L'impressor Joan Jofré
- Lliçó 3 -

QUI ERA JOAN JOFRÉ?
(Briançon, Francia, s.XV - València,
1532)

EL TALLER TIPOGRÀFIC DEL MOLÍ DE ROVELLA
Entre el 1502 i el 1530 Joan Jofré es converteix en un dels impressors més importants de València. El seu taller,
situat al Molí de Rovella tenia tres premses, a més de moltes ferramentes necessàries per al treball com els
punxons, lletres capitulars de metall i fusta, tabernacles, gravats i figuretes.

L'impressor i tipògraf Joan Jofré va
arribar per primera volta a València el
1498, i juntament amb el tipògraf
Sebastià d'Escòcia i Francesca López,
vídua de l'impressor Lope de Roca, van
crear una empresa per llogar tipus
mòbils.

De les seues premses d'impremta van eixir
alguns dels llibres més bonics del moment com
Blanquerna de Ramón Llull (1521); Libro, o
pratica en cirurgía, de Giovanni Da Vigo (1537);
o el Libro Delos dichos y hechos del Rey
doñalonso, de Antonio Beccadelli (1527).

Explora la portada d'aquest
llibre i fes clic als dibuixos que
hi veges:

Hemeroteca Digital de la Biblioteca
Nacional de España (BNE)
És a partir de 1501-1502 que comença
a treballar al seu propi taller
d'impremta, el Molí de Rovella
(València), lloc on va romandre fins que
l'epidèmia de la pesta va acabar amb la
seua vida el 1531.

Dos peixos

Una sirena

Una melusina

Fulles

Flors

Un drac

Fruites

Una creu roja

Una lletra
capitular L

Una flor de lis

Quin any es va imprimir el llibre?
Apareix escrit amb tinta roja:
________
Portada del Libro Delos dichos y hechos del Rey
doñalonso imprès per Joan Jofré el 1527. Fes clic a la
imatge de la portada damunt del títol de l'obra per
veure-´la més a prop a BIVALDI.

ACTIVITAT: ART TERÀPIA
Elegeix els colors dels quadradets. A continuació pinta el dibuix
que representa una escena del llibre Blanquerna de l'escriptor
Ramon Llull, el qual va ser imprès per Joan Jofré el 1521.
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DE QUÈ VA EL LLIBRE DE BLANQUERNA?
Blanquerna és el nom del jove monjo protagonista, fill d'Evast, que
4
abandona
la seua família i passa una sèrie de proves a la recerca
de la perfecció espiritual. En el seu periple, arriba a l'abat i al papa
i pren decisions importants, sempre de manera «correcta».
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(Palma de Mallorca, 1232 - 1315)
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QUI ERA RAMON LLULL?
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Fes clic sobre la imatge per poder veure i llegir el llibre en
BIVALDI.

Escriptor, filòsof, místic i missioner, viatger i divulgador, fou una de
les figures més interessants de l'Edat Mitjana. Se'n conserven doscentes quaranta-tres obres seues escrites en llatí i en català. Va
escriure també en àrab.
Va estar des de jove relacionat amb la Cort. Va ser senescal de
l'infant el senyor Jaume. Als trenta-dos anys se li va aparèixer el
mateix Jesucrist, que li va demanar que es posara al seu servei. Va
abandonar la cort, la dona i els fills i es va dedicar a l'estudi i a la
contemplació.

LA TÈCNICA DEL GRAVAT

Tac de fusta amb la tècnica del gravat xilogràfic

Com es construïa i es feia servir?
1. Un professional a l'art de la fusta, dibuixava la il·lustració
en un tac de fusta. També ho podia fer primer en un
paper que després es calcava sobre la fusta.
2. El tallador o gravador tallava de forma manual el tac
xilogràfic amb un ganivet i un burí deixant ressaltades
les línies dibuixades.
3. Ja tallat el tac de fusta, s'impregnava de tinta, es
pressionava contra el paper, i d'aquesta forma
s'imprimia el gravat. Podia imprimir-se per separat o
posant el gravat en companyia dels tipus mòbils i
imprimir les imatges i els textos alhora.

.tavarg uet le ref redop rep érfoJ naoJ ed rosserpmi'l ed acram
al repap nu ne axiubid arA .)seuc sod ed aneris al( anisulem al éb avresbO

Les il·lustracions dels primers llibres impresos es van fer
mitjançant la tècnica del gravat xilogràfic. I què és la
xilografia? És una tècnica d'impressió que utilitza com a
matriu un tac de fusta on hi havia imatges i lletres cabdals.

Aquest gravat es troba al colofó del llibre Los Triumphos de Apiano (1522) - Apiano.El
colofó sol aparèixer a la darrera pàgina dels llibres. La seua finalitat és deixar consignat
qui va ser l'impressor, on i quan va fer la feina, entre altres dades.

TALLER DIDÀCTIC: COM FER UN GRAVAT
Segueix les instruccions de les fotografies:

Retallem la base de la safata de
poliespan amb unes tisores,
quedant-se un rectangle.

Retallem el dibuix de la melusina. Ho
posem damunt del poliespan i amb
un punxó repassem la figura
(l'objectiu és marcar el dibuix al
poliespan sense trencar-lo). Retirem
el dibuix de la melusina i repassem
les línies marcades al poliespan amb
un llapis.

Posem pintura en una superfície
plana (plat) i l'escampem amb el
rodet xicotet. Pintem la superfície
del poliespan amb la melusina amb
el rodet.

Amb la superfície del poliespan
entintada, agafem una cartolina o
foli blanc i ho posem damunt
pressionant amb els nostres dits.

MATERIALS DIDÀCTICS:

Amb
atenció,
alcem
el
full/cartolina. A la cartolina ha
quedat gravat el nostre dibuix.
Podem repetir la mateixa operació
tantes voltes com vulguem.

La plantilla amb el nostre dibuix es
pot netejar i guardar per a una altra
ocasió. O la podem netejar i provar
el nostre disseny amb nous colors.

Safata reciclada de poliespan (safates blanques del
supermercat per dipositar les lletugues)
Llapis i goma d'esborrar
Tisores
Punxó
Rodet o pinzell
Pintura acrílica
Cartolina blanca
Plat
Paper kraft o similar per no tacar.
Imprimir la melusina que hi ha al dossier per copiar
el dibuix al poliespan

L'ARTIMÈTICA
El Sumario breve de la prática de la arithmética del sacerdot i matemàtic Juan Andrés, de Saragossa, es va imprimir al taller de Juan Jofré el 1515. És un llibre interessant
ja que és un dels primers textos d'aritmètica impresos en castellà. El llibre servia per aprendre a fer comptes, especialment per als comerciants.
Ací baix tenim dos de les pàgines del llibre. Què creus que estan fent?

ACTIVITAT: Aprèn a explicar com ens ensenya
Juan Andrés. Suma les xifres següents seguint
el mètode d'aquest llibre imprès per Juan
Jofré.
Començarem per una cosa senzilla.
Compta de l'1 al 10 amb les teues mans.
Ara poquet a poquet més complicat.
Compta fins al número 37.
Ara assenyala amb les teues mans els
números 50, 60, 70, 80, 90 i 100.
I com seria el número 1.000? I el número
8.000?

Al seu interior
hi ha també
taules de
multiplicar.
M'ajudes a
trobar-les?

Fes clic sobre les pàgines del
llibre per examinar de prop
aquest curiós llibre d'Aritmètica
que posseeix la Biblioteca
Valenciana Nicolau Primitiu.

Troba el gra
dir, el dibuixvat, és a
Mare de Dé , de la
de nobles i u envoltat
religioses.

Què és l'aritmètica? Fes clic a la resposta correcta.
Doctrina i estudi experimental dels
fenòmens químics que pretenia
descobrir la transmutació de la
matèria.

Parteix de la matemàtica
que estudia els nombres i
les operacions que es fan
amb ells.

SOLUCIÓ
AL FINAL DEL
DOSSIER

MATERIALS DIDÀCTICS:
Tinta negra i roja
Segells amb els tipus mòbils
(realitzats al taller didàctic de la lliçó
2)

INSTRUCCIONS
1) Imprimeix, amb l'ajuda dels tipus mòbils, el
text en color roig i deixa els buits de les lletres
en negre.
2) Ompli als buits les paraules que van en negre
fins a completar la pàgina

Aquest és el text que heu d'imprimir.
Fes clic sobre la imatge.

ACTIVITAT: ESTAMPA A DOS TINTES

Imagina com seria de difícil imprimir a dos tintes, tal com feia Joan Jofré. Ara, imita la seua tècnica d'impressió
copiant un dels treballs tipogràfics que va fer: Ordinariu[m] de ministra[ti]o[n]e Sacramentorum secundum
sacramentorum secundum consuetudines alme metropolitane sedis valen[tie] ...

.alro'd mon le neber anigàp al ed tnatlov la ah ih euq suitaroced
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