La tècnica

de la il·luminació
- Lliçó 4 -

4. LA TÈCNICADE LA IL·LUMINACIÓ
Després de la còpia del text, arribava l'hora de crear
les il·lustracions i la decoració amb lletres capitulars,
vores (orla) i miniatures que complementaven el
text.
La il·luminació era una tècnica molt complexa i cara,
i només es feia en còdexs especials com una Bíblia,
un Llibre d'Hores, saltiris, passatges de
l'Apocalipsi...

Al principi es deia il·luminar a la decoració amb
or, la qual brillava sota la llum del sol. Més tard,
es referia a tota la decoració...
Els manuscrits il·luminats van continuar creant-se
fins a principis de segle XVI, ja que amb l'aparició
de la impremta van anar desapareixent.

Aquest manuscrit, Divo Alexandro Sex. Pon.
Max. Servuli Cantalycij Spectacula Lucretiana,
és un dels més bonics que té la Biblioteca
Valenciana Nicolau Primitiu. Es tracta d'un
còdex que es va realitzar amb motiu del
casament de Lucrècia Borja amb Alfons
d'Aragó.
Explora el manuscrit en la web de BIVALDI y
troba els següents dibuixos entre les seues
pàgines:

La flor de llis
La paraula
Lucretiam

Un barret roig
El símbol de la casa
en Bou (bou)

L'escut papal (dues claus entrecreuades i
el barret pontífex)
Un querubí

La paraula BORGIAE

Una flor gris

Una corona daurada

Busca la lletra capitular H. Dibuixa-la.

LA TEORIA DEL COLOR
El color és un element molt important en l'art. En la roda de colors podem apreciar les seues combinacions més comunes. Completa la fitxa didàctica
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Els colors oposats en la roda
de colors són complementaris.
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Roig
El color violeta i tots els colors amb tons blaus i verds són freds.

Roigmorat

Els colors càlids
El color groc i tots els colors amb tons rojos i taronges són càlids.

Si fas servir els colors primaris i secundaris,
segons estan col·locats en ordre a la roda de color,
pots fer un arc de Sant Martí. Comprova-ho.

LA TÈCNICA DEL TEMPLE A L'OU
Els copistes cada dia realitzaven petites
quantitats de pigment amb la tècnica del
temple a l'ou, ja que només tenien un ús
perquè s'assecaven molt de pressa.
La tècnica del temple a l'ou és molt antiga i
s'utilitzava per exemple per pintar manuscrits,
retaules i obres d'art. Només s'utilitzava el
rovell d'un ou (el greix). La clara i la
membrana del rovell es tiraven a les
escombraries. El rovell es mesclava amb
aigua i pigments naturals. I pum!, ja tenien la
pintura per pintar.

CONEIXES LA TÈCNICA DEL DAURAT?
La part més difícil del manuscrit i l'última
que es feia era la del daurat.
El color daurat s'aconseguia amb pols d'or o
utilitzant fines làmines d'or (pa d'or). Una
vegada aplicada, la superfície del foli havia
de ser envernissada amb un producte que
es creava coent ossos d'animals.

Lletra capital del "Ordo
Cartusiensis. Collectanum
Ordinis Cartusiensis Scale Dei".

TALLER FABRICA ELS TEUS PROPIS
PIGMENTS NATURALS. TUTORIAL DIY
Segueix les instruccions de les fotografies de la següent
pàgina.

MATERIALS DIDÀCTICS NECESSARIS
Pinzells finets
Un ou fresc
Un got amb aigua
Pigments mòlts de diferents colors (poden ser espècies,
terra, guixos de colors, carbó mineral polvoritzat,
cendres, herbes, aliments en pols com el cacau ...)
Paper de cuina
Vinagre (conservant)
Pots petits, plat de plàstic o similar
Un comptagotes
Paper de diari (per no embrutar la taula)
Fitxa didàctica "Guia Pantone"
Tissores
Volandera per enquadernar
Opcional: paleta per mesclar els pigments i un punxó.

TALLER DIDÀCTIC: FABRICA ELS TEUS PROPIS PIGMENTS NATURALS. TUTORIAL DIY.

Trencar un ou i separar el rovell
de la clara. Ajuda't d'un paper de
cuina per acabar de netejar bé el
rovell de la clara, que és allò que
utilitzarem.

Amb ajuda d'un punxó trenca la
membrana del rovell. Tira a les
escombraries la membrana i
conserva la resta (el rovell) en un
pot.

Tria els pigments que utilitzaràs
com pols de guix de colors,
carbó mineral en pols, cendres,
cacau, sorra, terra... i posa dos
gotes de rovell d´ou.

Afegeix dues gotetes de vinagre
i aigua. Això serveix perquè
tarde més a assecar-se la
pintura. Remou bé fins a
aconseguir la textura ideal.

Utilitza el mateix procediment per
a crear tots els colors diferents
que vullgues i pinta la fitxa
didàctica "Guia Pantone".

Inventa't un nom per a cada
color. Retalla els tres rectangles
grans.

Uneix els tres rectangles grans
(pots fer més per a què la Guia
Pantone siga més gran) amb una
volandera.

I ara ja pots pintar el teu
manuscrit il·luminat o crear els
teus propis dibuixos amb aquests
pigments naturals.
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LES LLETRES CAPITALS
Totes aquestes lletres capitals o capitulars apareixen en els manuscrits de la Biblioteca Valenciana Nicolau
Primitiu. Les capitals dels manuscrits medievals podien decorar-se:

Sabies que...
En època romana, els textos no tenien títols,
ni espais entre paraules i s'escrivia tot en
majúscula.
Per entendre els textos calia llegir-los en
veu alta. Per això van nàixer les lletres
capitals o capitulars, per diferenciar les parts
del llibre. També per motius decoratius.

Decoració al voltant
de la lletra

Decoració dins
de la lletra

Decoració dins dels
traços de la lletra

Fes clic sobre les lletres capitals per
veure-les més de prop (aplicable a
tot el dossier). Busca-les en els
manuscrits.

Com pots veure, és una lletra de grans dimensions i molt decorada, que apareix a l'inici de l'obra, d'un capítol o
un paràgraf en els manuscrits medievals. Per què? Per facilitar la lectura el manuscrit i guiar al lector.

La decoració no
sempre era
elaborada. De
vegades només
eren unes línies o
marques en roig
o blau.

Algunes lletres, en el seu
espai interior, estaven
decorades amb motius
vegetals. De vegades fins i
tot es decoraven amb pa
d'or.
O tenien un
marc quadrat
que envoltava
tota la lletra.

Imita la capitular preferida d'aquesta
pàgina del dossier didàctic

ACTIVITAT: PINTA LES LLETRES CAPITALS
Una de les capitulars més boniques
dels manuscrits de la Biblioteca
Valenciana Nicolau Primitiu és està:

Quina lletra és? ________
Busca-la a la web de
BIVALDI fent clic ací:
https://bivaldi.gva.es/va/con
sulta/registro.do?id=10706

La web francesa Pictor
genera lletres capitals amb
el nom que tu vullgues.
Prova-ho:

http://pictor.irht.cnrs.fr/en

I ara és el torn de pintar. Agafa els teus retoladors o plastidecor preferits i pinta aquestes sis lletres capitulars com més
t'agrade. A divertir-se!

TALLER: CREA LA TEUA PROPIA CAPITULAR
Crea una lletra capital o capitular il·luminada inspirant-te en les vistes anteriorment. Pot ser la inicial del
teu nom o la teua lletra preferida. També pots buscar a Google alguna que t'agrade més.

MATERIALS DIDÀCTICS
NECESSARIS

Llapis
Esborrany
Colors
Aquarel·les o pigments naturals
Pinzell
Aigua

INSTRUCCIONS
1) Pensa quins elements decoratius vols posar
a la teua lletra: flors, fulles, branques, persones,
una escena que explica una història, un animal
fantàstic com ara un drac,... Dibuixa'ls en un full
a banda. Els dibuixos han de ser simples, amb
pocs detalls.
2) Ara uneix la lletra amb el dibuix /os decoratiu
/s que has creat en aquesta pàgina. La
decoració pot anar dins de la lletra, al voltant
d'ella,... O tot alhora. Recordeu-vos de deixar un
espai per a la vora.
3) Crea una vora decorativa quadrada o similar
al voltant de tota la lletra.
4) Pinta utilitzant els materials que tingues a
casa.
5) Si vols, pots afegir tocs de daurat al final del
tot utilitzant un bolígraf o retolador daurat.

LES MINIATURES
Les miniatures i les lletres
capitulars decorades amb
escenes ajudaven a la gent
que no sabia llegir a
comprendre de què anaven els
textos del manuscrit o els
còdexs.

Què és una miniatura en un manuscrit medieval? Segur que estàs pensant en una cosa molt xicoteta... Però en aquest cas,
no és així. En els scriptoria, els il·luminadors, amb un llapis de plom, dibuixaven les il·lustracions, sobretot amb pigment
roig fet amb mini (òxid de plom), i d'ací ve la paraula miniatura, que significa "roig".
Mira aquestes miniatures que pots trobar a la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu:

OBSERVA!
Les miniatures eren dibuixos
senzills, amb gestos expressius
en les cares i mans, i sense
perspectiva. Els edificis no es
dibuixaven sencers, sinó una
part xicoteta.
Els colors utilitzats eren forts i
de gran intensitat.

El color blau era el pigment
més car de tots.

Clica sobre els títols dels
documents o les imatges per
veure'ls més de prop.

Llibre del ofici de velluters sent
clavari Tomas Ferrando, escriva
Jusep Martí Catala en lo any
1667 en 1668 (1610-1611)

Ejecutoria de hidalguía de 20
de dic. de 1583, relativa al
pleito entre Diego y Francisco
García y el lugar de Briñas,
jurisdicción de la villa de
Haro, sobre la execución de
pechos y cargas de los
primeros debido a su
condición de hidalgos

Capítulos y privilegios del
Gremi dels Armers de la ciudad
de Valencia]
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Tria els colors dels quadrets. A
continuació, pinta el dibuix del
copista ajudant-te de la
numeració.
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ACTIVITAT:
ART TERÀPIA
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