notes de 1»edició.

10. Justificació del tiratge.

G.3.2

És una obr« de 75 exemplars nu»erats a prensa i distri-

buïts con segueix:

14«



f EXEMPLAR ÚNIC que k$ dius é k por-
tatila, tots eh Ím d'estat de
tots és i Jn0 suits de provfs: una de íes

it mm de les de color, i mm
d'aquestes darreres ai negre.

io eremplars, numerats de I a X, que
dues f m gravat i ires ¿g proves: ww de
ks et negre, mm de les de i nm altra

d'aquestes darreres tirades m negre.

j 9 exemplars, numerats de i a jy.

2 EXEMPLAIS D' AUTISTA» mmerat$ À, B.

EXEMPLARS DE COL·LABORADOR. o>

G.3.3

Cap exemplar no està signat» però de les pianxes por-

ten el "pla" gravat en el metall.

G.3.4

L'obra fou » mà 1 iaprtsa 1» direcció de

JAUME PLA als obrador» de 1» S.A,D,A.G. «uto i» lletra I.e.
i I.r. de fundido» diferent» cossos.



6.3.5

Tretze gravats ft l'aiguafort i altres tècniques interca-
lats entre els cinquanta capítol* de l'obra. El primer
d'ells forma una segona portadella. Estan tirats en dues
planxes -de coure-, una pel color eataapada a la "poupée",
1 una pel negre.

G.3.6

És el cinquè llibre de LA ROSA ¥IRA l el quart Il·lustrat
per JAUME PLA dins d'aquestes Edicions.

Toies les il·lustracions foren tretes de la imaginació.

Les aiguatintes són fetes a la i els aiguaforts es-

tampats sempre en negre.

Ela acabaments de capítols, si s'escau per la disposició

del full, compostos en forma de cul-de-llàntla, o

la darrera ratlla centrada si això afavoreix la visió de

conjunt (vegi-se'n una mostra a la pàgina segtlent).

Els exiaplls» les històries i les cançons vénen conpagi-

nats en forma de columna centrada en el full.

L'obra s'fieabà el IS de novembre de 1948.
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FITXA

E.I

Exeaplmr n« 51 de 1* sèrie cl« 59 de I a 59.

E.2

Vegi 's el punt G . 3 . 1

E.3 i E.4

PLA.

E.5

E . 5 . C : 337 x 240

E . 5 . f : 32? x 234

E.6

131 pg. il·lustr. * 9 pg. s.n.

E.?

13 gravats a l'aiguafort i altres tècniques. 11 primer
d'ella »ctua de portaceli« 1 1» resta «s troben Interca-

lats entre els cinquanta capítols del llibre. Il» gravata



números 2, 8 1 ir encapçalen tres a'aquests capítols.

E.S

Paper «le fil Guarro fabricat especialment a »à, les

filigranes G. 1 i.V. »Heme«, aquest paper és el «atei*

que féu servir pels llibres El Naixei»ent de 1'Infant Jesús

1 Africà negra qye analitzaré» endavant.

E.9

El llibre folrat paper de gravat de color cru

el títol de l'obra Istprès en vermell i l'emblema de LA RO-

SA ¥ERA en gris. Ve presentat *n est r ig de cartró folrat

paper de color gris i obert per un costat.

ANÀLISI DE LES

PORTABELLA

GRAVAT 1. pg.21

III: el gravat està dividit en dos pel títol de l'obra.

A la part superior hi ha un frare el» braços es-

tesos 1 un nen nu al seu costat, à la inferior, du«s

dones i dot none«. Una de le« don«» é» vella 1 va

A 9



AQUÍ COMENÇA LA îflSTOlIA DITA AÏREU

DE LA MALVESTAT D'ORIANA
ENTREMESCLADA I CANÇONS

Gravat l <§* I« Portad«!la.



bastò; l'altra is Jove 1 vestid* d« l'època »edieval
ce» els dos cavallers. Un d'ells port« un barret
una ploma, una capa 1 els pantalons dina les botes.
L'altre port» una creu al coll. HI ha tar»bé un ocell
que vola semblant a oreneta. orla vegetal or-
namenta tota 1» planxa.

IV: aiguatinta, vernís toy 1 aiguafort en ocre, siena 1

negr«.
V: ps: 211 x 149.
VII: "pia", a.I.e., a la planxa.
ÏX: pel text pode« endevinar que «s tracta de fra Marsi li

1 el fill d'Orlana a la part superior, 1 de la fem-

breta {persona que té la ciència J« pesar unturt?« i

pi "f .2 T n ï « , ordinar defensius, sefsar arrels, confe-

rir pregàries de virtuts «isferíra^ff» trctir s^ses

perdudes i aidar donnell«$ í "iiridades en teta feble-

,j 2 i defalliment i'amor. pg,4f', Oríana, Godofre i

Don Tel io, a la Inferior.

CAPÍTOL I C l gravat) D'ORIâNA, DE SOS
I DE SA

Pg-23

III: una noia al mig del gravat 1 un mirall a

la mà. àngels l'envolten un filacteri.

IV: aiguatinta i aiguafort a cinc tintes (verd,rosat,

slena, blau i negre).

V: ps: 99 x 15?.

'/!!• "pla", a.i.d., a la planxa.

IX: encapçala el prtaer capítol i la noia simbolitza la

bellesa d'Qrtana.
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CâPfîoL VII
{2

DI La Dl
1 Í« 1 COM
LIS OIL

I

3t p§.36

III: ye cavaller I ««pas», vestit d* l'època ne-

dievai.
IV: aiguatinta 1 aiguafort tu sèpia, i negre.

¥: ps: 139 x 79.

ú món «giù «ut. Me», m
lletera U »birtnia sense pa-
rió del coratge i beus costun»

<f aquest mahne, Is Castella
U tem de mes esforç. —Hi

castellans, respongué Godo-

fre, són coratjo** per fam i

frettai, a» la terra Uur Is
abominable, atei t mes^uj-

na. I fretura BO és tirtuï

— PU (naces«, ta dir èsm
Tello, ion gent de gran ver-

tala i lama, i lluiten perqué
hom eb vegi tia bellament

arreats, i perquè après cils pu
guin atuir tota gent arali fal-
ses gestes miraculoses, car les

diuen amb color de tentât t

anil paraules ìr>flì>rnìniirt i so*

—Mà h gent de Castella no ha vençut la francesa,
digué Godofre, car ata cota no t«K sinó gent sarraïna, la

de tàrtar d vi i així mateu é fOK sabero-

ha d ésser una rap encongida i poruga, aúd com is
de Deu — Bernat dd Carpi tencé b gi-nt

franc esa, i cl Cid aui mateix, digui don Telle amb un aframeot
que lot el cos b tot tremer. —Jo tinc por, digui Godofre, que
ja no csp-nyols te la v v lla Espanya, car tots eb adaü

tel Carlemany. I en tal pol de la conversa
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d mig de
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Al <Íe son
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el seu cm era tot
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— per
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IX: «l gravat e» troba col·locat » l'».s.*, del full tot
complétant «1 rectangle que for«« ei text I
ve'jre « 1« fotocòpia. Per la descripció que ú'«lì en
fa el text pod«« afir*ar qye e* tracta de Godofre,

GRAVAT 4, pg.37

III: un cavaller recolzat en la seva i creu

al pit, vestit de l'època,

IV: aiguatint» 1 aiguafort «n sèpia, siena i negre.
V: ps: 139 x 78.

IX; situat « l'a.a.d. del full es contraposa a la plana

anterior formant un conjunt compacte i simètric. El

personatge és Don Tello (vegi's fotocòpia del punt
G.3.6).

CAPÍTOL VIII COM FEIA LA DE
(1 gravit) AL CID

GRAVAT 5. pg.39

III: un d'edat avançada barb« i bigoti . L'envol-

ta l'aurèola de santedat i va vestit túnica

cenyida a la cintura i porta un bastó.
IV: aiguatinta 1 aiguafort en ocre i negre.

V: ps: 91 K 68.

IX: la cançó forma un columna centrada que el gravat di-
videix tot seguint la «atelxa amplada de! text. Per
analogia i per referències de l'escrit, qye 1*
figura del gravat és sant LLàtzer.



(1 gravat)
C« La
§E L'ALTA DEL III EK

6, pg.56

III: cinc persone». El del és un religiós»

porta un solideu de i té en posi-

ció d'orar, al n'hi ha un, bigotis i

perilla. ye ciri, la ni-

dirigid» al lloc,

IV: siguatlnta» vernís i a

(ocre, naturai» 1 negre).

V: ps: 96 K 70.

VII: "pla", lateral de a baix, a la

planxa.

IX: Intercalat en un en de

J55



la mateixa amplada. Per la història

a«r «s tracta del «n va nétx«r el rei

En Jaume.

(1 gravat)
COM DE I LA

7.

III: de un ermità barba» i

agenollat d'una noia es cobreix

pits la L'ermità porta les

mans.

25»



DE COM Là
QUI LA
ERA TRASPASSADA

UAN LA HAGUÉ LA DI LA
FILLA DEL I VEIÉ QJ/I
£114 I £iy TOTA I
I U ML MB ELLA M) L'ut I
EM LA FAÇ
QP I LA

tota la cambrì» í cl Hit àt h ¿Pöriana,
i veié que la mare cTöriana els ulls i llavors li

8



IV; aiguatinta i aiguafort « tre« tint«» (verd, siena i
negre).

V: ps: Uf m iot.
VII; "pla", a.I.e., « I« planxa.
IX: la noia is 1« niafa convertid» *n cérvol» qye l'enti-

tà.en treure-li 1» sageta «p« duia clavad* al a*y cos,
v» transformar «n

una dama ben polida,
tote nua com d cd,
noiera t fugitiva.

El gravat és u*, xic anpla la central

on està inserit.

CAPÍÏOL XXIII DE C« La
(1 gravat) QUI LA

ERA

6, pg.77

II!: hi ha en un» habitació. Un« està

dins del llit, la »irada absorta, i l'altra, dem-

peus al costat» lea creuades i mirant-

la aire conpungit.

IV: aiguatlnta, vernis tou i aiguafort en sèpia, gris-

verdós i negre.

V: ps; 126 x 150.

VII: "pla", a.i.d., a la planxa.
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IK: aquest gravat recorda ti del darrer capítol del 111-
br* Tgi ilota » ja coMfitat, on es r«pr«s*nt« 1« prot*-
gonlsta en estat malaltís 1 t c. -d nori r la,
Malgrat aquesta versemblança, afirma que

no té r«s « veure I gr»v«t de La m«.lyeat«t;
fou Inventat la resta.

El gravat cnc»pç*l» tl capítol.

CAPÍTOL XXVII
(1 gravat)

DE LA QUE LES
LA ÉS

DE

9.

III: un de 1 bigotis» l

els ulls de a 1« esglaiado-

ra.



calça, l'ull «pe i h qoc H d ell
els uns dl ï d

venera. Fra & d i que
ara ¡«r K» d que ö las Je l'eixor-
quia ât k i de k dels à M arreu fra
Marsili expan-

fiorei-
ckra pels
fi de la terra, alia

se junyeixi
hi feu com una
ror. Mes, d'a-
les, fai Marsili
na, car, abran-
divinal» no sen-
les de
ta» però» el me-

de la ca-
en cambrì el féu

entrar fins a Festatge d'Oriana. I Oriana era colgada, i Fhavia
jaquida tot coratge, i ningú no sabia, k fembreta, com li era
pervingut tan gran defalliment, quan Oriana
que fra Marsili era en la dipi i :
— Heus aquí, fra Marsili, que só greument pre-
peu Nostra Dona i hauré novella —Verament—digué
la fembreta—k ha fet un i una cruel
i és un veure com lei i les del
cos d'esta donzella, que Eoa Déu sa — Oh

i cisar-
ien, i una aigua
restobles, i a k
on apar que el
amb el cel, Full
percinta de ck-
questes parau-
no n'oïa ningu-
dat de l'amor
tia les vanes par-
ria. La fembre-
nava a pleret en-
sa, i de cambra

97



IV; aiguatInt», vernís tou 1 Aiguafort tn »épia 1 negre.
V; ps: ff E to.
Vil: "pla", a,i.d., * la planxa.
IX; ti gravat està disposat també entre la columna <te la

cançó, però enguany l ' il·lustrador 11 ha donat né« am-
plada per trencar i« xic la verticalitat ori text.

CAPÍTOL XIXIII DE COM FIA NARSILI FOU
(1 gravat) A LA CAMBIA D'ÖilANA «ALALÌA

10, pg.97

III: dues persones vestit cenyit a là cintura i
«1 cap cobert. L'un* e?'„à d« front 1 l'altra d'esque-
na.

IV: aiguatinta, vernís i aiguafort a tintes
(ocre 1 negre).

V: ps: 10? K 75.

VII: "pla", «.i.e., Ä 1« planxa.
IX: la dona de front s'Identifica clarañent la fem-

breta del gravat de la portadella, Aqyest cop JAUME
PLA ha cercat un nou enplacaaent del gravat col·lo-
cant-lo en un rectangle tot envoltat de text:
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(i gravat)
CON Fa« ILS A
§1 Là DE

jl t pi.104

III: vult p«r»on«i 1« «le Montser-
rat» i 1« Moreneta raspimele i 3i al bell «ig.

IV: aiguatlnta, algun toc de vernís i aiguafi-t a
tintes (ocr«, i n«gr*).

V; ps: 95 M 86.
VII: "pia", a.s.e., « I« pl»n*a.
IX: col·locat »i centre de la escrita» l Im

teixa del text, tot i qyc el
d'aquestes no es perfect«.

riu i mar

t no sou d de f
¡a us han alçat i m hm äs



IL
(i gravat)

C« Fa DI Là

12, pg.llS

III: un xicot vestit dt 1*època Medieval amb
l'Index un tapia. En el tapis hi ha un paisatge

yna person« i d« perfil gual t«
dtspullades «yrtn d'un núvol.

IV: Aiguìatint«, tocs d* v*mí» tou i aiguafort a tres
tintes (ocre, sien« 1 negre).

V: ps: tO x 150.

VII: "pla", a.i.e., » la planxa.

IX: l'anatomia dels nus» sobretot del tstà d« perf i l»
é§ »oït rígida i alterada.
Enguany 1« il·lustració v« int«realada *n «1 text ocu-
pant tota 1*»«piada del full.

í»3



CAPffOL XLIV
(l

Dl C« SON à Là

GRAVáT 13, pg.l23

III: yn infant nu »«»«gyt tre» ocells a le» nana.

DE COM (MANA SON A LA COVA

.- J

N FM mm LA COVA IM
j ofició, HI n sic;

I IIS QP Al«
IIL4 I JJfJ
mjAQt/l I iti

41 DI U M?
I no 1«



IV: aiguatlnta, vernís Cou i aiguafort m cinc tint««
(groc, taronja, stana, verd 1 negre).

¥: ps: 90 x SS.

VII: "pla", a.i*«.* a la planxa.
IX: el gravat encapçala «1 capítol.

Abatis de i« Justificació del tiratge hi pode« trobar unes
notes de l'edició lus JOSEP CARNEI «scrlgué per donar en-
cara ne» credibilitat « l'obra; p«r de«ostr»r que el text

fou reconstruït d'antics manuscrits, per bé que
l'Inventà tot ell.

DE L'EDICIÓ

Qualques erradfs, que
quei, mo són més que errades M còdex
copiat; pare cm hm írelladar-lo amb
escrupolosa è gmm Ms
seients, han respectat ek fallimenis M
que formen part de h personalitat.

Convé que fem l'opinió que eh
i h narr of ió ig la

enei ttxt deia ig b
k qual és /me més

fSS



LA MALVISTA? D'ORIAMA

(1) D« fet M» îil h« cap gravat qu« nome» sigui aiguafort. Tota «11*
portan aiguatinta 1 alguna v«rnía tou. L'aiguafort, a aéa, no
està tirat Ml en color sanft «n negre.

(2) Per me» informació vegi'a el voli» 4 d» 1» Gran Enciclopèdia
Catalana l IM s«vea Obres Complote« ( CARNER l PUIG-ORIÛL, Jo-
sep *- Obres Completes. Pròleg «"la Poesia, d* Harià Manant.
Pròleg a la Prosa» de Maurici Serrahiaa. Barcelonaç Ed. Selec-
ta, Biblioteca Perenne, 1918, vol.23)

(3) Vegl's «1 punt G.l d»l llibr« 12 gravats i un autoretrat d»
Jau«« Pla, corresponent a la seva monografia.

(4) FERUM CANYAMERES 1 CASAMADA (Terrassa, 1898 - Barcelona, 1964)
Escriptor. Fon secretari d« la Cambra de Coaerç d« Terrassa i
el 1939 s'exilià a Paris, on fundi l'editorial catalana altor.
No seria fins al 19% quan tomaria • Barcelona. Té una obra
literària molt extensa, a*nb gran riquesa de vocabulari i molt
eclèctica alhora. Escrigui teatre, narrativa, potala, biografi«
es... I també se*1 coneix per la seva traducció d*auters fora-
nis ce« BAUDELAIRE, SIMENON, MAURETTE, «te. (G.E.C. , vol.4}

(5 ) A GUEMU 01 LXOST
CáVALLlI

I ALfÌSSIl

J.C.

(6) Vegi's fotocòpie, al final d* les notes d'aquest llibre.

(7) L'obra L-m malvestat d'Or i anà fou publicad« a terc«lona l'any
1910 per l'editorial"Ite tot« colors* f CAMBI, Josep .- La Mal-
vestat d'Orianà. Llegenda treballada i publicada per cura d«
J. Carner, Barcelona, De teta colors, 1910), i poden veure com
hi ha algun mot que a l'edició d« LA s'ha actualit-
zat en la seva escriptura. Així «n el A K FRA HM.
SILI s'hi aprecien aquestes diferències:

Jaquiea \oveu la pena & l'exilit
^ é«km IM «MTteto «MUM. w, « to»
Volgueitnce dar corones pariones .„._

d»i* bmkeuimt9 m él rie*t «onditi*



U MALVISTA! D'OBIANA
NOTIS

Jaquida haveu la p«na de l'exili;
ara dufu 1*9 ¿pyrlalií OOP®**». ». -̂ , ~~.
Vulgiteu-noa à» coron«« pas-ion«* * 194fl '
¿«t« fcgnaurata «n «t ri*nt concili.

(8) Segons en« cc-·nentava JAUME PLA, «t ara hagués te compondr« Al
nou aquest llibr« no ei faria paa M* tintée. Enguany, per
« separar paràgrafs o Ml fer palès un canvi d'escriptura
ria diferents tipus de lletra t MI pas un

C 9) fs una llàstima no naver pogut disposar é» i 'EXEMPLAR te-
nada Im seva particularitat «t les proves addicionals (dibuixos,
prové« d'estat....). JAUME PLA ignora qui el pot tenir t tan
sols hem pogut aconseguir l'exemplar n* W -propietat de FRAN-
CESC X. PUIS ROVIRA-, p»ro «p« no coMntM aquí p«r p»rtiny«r a
1« .-na tei xa airi« i ser te característiques iguals que «i te

PLA.

6) Amb d nom I FIA
MARSILI aquesta llegenda fem mesa en bell
nombre d'Exemplaris de ensenyament,
Un devot pren avui li cura db fer
par d A EX1MPLÏ, d'un
de cinc o sis versions. A k dels
que malmeteren h ï la-
mentable història, es den que son
dor hip dipt d'intentar k d'algun
passatge que restava en els
inversemblant. Aix^ pol
primitiu de k q ic ha

perseguit uní obri i
no d'arqueologia literària, es , : romana

i k del major nom-
bre de les les quals, no

erudites, no
d'ésser

implacables.
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Ei d« l'Infant

Transcripció i pròleg d* Jordi Rubió.

Il·lustracions xllogràfique» de

Pla.
LLOC; Barcelona

de La

(1951)

í.l

1327/30

- Perpinyà 1409) (1), Franciscà 1

escriptor. Fou un intel·lectual de

gran prestigi» estretament rela-
cionat personalitats politi-

i religioses «I« la seva èpoc%

(Fere III» Jornn I» XIII, el

Luna...} Visqué a Barcelona 1

a València i fou yn viatger.
El 1374 s« n'»na m 1» universitat

de foIOSA on »con»«guí cl grau de

doctor en teologia. * * * Forni
part d'uns Junt» constituïda per
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set teòlegs per tal de posar
fi «1 Ciana d'Occident. Il

1408 fou nomenat patriares
de Jerusalem i consagrat

blab« d'Una.*»» aiuto «I «eu
Llibre de le« done« en» ofe-
reix un* visió global de la
vida femenina del segle XIV.

* * * Enguany «'ha publicat
la cinquena part del gotzi
del crest ià «n un pri««r vo-

la» d« le» Obres ée Francese
Elx iacni s,degut a Inici-

ativa conjunt« del Collegi
Universitari de Girona i de
la Diputació d'aquest« ciu-

tat.» « » no fou
un pensador original sinó

que es lluità, els intel-
lectuals del te*ps, a
seleccionar» escollir i re-
copilar els conceptes fona-

mentals dels llibres ante-
riors i posar-los « l'abast
del públic un estil sen-
zill, tot emprunt un llen-
guatge colloquial 1 entene-

dor; proverbIs,frases fetes,

diàlegs,etc.* » *
va ser un dels autors
llegits 1 traduït» de 1« li-

teratura catalana medieval.
La seva obra •« un document
é« primera mà per conèixer
la cultura»les idees políti-
ques i religioses,aix I ço«

els costums quotidiani de la
Corona d'Aragó del« segles

XIV Í IV . * « » La darrera

gran obra d'EIXINENIS «n ca-
talà, Í una de les 11 ar-
gues, é s i« ¥id« de Jesucrist,
on narra, JA expressa

el títol, tota Im vida del
Fill de Déu. £111-

MEN1S I« volia escriure en
llatí, però acceptà de fer-

ho en català per facilitar
el abast a 1« gent sen-

zill«, un vocabulari pla-
ner 1 fa«.llar. D'aquest

llibre s'extrau el text que
ocupa sobre El _Naix_gaent

de1'Infant Jesús 1 que,
la resta de les seves oHres,

reflecteix els eostuas i la
de pensar dels

i dones a l'edat «itJana.(2)

PLA I PALLEJÀ (Rubí, ÍÜ4) (3)

IfO



«3»

La Idea dl« fer aquest llibre
va sorgir d« l'ami3tat que

hi havia entre JORDI RUBIÓ

(4), autor del pròleg, 1 la
dona d« JAUME PLA que per

aquells any« treballaven
Junts a l'editorial Salvat.
» » * RUBIÓ va actualitzar

el català arcaic d'EIXIMENIS

basant-se en la font directa

dels seus manuscrits i do-

nant con m resultat la pri-

mera edició que es feia d'a-

quell llibre escrit a les

darreries del segle XIV.

* * * De llavors ençà no se

n'ha fet cap edició.4* •

et el llibre que m
fet a la vida, ens

confessava JAUME PLA en una
entrevista mantinguda el

març del 1907. L'explicació

d'aquest descontent rau en

la inpressió del llibre. La

co«paginació li agrada i

n'està satisfet, però la Im-

pressió és un veritable de-

sastre. A tot el llibre

apareix el fenomen de la
"impressió fantasma", que en
termes d'impremta consisteix

«n reficeti r-se la imatge.no

pel darrera del full on està
impresa, sine en el full del

davant, co« si d'un mirall

es tractés. » * » L'HORTA ,

l'iapressor del llibre, era

de la junta d'exlibristes i

sol·licità a JAUME PLA que 11

encomanés un llibre per im-

prinlr. PLA pensà en aquest

d« FRANCESC EIXIMENIS i l'hi
va oferir. Va ser el priner

i 1*últim.£ta un que no m

tenia ni id«a...(...)... La

gra fer de mana,perd

en oonvi, dt la 10

«»i fer de de msmt.

(5).* » * En el pròleg, des-

prés d'explicar-nos d'on fo-
ren extrets aquests capítols

de El Naixementde1'Infant
Jesús, JORDI RUBIÓ ens »ena

cap a un recorregut biogrà-

fic de la vida de fra FRAM-

CEáC EIXIMENIS tot esmentant

la seva capacitat d'observa-

ció i de bon viatger, fent

palesa la seva influència

teològica arreu . * * * Se-
guídéunent ens introdueix en

la seva obra amb breus estu-



dis dels llibres més impor-
tants, ce rear, t 1*« f onta m
les quftls »na p«r
elaborar la a«wa Vi_d»...r<jk> .......... j.t-

sucrist : Eùfimmit et m

t fKAablemtnt

fu* P*Ï»« d'àftée tí

efa què aplegué» en tot sol

llibre tot» «t« que «n

corrien, en catslâ o m llatí fp«r

la terra. .. í ... J ... Ela copf-

tei« d'Eixiftenia aoàr« «í

w« í j<5« «n forma popu-

*»2r,2<ï0!üï*tte cwifr familiars
e donm ìtnitst s

diversea glasees dt material«

uîïlitgats, fpg.lS pròleg J

» * * Per acabar, JORDI

recorda l 'èxit que ob-

t ingué l ' au tor fora de les

nostres terres ja la aa-

jorla de les seves obres fo-

ren traduïdes al castellà,

al francès i al flamenc.

II ttxt pertany al quart

tractat del llibre Vida de

Jesucrist i narra el naixe-

de Jesús i les ttories

que 1'envolten,tot basant-se

en les Escriptures i llibres

de profetes 1 estudiosos del

( i ) . » * « El llenguatge,

tot 1 que és un català antic,

percet un« lectura ràpida i

agradable d 'un text graciós

i col·loquial sobre el "Gran

Esdeveniment", De la

Verge va romandre verge des-

prés del part, sense neces-

sitar cap llevadora; de l,i

curiós« opinió que tenier

les de Bet Ien de

Josep i dels diàlegs mantin-

guts pels dimonis per tal de

fer front a tanta santedat

les temptacions.

Tot això 1 altres fets paral-

lels al és contat

per amb

un llenguatge àgil , planer i

de fàcil lectura.
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6.3

G.3.l

1. Cobertes a duta tint*» (negre i vermell) amb una xilogra-

fia impresa que apareix també Il·lustrant el text.

2. Portad«lla.
3. Portada a tres tintes (negre, ocre-verdes i vermell)»com-

paginada amb un tipus de lletra i diferents cosaos: FIAN-

EIXINENIS / EL / DE L'INFANT / /

TRANSCRIPCIÓ I PRÒLEG DE / JORDI / IL·LUSTRACIONS

XILIGRÀFIQUIS DE / JAUMI PLA / (estols»* VERA) / BAR-

CELONA / «CULI .

4. Pròleg caplletra xilogràfica.

5. Text a dues tintes (negre i vermell) divuit vinyetes

(7),dotze gravats que Il·lustren «1 text i un cul-de-llàn-

tia, tots ells xilografies.
6. Justificació del tiratge.

7. Colofó.

G.3.2

Edició d'un total de eent-seixanta exenplars distribuïts

es »ostra a 1« fotocòpia de la pàgina segUent,

G.3.3

Cap exeaplar no està signat ni les il·lustracions.

2?3



MI «t,«. * h» l

h ü*™» * h CoiUrtu. « •*!• fa m* *•* «W 190
a MM

0-c «t« p«ptr
IM A jMi__ti»juLjirt^iA A* it*

mm mm et «w« et h»

«MU,.wr» *|W" .̂ —- J- ¿I -
WPW |PB|PV1 PB'» J

b (MM MU«.
d I » X

«MM d l « 136.

n'km AM 10 Limnjus M C^x IA»O»AOC«

Justificació del tiratge (8)

G.3.4

Ei llibre fou conpaginat a mà» a la Horta, les

tipografies segiients:
Ei prole« amb lletra N.C.r. i el text amb

N.C.c.

G.3.5

Trenta - tre» xilografies al boix» al burí» de les
tres r«p«tides. Algunes de fustes les té «nca-

ra el gravador.



0.3.6

ta «1 »«te llibre editat pur LA i el cinquè il·lus-
trat p*r JAUME PLâ dina de les nateixes Edicions.

El text és transcripció del manuscrit 268 de la Biblio-
teca de Catalunya, l'ortografia actualitzada i alguns

arcaismes de conjugació modern! tiats. S*ha extret de l'obra
Vi da de J e suc ri s t del mateix autor:

jr»
t j»*f «•vl·· », V-»»-«
H*flPWrtNI| WMM% w**l W"** **(p

« *•• «
.«f*«

;„ — f»» UT*-T™" „-•—.-.«—— t

.... „,, >MM_ .»y. ü̂'Í!*r*"
«w» ̂ Wf*%*« *í*««»̂  iT̂ L̂ Î r:
„..•MW*:*. — — — . -•» It llllll.l É ^ «"*•» -— 4| '*** Ŵ ŵ  -^»w^m * i« ̂  i»«: f̂  *«•*

mm, ».t

{**<*•*
W«»»^,

del ««nu«crit 268 Vida d« J Is t.
Nicrofil« rotll« c.407.



Els titola dels capitoli» lee caplletres, «la asteriscs que

assenyalen els punts i • part i el número de les planes

en vermell.

El text ve disposat en coluines Iguals xilogra-

fies integrades en els blocs verticals d* lletres» ocu-

pant la mateix« amplada. Les capitals l'alçària de

dues línies del text escrites «n majúscules:

IÉM JÉt I

«É*Mf«bidbMf
AbfMMrfM

I,

001 IKXT1A LA MAMBA KM LA
INTWJTA U} SALVADOt

LA MAVHL4 OS. SW WOU f P4HI

Ml W 10

fi k m ai Du, JMMB i <«** /A
•MM'« é b Ai é ito* •« n

«t «p* fc

f*t * * «
mí mm a» SM >«*

D» I MÑM« ¿MàMrf .M,

ft,

f fe

^Jh« « b

M» »a ̂ o^. Lm pA

o* ÍM*f m>> b •• It I hM í M««, i«
•§ Jp^v i áMM

M



FITXA

t,i

Exeitplar n« 131 de 1 »edició d« 136.

E.2

Vegi's el punt G.3.1

E.3

Biblioteca de Catalunya.

E.4

de PLA l'any 1954.

E.5

E.5.C: 335 x. 240

E.5.f: 320 x 230

E.i

38 pg.illustr. * 1 pg. s.n. il·lustr. + 9 pg. s.rt,



E.?

32 xilografies &l boix intercalades en ti text i 1 estampada

a les cobertes, fotes elles »on en negre 1 vénen distribuï-

des en:i caplletra» 18 vinyetes, 13 gravats 1 i cul-de-llàn-

tia (9).

E.8

Paper de fil Guarro, fet a mà, barbes i filigra-

nes R.V i G. alternes (10).

E.9

Les cobertes de cartolina marró clar on hi ha impreses

les paraules : EIXIMENIS / EL / PE L'IN-

FANT / JESÚS / » «n verweil» l una xilografia ja esmentada,

en negre.

Al del llibre, en negre, hi diu:

0E L1INFANT escrit de baix a dalt.

guardes del wateix paper el» fulls de l'exemplar.

Es dóna el fenomen de la "imprtosié fantasisa" consistent en

veure's el reflex del gravat marcat a la pàgina d'enfront,

com reproduïda per un mirall.

Al darrer full del llibre , hi

ha un paperet enganxat on es llegeix el número d* registre i

la signatura de l'obra catalogada per l« B.C.: leg. 242424,

Sign«.833.4M13"(Elx) 3-V-¿2. Taube hl h« estampat el sey se-

gell.

2 fi



DE LES

XILOGRAFIA DE LA

III: hi ha personatges

representen l'ado-

ració dels pastors.Sant

Josep» dret l%rr**ra ;ie

la Verge Maria ;u« està

ei N'en ,?*>-

sús dempeus i 1 9 -•.**•.•-4

falda (tots tr«"? porten

aurèoles). Ur. ; i:'-* r t-

genollat li f-*r*-: x .n

"í 3* el! de •"»*- -ir,

un altre. -jr*1* , .-e ' : s

r^1 , es, A -li. * , i , * -T ; ,»{ -

ra, un »r ,'*"« i f r »'. s

traços » > . - » M - - r àf .r; i ̂

CAPLLETRA DEL PRÒLEG pg,9

I I I : un col·loca c in t a -un f i l ac te r l - la

l l e t ra "A", i n i c i a l del "AQUESTS",com sí l 'adornés,

V: c>8 x 47,

Í79



tolge d db
de li Vida de Jcsucrtit ¿e fra Francese
idea del to i propòsit de
de lea gnuw obres catalanes d'aquell incansable escriptor,
fill de Girona I tan arrelat en terres de Valencia Es un
deb llibres mes llargs que va escriure, ( és
tot I U gran manuscrita que va B
Torras I biges que m • i m fa un
important comentari en La TraÉctf
ei seu que te una «ics

de la de im • la del KU la

1 pg.l?

COM LO SâLVADOt
EN BETLEM

III: la d'un àngel mirant c*7

nosaltres,
V: 22 x 73»

IX: vàries lea vinyetes on el an

gels i llurs ales, cal el

del burl ha i loe a gran varietat de e
vi tant la repetició de i



2 pg.IS

con mu LA of

QUI EN DE LA
FITS

III: un perfil de quarts, mirant a la se-

va esquerra les esteses.

V: 20 x 73,

3 pg.19

COM LA I A
COM

EL »í SON
NAiXIMBfT

III: cl perfil de quarts d'un a la

obertes.

V: 18 x 73.



l pg.li

que

un ast m que h
ö i ful A Air

j i en A penavo
un en ef «cwi tff

í wrtj fu« la Gioiosa
en els mu Je seu

il; la Maria» un farceli a la falda, da-

munt i * . Sant Josep el Porta un bastó a les

espatlles d'on hi penja un farde 1let. à l'esquena hi

porta un sarró,

': 80 x 73.

' X : el gravat illustra 1 fa referència al t í t o l d'aquest

apar ta t : COM LA I JOSrP» à B E T L E M » . . .

4

QW ON l QUÈ
Là NTT Qui A



Ill: m Im p*rt esquerra til te la cara d ' u n àngel l'

oberta s'estén per tot« 1» vinyeta.

V: 19 x 73.

S pg.21

COM La S'APARELLÀ A
INFANTAI IO SALVADÓ!

I I I : al mig de la xi lograf ia , un en pe r f i l de tres

quarts, i l ' a l t ra

?ap aval 1.

2 i 3 pg.22

III: la figura d'un àngel

obertes alhora, un*.

mà,

V: 55 x 73.

3

III : un volant cl Hàlit les ob«rte».
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V: 115 x 73.

i If M
f//J i I ÍCS (fUÍ

» * TofUMMl Ai fMff

«fel /immun-
cm.

car A« fu* /c-u prescrit 10

f«! (n W son

Dw fuc Jou
fe A li I f «ral»

VINYETA 6 pg,?3

QUI LA œil LA
LO

III: al bell de la vinyeta s'estenen «lea,
V: 22 x 73.



4 pi.23

coa la ß «

íes /o« « I« ca« me

i cl goig 4ftie
i adora'I 00m -.1 wr

ftti I s«*»

Ili: en un petit. text

es tracta de 1« Verge Maria l l'Infant Jesus. El

porta un a

brillen llurs aurèoles.

115 JC 73.

la cintura i a

5 pg.24

III: tres personatge«: i un petit jagut «

la palla, És el Jesús» per l'aurè-

ola. Un 11 enbolcall* 1« cintura. àngels,



« n a l » pmrt «up«rtoi* *»QW«rr« i I1altre « 1* inftrlor
dreta, mostren mig 1 I*» alea.

V: 55 E 73,

¡Qavon
h Gloriosa m
així en Lluc, i cenyf l

M0 jtaf i cohrt-li k cap tin f bf

-"i fc à't
i» Jé fui «pi tra.

7 pg.24

DE B.
ROÍ Da I La Sf¥A

-

I I I : a hi h« un àngel. Es la «à 1 es

creuen les ales,

¥: li x 73.



§ Pf.25

CANTS, I
DAVANT LO NAT
LOS

III: és la mateixa vinyeta la i,

V: 22 x 73,

9 pg.26

COM Atí LA
TAT DEL TEU

III: veiem la cara de en un perfil d«

aïrant en direcció contrària í cantant. Porten

1 «la.
V: 21 x 73.



10 pg.2fi

Di LA LLAVÖIS
EXÂLÇAD A SI LA

III: ara tres els i malgrat no
ales s'identifiquen per aurèoles els coronen.

V: 20 x 73.

IX: és xilografia no té un rectangle definit

la fusta. Els perfils de flgyres lliures i

fet e» en vinyetes

11 pg.27

COM
ESTAVA TOTA IN LB

I QUE VBA
Dfi

III : és ia xilografia la vlnyet* f ,
V: 21 x 73.



M* 27

D'ELUK I DEI, SEU HU. I QUÈ U DEIEN

I I I : d'un àngel, d* front» 1» tsaixa 1 les

ales sí cantés.

¥: 33 K 73,

6

f tara,

f IM tU lè k
U pany
pa Í t'í fen f
I U1XÌ COM

m Jt b * - '

111: es tracta d•un on hi ha yn de p* i ger-

ra d'un drap. Hi ha altres qye, si bé

no s'identlfIqyen, pel text i

figues seques.

¥: 4? x 73,
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.7 p§.ti

I I w few /«•

f M f*r ft«

dolça I IM coro /ove, que fue ite

¿e DEM, I que IM
qmfor q* tag< Ja un my, t que

m k I si ftr

ewUer una fi Jf
apartllfuìa mis fw

Mi II« p«r
com

Ili: tenim davant nostre cinc personatges» tres I

dones. Un gairebé calb i i bigo-

ti, porta »yrèol* d« i pel text

es tracta de Josep vituperat la gent,

acusant-lo de deixar » la Verge Marla. Un

d'ells aixeca cl brt»ç en senyal de protesta 1

Y; 68 x 73.

Í? pg.30

LES à LA
I AL SEU HLLET JESUCRiST



14 p§.31

m
m i LOS

mu
AQUELLA NTT

III: tornem a tenir un al t r« bust d*àng*l el cap incli-

nat» però faccions « 1» cara.Les ales esteses

i l'aurèola de al voltant del cap.

V: 18 x 73.

IX: tal vele« a la vinyeta 10, l'àngel «Kent»

no l'emmarca.

8 pg.32

Per Eíf «i ata s'és que

fw »è f« f«!

w car» ^er
it >¡ui)¡ :osa cntengutren l& f: Ms qut Aquell

-^
en lo qual ins natorts eren una persona, era
m b món

Iff



lli: apareixen set estels, tres d'ells molt grana i ar-

rodoní ta. «I« tres sols que aparegué ren * Orient

quan nasqué Jesucríst, s'extrau del text d'ElXI-

MENIS.

V: 35 x 73.

VIHYITA 1.5 pg.32

Q Ut QUÉ IM SANTS
QUAN FOU NAT

I I I : bust d'un àngel en tres quarts ni rant avail»

les «Ica obertes.

V: 16 x ?3.

9 pg.33

I I I : és «1 mateix grav»t a 1» cob«rta del lli-
bre.

V: 125 x 73.

Iff



lau
que lu en I

F Infant i la Mare així com is
is rfil I

16 pg.33

COM L'ALTA OH.
LOS

III: é» una pttita sanefa ornamental col·locada »1 peu de
1» per afavorir 1* del text. Port«

Iff



una creu al «i§ i grafismes simètric? m l

banda.

« E 73.

17 pg.34

111: meitat dreta d'un àngel estirat si volés» les

ales paral·leles i el braç enrera.

V: 27 x 73,

11; el braç, tal està, de no

es podria doblegar el braç a l'inrevés tal mostra

la Eliografia.

iO pg.35
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Ill: tres sàtirs assegutst do» d« front i un de perfil

V: 45 * 73.

ii pg.36

COM TOT DEU mm
DEVOT 1 IN

LÈNCtà DO. PETÎÎ WFANT
LLAVO1S NAT

/'(•r ta/, diu

qus fas k¡n 10
àia ¿k ¡a sm et

p If ful m caritat
Fer raó d'nfd ala Jo cristià

Aaver en
t J( cue fa Jngf/s

C« o: * Giuria IB O» « í»

JCTTÖ pax »

III: volant les 1 cantant. Ei
de l'esquerra els platerets aentre l'altre

un filacteri on s*hl llegeix: IN
AX BO. Un estel» amb cua, baixa per

1'esquerra.

V: 77 x 73.

IX: la part inferior esquerra gravst gairebé no té tin-

ta. La inscripció de la cir.ta és treta del text d'EIXI-

on diu "Glori» «n excelsas «t In terra

voluntatis" (Glòria * A dalt del

cel i a la terra «Is de voluntat)Cpg.36)
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li pf.37

III: partint el gravat «n parta» diagonÄlment d'esqyer-

ra a dreta 1 d« baix a dalt, 1» part superior l'ocupa

ala 1 la inferior mi estel cua lluminosa.

V: 28 x 73.

GRAVAT .12

La aé$
tré i m fe m

I I i
m f m barn i m I m Ja

vida ir Jf i d'hantsiat

f me m

III: al gravat hi ha persone», i un arbre«

Pel qae deduïm del text i del dibuix» afirmar

qu« paitors; un d'ells ««té assegut i port«
barretina, byfiunda »1 coll 1 un sarró. L'altre»

contr« l'arbr«, port« un b»rr«t 1 té el

Í 9§



* terra. Sis anlMlons xals. L*un està dret

i 1'altre J*u «ntre «1» pastors.
V: 55 K 73,

CUL-PE-LlANTIa pg.39

III: un àngel les »Ics esteses i la mirada cota

entre els braços un fllacterl.

90 x 107.¥;

IX: la xilografia no té marges- La silueta de l'àngel

retallada 1 la central dei full.

El text meaba en fom« de piràmide truncada

invertid« 1 «s perllonga el gra-

vat. Aquesta piana porta el se-

gell de 1» B.C.
al inferior.
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i« 1* Justificació éml tiratge, i p«r
clour« «i nitor*» ht tl colofó:

S ACABA D'ESTAMPAR ALS TALLERS Di LA
S. A. HORTA D IMPRESSIONS I

SOTA LA m PLA
A MES K K

L ANY MJL CINQUANTA U



H i'UMHt JESÚS

(1) Mi te «Igun« disci-epàacia de tei»* pw part de JO*DI RUBIO
(vegi's net« 4) i JILL WBSTIR, profeasora del Departament
d'Espanyol de la Universitat 4m Toronto i tutor» da 1'eatudi
biogràfic dt FRANCESC EIXI«NIS t i« Gran Enciclopedia Catala-
na (vol.6) II primer ermi que EIXIMENIS nasqué pelavolt« d«!
1340, »entre que WBSTEP cil« l'any 1327 coincidint a*b XAVIER
RENEDO i PUIG, autor à« l'artici« titulat "El llwgat de Fran-
cesc Eiximenis" aparegut al diari 11 Pals «1 m é* de*e«bre
de 1986. JILL WEBSTER «firma taabé «M 1« Vid« de Jesucrist
fou ««crita entre 1397 i 1399, RUBIÓ, «n canvi, paria do poc
abana d« 1404. A ia resta de cites concorden els tre« estudio-
sos.

(2) Per més informació w J,*« el volum « d« U Gran Enciclopèdia
C«Calaria, el pròleg a cura d* JORDI RUBIÓ de l'obra que estu-
diem i ' els article« «ote« EIXIKENIS d« 1« ««cel«
"Quadern" d«l diari El Paf« del diumenge 28-12-1986.

C3) Vegi's el punt G.l ««1 lllbr» 12 gravat i un autoretrat de
Jaune Pla d'aquest« tesi, corresponent m la seva monografia.

(4) JORDI RUBIÓ i BALAGUER (Barcelona 1887-1982) Professor, bibli-
otecari i investigador. Doctor en Filosofia i Lletres. Fou no-
menat director d« la Biblioteca de Catalunya l'any 1914, quan
s'inauguri, i altra volt« el 1939. II fou nomenat direc-
tor de l'Escola de bibliotecàries de Barcelona. Fou tarnte ca-
tedràtic de bibliologia i de literatura catalana a la Univer-
sitat de Barcelona i professor a l'Autònoma de les mateixes
assignatures. Durant la guerra civil cessà «1« «eus carree«
oficiáis i entrà a treballar a l'editorial Salvat. El 1956 few
elegit president de l'Institut d'Estudis Catalan«. L'any se-
güent ingressà a l'Acadèmia d« Bones Lletres. Rebé el Premi
d'Honor d« les Lletres Catalan«« 1, davant la guerra, salva-
guardà els tresor« bibliogràfic» catalans traslladant 1« Bi-
blioteca de Catalunya del Palau d« la Generalitat a l'antic
hospital <te la Santa Creu,on e« troba suara. L'any 1980 11 fou
concedida la medalla d'or de la Generalitat d« Catalunya.
(Gran Enciclopèdia Catalana, vol.12)

C S) Entrevista enregistrada amb JAUME PLA el 13 de març de 1987,
a la seva casa de Vallvidrera.

(6) Aqufats capitole sobre «t ffaix«—?nt d» Jesús, cxtr«t* dt la. Vi^
da de Jesucrist dt f ca Francete Eixinenis, donen id*a âtl to~i

.. Tpg. 9 étl
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"• -v , 'v-ï-'. • • > • ' • • "-*ti"*;:-w';i-v*"<i'•' ''"'"• ';'-Ï,̂ íASe%"fA
- - - ' ' ••• '' -- ' - ' - ''

IL MAIZWWT Dt L'IWAHT JÍSOS

(?) Aquest Ulte« té «1 t»xt cĉ Mftioat ât tel fon« «pt l*s vl-
nyetea e« podrien considerar t*Bbé cul«-d«-llanti«, j« que no
hi ht Mparaciö «ntr« «la capítols. Dt nancra que a voXtea e«-
tan aituad** al final et im plana, « voltea «i començament i
a volte« al «ig. Malgrat tot» llevat d« I« darrera xilografia
que e» »ostra claras*nt co« a «limite é§ l'obra a tail Ai cui*
de-1lentia, les altres IM tei classificades ci» a vinretea
• fi d'unificar-1*« i facilitar llur identificació (v«gi'9 no-
ta 9)

(8) A la "XXXV Fira del Llibre d'Ocasió tette i Modern" que es va
celebra? a Barceì-ma tei W te sete«bre «1 4 d'octubre te lût
va» trobar «M exemplar, concretament «1 darrer, el n« 136, que
«stava il·luminat a mà i del qual n'era propietaris la llibre-
ria tarcos de Barcelona. JAÜÄ PLA no recorda haver-lo pintat
ell i afirma que, si M n1i 11 unina algun«, foren wés aviat ais
exemplars préférants però na pas «is corrents ço« êm «1 d'a-
quest cas.
No tenia constància d'on «a troben els exemplars no corrent«
ce« l'EXEMPLAR ÚNIC o els numerat« 4*1 a K. Sabé», però, que
l'exemplar A el té JAUME PLA encara que aquí ne l'analitzen.

(9) Diferenciem les vinyetes tels gravat« considerant les primeres
com ornaments d« decoració tels capítol«, tot wcapçalant-lo«
o bé omplint espais «n alane per afavorir la compaginació ti-
pogràfica. Ils gravats» en ranvi, són xilografies integrates
en el text tot illustrant-lo.

(10) Aquest paper fou el que va sobrar tel llibre La malvestat
d'Oriana.

JOU

*» M.
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