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10 de gener de 1474.
estimat diari, he arribat a
valència molt cansat. el viatge
ha sigut llarg i incòmode.

des que vaig eixir de gandia
no ha parat de ploure…

3

al principi vaig poder anar
amb el carro d’un bon home,
però les rodes no paraven
d’encallar-se en el fang, si
no es trencaven.

per si no fóra prou, tot això m’ha
desviat del meu camí i la ruta ha sigut
un poc més llarga.

els eixos es partien sense
parar i feia molt de fred.

però finalment...

4

…he entrat a valència per les
grandioses torres de quart, una
de les dotze portes de la ciutat.

poc abans d’arribar-hi, ha deixat de
ploure. entre els núvols s’han obert
clarianes que han il·luminat valència,
la ciutat cristiana més important de
tota la península ibèrica. segons tinc
entés, ja compta amb més de 70.000
habitants.

guarde com un tresor la carta de
recomanació que em va fer el poeta
ausiàs march. espere que prompte
podré començar a aprendre l’ofici
d’impressor.

5

l’endemà.

la impremta dels
alemanys?

just al costat del
portal de la
valldigna…

hola... bon dia... eh...
el mestre jacob
vitzlan està?

forra d’ací si
no portarr
diners!!
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eh… ho… hola…
busque la impremta
del mestre vitzlan.

el mestre vitzlan no està.
ha torrnat a ravensburg
perr assumptes de faena
amb la gran companyia
comerrcial…
jo sóc lambert
palmart l’oficial al
càrrec, què
dimonis vols?!

porte una carta de
recomanació i...

porrta ací!!

UNA CARRTA?!

eh… sí, el senyor march
VA SER client de mon pare
i li va demanar esta carta
quan jo era xiquet i…

sí, molt
treballadorr,
lamberrt!

mmm… mirra, felip,
una carrta del gran
ausiàs march!

perrò… tu molt xicotet
quan va escriurre esta
carrta… com sabia que tu
erres treballadorr.
verritat, felip?

diu que és molt
treballadorr,
felip!

verritat,
lamberrt!
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eh… jo
(glup)…

mmm… així que
t’agrraden les
lletres?

és que
jo… jo…

així és…

“així és”, estimat
lamberrt, ha, ha, ha!

jove, això
no es nota
gens!

només sap dirr
“així és”, estimat
felip!

i tens nom?, com
et dius?

vicent,
senyors.
Vicent? com sant
Vicent ferrer?
sí, senyor.

ha, ha, ha… has
tingut sorrt, jove,
ens fa falta un
aprenent.

11 de gener de 1474.
ací acabarràs ben
farrt de lletres,
verritat, felip?

estimat diari, el mestre vitzlan no
estava. m’han rebut l’oficial lambert
i el seu ajudant felip, uns alemanys
que marcaven molt la “r” i una miqueta
rudes. al principi m’han fet patir molt,
però al final m’han acceptat com a
aprenent. he començat de seguida.
espere tornar a gandia sent un
mestre impressor!

verritat,
lamberrt!

8

al cap de dos dies.

ah, gandia, bella
ciutat!

de gandia, senyor
lambert.

prop d’ací hi ha un poeta
molt bo, el millorr de
valència, que és de gandia.
mmmm…com li diuen?

jove Vicent,
d’on erres tu?

hala, a treballarr! que
t’agrada més parrlarr i
parrlarr!!

no sap el seu nom?
m’agradaria molt
conéixer-lo.

mmm, jaume roig?… no,
no, este és el metge i
és de valència…

no se’n
recorda,
senyor?

més tard.

senyor lambert,
esta tipografia és
molt bonica, no?

carram, Vicent! no em
prressiones! no me’n
recorrde!

ah, això... són
tipus gòtics. ens
acaben d’arribarr
d’alemanya.

són del mateix
estil que els
que es van
usarr al meu
país per a
imprimirr
la bíblia en
llatí.

de moment
estem utilitzant
el tipus romà, que és molt
més fàcil de llegirr.
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i… felip no ve
hui?

no, ell anarr-se’n a
colònia. ell casarr-se
prompte. ell molt feliç!

i vosté no té
dona?

dona? no, no…
jo vaig vindrre a
valència amb
jacob.
jo guanyarr més
dinerrs ací… allí la
pesta molt roïna,
molt!

eh?… no, no el
recorrde! perrò segurr
que aparreixerà d’un
moment a l’altre. crec
que està preparrant
nous poemes.

i ja recorda el
nom del poeta de
gandia?

que bonics que són
els seus poemes,
Vicent! has de
llegirr-los!
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15 de març de 1474.
estimat diari, després d’UNES SETMANES
ací, puc dir que esta ciutat és una meravella. hi ha tanta gent que és quasi
impossible passejar pels carrers.

els artesans amplien els tallers i les
tendes amb grans porxes i coberts de
fusta que compliquen molt transitar
per les vies públiques.

esta setmana es va calar foc un dels
coberts i va causar un gran caos: la
gent cridava, els cavalls corrien
espantats…

la principal indústria és la tèxtil. té
tant de prestigi que tots els teixits
fets a valència porten, des de 1417, una
corona que els distingix.

11

en el meu temps lliure he passejat
molt per la ciutat. he visitat les
noves i magnífiques construccions,
com el palau reial, que és on viu el
rei quan ve de visita.

quan ve, els 29 gremis organitzen
grans desfilades, uniformats amb els
seus millors vestits.

d’altra banda, la reina maria, tristament
abandonada pel rei alfons el magnànim,
VA establiR la seua residència en la ciutat FINS A LA SEUA MORT en 1458.

també m’han impressionat les
majestuoses torres de serrans.

passejant prop de la casa de
la ciutat, he sabut que hi ha dos
corrents de pensament. per un
costat, tenim el pensament i els
costums tradicionals.

per l’altre, ara ens arriba la
influència de l’humanisme italià,
molt més obert.

per ací diuen que la reina maria odiava
els italians i tot el llibertinatge que,
segons ella, ens havien portat. en eixe
sentiment, alguna cosa tindria a veure
que el rei establira la cort allà a
nàpols deixant-la a ella ací, pense jo.
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un matí.

menjaborr?!!
menjaborr?! què
és un menjaborr?!!
esta lletra és
una “d” i tu has
posat una “b”
seguit seguit!

aaaah, què
has fet?!!

menjadorr,
trompellot,
menjadorr!!

més ho sent jo, carram!
hui et quedarrás fins
que ho hages
corregit!

jo… jo ho sent
molt, mestre.

i, damunt, hem de preparrarr la impressió
del cerrtamen poètic
d’enguany.

ara torrne,
no trenques
res!

31 de març de 1474.

i perr culpa del
teu errorr...
ens haurrem
d’afanyarr més.

estimat diari, tenim molta faena per
culpa de la impressió de les poesies
d’un certamen que s’ha celebrat en
honor a la mare de déu.
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però quan més
cansat estava…

per culpa d’un error en
una lletra, hui he hagut de
quedar-me més temps.

TLIN!

bona
vesprada!

MMNA VESPRADA,
AVANT.

en què…?
en què…?

en què
pots
ajudar-me?

sí, això volia dir,
senyoreta…?

isabella, però
pots dir-me isa.

14

porte els poemes del
meu senyor per al
llibre del certamen de
poesia.

el teu
senyor?

TLIN!
roís de corrella!
eixe és el poeta de la
teua terra, Vicent!

sí, el senyor joan
roís de corella.

el senyor joan té un
mal de cap terrible i
m’ha enviat a mi amb els
poemes.

!!

què li passa al teu
senyorr que no pot
vindre?

tots els poemes els
arreplega primer mossén
berrnat fenollarr.

sí, sí, no
preocuparr…
Vicent!

quan estiguen tots ja
imprimirrem.

sí, mestre?

acompanya la jove
a casa de mossén
berrnat. viu en el
carrerr de les
avellanes.
sí, senyor.
i no cal que
torrnes, ja
tanque jo.

ah… jo em
pensava
que...

sí, senyor!

15

i d’on eres
tu? tens
una miqueta
d’accent…

de nàpols…

ai, la
joventut…

perr alguna cosa
diuen que valència
és la ciutat de
l’amorr…

16

una vegada entregats els poemes…

bernat no estava.
li’ls he deixat a la
seua serventa.

Vicent, vols
acompanyar-me a
casa i et presente
el senyor joan?

eh... és un pèl
tard, no?

ah, no et preocupes. les
tendes estan obertes
fins a mitjanit i els
carrers van plens de
gent.

…i la meua il·lusió és
convertir-me en
mestre impressor…

i tornar un dia a
gandia i muntar la
meua pròpia
impremta.

segur que ho
aconseguiràs,
Vicent.

ja hem arribat,
és ací…
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hola, pere, està
el senyor joan en
casa, no?

hola isabella. mossén
joan no ha eixit hui
que jo sàpia. li feia
mal el cap…

gràcies,
pere.

mossén?

sí,… el senyor joan
és cavaller i mestre
en teologia i li agrada que el tracten de
mossén.

no contesta…
entrem.

Toc!
Toc!

que estrany, l’he
deixat ací, en el llit
i molt malalt.

ahí està!
del mal que pas no puc guarir
si no em mirau
ab los ulls tals, que puga dir
que ja no us plau
que jo per vós haja a morir.
si muir per vós…
si muir per vós… eh…

18

si muir per vós…
llavors creureu…
llavors creureu l’amor
que us port.

e no es pot fer
que no ploreu
la trista mort
d’aquell que ara
no voleu…

que el mal que pas
no em pot jaquir,
si no girau
los vostres ulls,
que em vullen dir
que ja no us plau
que jo per vós
haja a morir.

què vos ha
paregut?
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ha estat molt bé, joan.
cada dia et superes un
poc més, he, he.

adéu, bernat… ja
has arreplegat tots
els poemes per a la
impremta?

sí, quasi tots… de
seguida li’ls passaré a
lambert.

i qui és este jove
tan ben plantat?

ehem… és Vicent,
de gandia, i ha
vingut…
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adéu, fins
demà.

ai, la
joventut…

la joventut, explosió de passions
contingudes, intercanvi de mirades
fugaces i de jocs innocents.

i vos han agradat
els meus versos
d’amor?

molt,
senyor roís.

ai, l’amor… que fàcil de
trobar les paraules però
que difícil de trobar en la
vida…
però, senyor joan!
si ara està molt bé amb la
senyoreta isabel. per què no
es casen?

no puc,
amics.

he decidit
dedicar la meua
vida a l’escriptura i
l’oratòria sagrada.

ai, isabel martínez
de vera… quina
bellesa, amics!
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res a envejar a la
guapa caldesa…

o a violant
d’urleda…

o a la viuda de vallterra, la impressionant
elionor de flors…

en fi… què feu
per ací a estes
hores?

…quin nom tan bonic
per a una dama tan
bella.

ehem… com ja li
havia dit, este és
Vicent, de gandia…
està d’aprenent en la
impremta de vitzlan.
tenia moltes ganes de
conéixer-lo.

aah, la
impremta!
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com està el vell
renegó de
lambert?
darrere d’eixe cos
robust s’amaga un gran
cor, no ho oblides mai,
amic!

però quin invent
la impremta! no vos
pareix?

i ara, tot el
coneixement estarà a
l’abast de tothom!

del clero, no cal dir-ho…
però també dels metges o
dels ciutadans honrats… o
dels mercaders… és una
revolució, amics!

o el meu estimat
amic jaume roig…
tothom podrà
llegir el gran
ausiàs march…

23

la vita christi que ha escrit
per a les germanes de la
trinitat diuen que és una
meravella.

o també l’abadessa del
convent de la trinitat,
sor isabel de villena…

i llegirem la novel·la
tirant lo blanc que va
escriure el cavaller
joanot martorell.

digueu-me boig, però este
invent durarà eternament…
i serà clau per a la difusió
de la nostra cultura.

24

8 d’abril de 1474.
estimat diari, l’amistat amb el poeta
roís de corella ha anat augmentant
de setmana en setmana.

tinc l’orgull de ser el seu
inseparable amic i pacient escoltador
dels seus versos.

a banda d’això, encara tinc una altra
notícia per a posar en este diari…

a més, em convida a totes les
tertúlies que sovint organitza amb
els seus amics poetes.

ai, TOQUEN A LA
PORTA…

Toc!
Toc!

qui serà? és
molt tard!
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disculpe que
em presente a
vosté a estes
hores, senyor
Vicent.

què passa,
pere?

m’envia la senyoreta
isabella… el mestre
joan reclama la seua
presència immediata.

eh… sí, sí, vaig
de seguida.

està molt i molt
nerviós, senyor.

i la senyoreta
isabella està ben
preocupada…

ja hem arribat.
avant, senyor…

el senyor roís no para
de plorar, cridar i
demanar que vinguem
a buscar-lo, senyor
Vicent.

Vicent! Vicent!
on estàs?!

26

assenta’t,
assenta’t, amic.

Vicent! amic meu!
quina alegria! per
fi has vingut!

vull ensenyar-te
una cosa…

però què passa,
joan? ens tens
amb l’ai al cor!

ensems vos puc dir, senyora olives, que
mai vos he vist, e sé bé qui sou, puix
l’aigua tan dolça
de vostre bell pou...

escolta bé, jove
amic, escolta.

no és una
meravella?

...les velles carns mortes
fa jóvens i vives.

eh… sí, joan. són
magnífics, com
sempre…

ha, ha, ha…
no són meus,
amic.

??

27

són del meu estimat col·lega
bernat fenollar… quina
meravella! el coneixes?

sí, clar que el conec…
però per això m’has fet
vindre a estes hores,
joan?

però, és que
no te n’adones,
Vicent?

no eres capaç de valorar amb
perspectiva històrica este
fet concret que potser no
tornarà mai a repetir-se?

no t’adones de la
qualitat que hi ha
en esta ciutat?

no t’emociona ser
part d’este moment
històric?!!

!

c
To

Tap!
hui… ara… valència és
la capital cultural de
tota europa, amic! no ho
oblides!

uf!

Plof!

28

clar que sap veure-ho,
senyor joan, però ja és
molt tard i Vicent demà ha
de matinar…

un llibre que farà
història, sens
dubte!
…recorde que estan
preparant el llibre de
poemes del certamen.

jaume roig, lluís alcanyís,
jordi centelles, francesc de
castellví… uns grans poetes
per a un gran llibre!

ehem… segons diu
lambert, no és més
que un llibret sense
importància.

lambert palmart!
què sabrà ell!

au, vinga, anem a
dormir, senyor
joan.
un poc més tard.
jo… sent molt
haver-te fet vindre
fins ací per no
res…

sí?
… de veritat
que pareixia
important…

no passa res… almenys
hi ha hagut alguna cosa
que ha valgut la pena…
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sí, he pogut
veure’t altra
vegada…

l’endemà, després del treball.

avant, avant, Vicent… et
presente el cèlebre i
il·lustre doctor jaume
roig…

hola… puc
entrar?

…metge
reputadíssim i un
grandíssim poeta…

encantat de conéixer-lo,
doctor. sóc un gran admirador de la seua obra. l’espill
em va agradar molt!

vaja,
un jove culte…
cosa difícil de
veure…

Vicent està aprenent
l’art d’imprimir. treballa
d’aprenent de lambert
en el taller de jacob.

i et tracta bé el
vell lambert?

eh… hi ha dies que voldria
matar-lo… però crec que
és un sentiment normal, no
troben vostés?

30

ha, ha, ha,
sens dubte,
jove, sens
dubte!

i tu, vigila eixe
constipat crònic,
aplica’t els bafs i
deixa estar el vi.

adéu, jove,
molt de
gust.

ai, sóc massa vell per a
això… encara que en tinc
uns pocs i alguna cosa
hauré de fer… no sé...
adéu, amics!

el plaer
és meu, doctor… espere
veure’l prompte per la
impremta amb nous poemes.

no ha sentit el
metge, joan?!!

bah, si fóra per ell no
hauria d’eixir mai de casa, és
tan antic…

adéu
jaume!

què vol dir,
joan?

com a metge i
com a poeta.

entre nosaltres,
jove amic, és un moralitzador …
pareix que odia les dones…
excepte la verge maria, totes li
pareixen malvades.

hi ha gran ciutadans
jueus en esta ciutat,
com el doctor alcanyís.

jo, en canvi,
preferisc tractarles millor...
jo faig una poesia
per a tots… dones,
jueus, reis o
marginats…

saps que va fundar
fa uns quants
anys l’escola de
cirurgia?

31

no, no ho
sabia…

au, passem a una
altra cosa... què
contes?, com va
tot?

avant, no sigues
tímid. sóc tot
orelles.

jo... jo he pensat…
he pensat demanar
matrimoni a la seua
serventa isabella.

eh… molt bé, senyor.
de fet, volia… eh…
consultar-li una
cosa…

demanar-li
matrimoni... a
isabella?

pe… però no sou
de la mateixa classe
social.

demanar-li
matrimoni, sí!
què pensa?

ja ho sé…però m’és
igual, es... estic molt
enamorat!

pe… però…

pels meus coneixements en
matèria d’amor, puc
assegurar-te que ella està
esperant este moment.

… això és fantàstic,
amic!!
no saps
l’alegria que em
dónes!

ja era hora que et
decidires, caram!
per fi l’amor
triomfa!!

grà… gràcies,
joan… però, i
si em diu que
no?

32

aniré a gandia a
contar-li-ho a la meua
família i quan torne
ens casem.

no tardes
molt, Vicent.

no patisques, isa.
tornaré en dos o
tres setmanes.

ai, Vicent,
espere que tot
isca bé.

confia en mi. els meus
pares ho entendran i
ens permetran casarnos, ja ho veuràs.

i si no volen acceptar
a una estrangera de
classe més baixa?

i si no vas? i
si et quedes
ací amb mi?

no puc fer això… he
d’anar. no puc fer-li això
al meu pare després del
que ha fet per mi.

prompte seràs un
mestre impressor
i podrem viure del
que guanyes.

he d’anar i
arreglar-ho
amb ell.

33

15 d’abril de 1474.
estimat diari, tinc el cap en dos llocs
diferents. per un costat, en la impremta
seguim treballant en la impressió de
les poesies del certamen organitzat
pel virrei lluís despuig.

ja tenim tots els poemes i ara estem
preparant-los per a imprimir-los.

segons sembla, este
llibret, obres o trobes
en llaors de la verge
maria, és la primera obra
literària impresa en tota
la península ibèrica.
esperem tindre’l acabat en
un parell de setmanes.

i per l’altre costat… estic
preparant el viatge a gandia per a
parlar amb el pare i així solucionar
la meua vida futura amb isabella.

34

18 d’abril de 1474.
estimat diari, el viatge de tornada
a gandia ha sigut tan roín com el
d’anada a valència.

encara sort que el carro que m’ha
portat esta vegada no s’ha trencat.
la família m’ha rebut de meravella.

mentrestant…

ja sé quasi tot
el que necessite
saber per a poder
dur una impremta.

que bé,
fill! quina
alegria!

ehem… Vicent… abans
que continues és
important que ara
escoltes el que t’he
de dir.

… però el que
de veres volia
contar-vos…

35

eh… estem encantats
que hages tornat. de fet,
t’has avançat a la meua
petició.

hi ha assumptes
molt importants
que et reclamaven
ací.

assumptes?
quins assumptes?

com saps prou bé, la
posició de la nostra
família és més que notable.
el comerç va cada vegada
millor.

esta situació
prompte es veurà
afavorida quan…
ehem…

…quan se celebre el
matrimoni que la teua
mare i jo hem concertat
amb la filla de la noble
família dels vinyoles.

36

una jove honesta i
bonica que et farà
molt feliç.

què?! què
voleu dir?!!

el que has sentit, fill.
aprofitant que estàs ací,
he decidit concertar una
cita amb la família
vinyoles…

…així vos
podreu conéixer i
començar a intimar.

però, pare… jo…
jo no puc casar-me
amb eixa xica!

com que no
pots casarte amb ella?

jo… jo venia
precisament a
dir-vos que
estic… ehem…

…que estic enamorat
d’una jove italiana i… i li
he demanat matrimoni…
vinc perquè em doneu el
consentiment.

una jove italiana?!!
qui?!! de quina
família?!!
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es diu isabella
i és mera...
meravellosa…

…és la serventa
del poeta roís
de corella, de
gandia, i…

una serventa?!!
tu el sents?!! es
vol casar amb una
serventa!!!

però, pare, l’amor
que sentim l’un
per l’altre…

l’amor?! quin amor?!
no em parles de
coses de xiquets! ja
pots anar oblidant-te
d’eixa serventa.

i vés preparant-te
per a un matrimoni
com cal amb… amb…
com es diu eixa
xica?

bah, com es diga…
amb la filla del
vinyoles!! i ja n’hi ha
prou, no en parlem
més!!

38

25 d’abril de 1474.
estimat diari, tot és un desastre. vaig
vindre amb la il·lusió de donar les
bones notícies a la família, i ara em
trobe en esta situació tan complicada.

no puc dur la contrària al meu
pare. sempre ho ha donat tot
per mi i no puc evitar pensar
que si no faig el que em demana
l’estaré traint.

però isabella… l’amor és tan
gran… no sé què puc fer. si
estiguera ací mossén roís per a
ajudar-me. què faig?!

hola, fill… és
molt matí, què
fas ací a estes
hores?

no podia
dormir...
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del tot… si no
torne amb ella
prompte puc
perdre-la per
sempre.

em dol molt veure’t així,
Vicent. estàs realment
enamorat d’eixa jove,
veritat?

no, no, senyor…
comence a estar
molt preocupada.

hola isabella… ja ha
tornat el teu estimat
Vicent?

hauria d’haver
tornat fa una
setmana.

però… i si el seu
pare no accepta que
es case amb una xica
de la meua classe?

bah, no patisques. estarà
arreglant-ho tot amb la
família.

quan menys
t’ho esperes,
el tornaràs a
tindre ací amb
tu.
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tinc molta por
que no tinga prou
paciència… i… i…

pobra
isabella, que
no confia.

com ja saps,
sóc cavaller i
mestre en
teologia.

et diré una cosa
que segurament
no sabràs…

però no ho
vaig fer…saps
per què?

Jo podia haver-me
dedicat a la carrera
militar o a la
diplomàtica…

ha, ha, no em vaig
fer militar perquè
no suporte les
armes.
no ho sé,
senyor.

sóc un humanista
i no puc fer-me a
la idea de matar un
ésser humà.

este fet, com
podràs suposar, no
va ser comprés pel
meu pare i per la meua
familia.

però el meu amor era la
poesia i u ha de lluitar
per allò que estima,
saps què vull dir?

no és fàcil fer el
contrari del que la
gent espera d’u.

sí, potser…
però em costa molt
veure-ho així… i cada
dia em costa més.
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1 de juny de 1474.
estimat diari, el meu pare i
jo hem arribat a tal extrem
que estar junts en la
mateixa cambra s’ha tornat
un verdader infern.

però, quan estava
a punt de cedir als
seus desitjos, la mare
degué fer alguna cosa
que jo no m’esperava.

no sé ben bé què, però
l’endemà les aigües eren
una bassa d’oli i vam poder
parlar sense tirar-nos els
plats pel cap.

un infern de crits i
insults que preferisc no
reproduir ací però que
qualsevol es pot imaginar.

ara hi ha un brot d’esperança
al qual he decidit agarrarme com si en això m’anara la
vida. la solució als nostres
problemes ja no està tan
lluny. a hores d’ara, només
vull tornar a valència per a
poder casar-me
amb isabella.
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3 de juliol de 1474.
estimat diari, per fi tot està
solucionat! el meu pare ha trencat
el compromís amb la família vinyoles
i em dóna el consentiment perquè
em case amb isabella.

he tardat dos mesos més del que
esperava, però, al final, tot ha quedat
clar i resolt. estimada isabella, espera’m
que ara mateix torne.
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NO ESTÀ!

no està,
no està…

isabella
no està!!

Vicent!

sí, ja ho sabem.
isabella ha tornat
a nàpols per
assumptes
familiars…

sí, és veritat…
però no he pogut
vindre abans, no
saps com ha sigut
allò!

sa mare està molt
malalta i ha hagut
d’anar-se’n.
i com que no
sabia res de
tu…

m’ho puc imaginar,
jove amic. com ja
saps sóc cavaller i
mestre en…

no sabia
res de mi?

què faig ara?!! ara
que havia aconseguit
convéncer el meu
pare…

si me’n vaig a
nàpols, em retirarà
definitivament tots
els privilegis...

sí, feia setmanes
que havies d’haver
vingut i…
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estimat Vicent…
una vegada em
preguntarres
perr la meua
dona…

no m’he casat, perrò
vaig tindre un grran
amorr.

quan jacob em va
oferrirr porrtarr
la impremta, haguí de
decidirr entre els
dinerrs o l’amorr.

quan torrní a
colònia ella ja
tenia tres fills,
un per any.

els meus parres em
varren convencerr
pels dinerrs i vaig
vindre ací.

pensava que al cap
de poc temps tindria
prou dinerrs perr
a torrnarr i poderr
demanarr la seua mà.

…i arra sóc un vell
impressorr pudent i
bebedorr de vi i amb
la llet tan agra que no
m’aguanta ningú.

Vicent! el que lambert
vol dir-te és que agafes
el primer vaixell que vaja
cap a nàpols i busques
isabella abans que siga
massa tard!

ehem…
això és
veritat.
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després d’allò
no he tornat mai a
enamorrarr-me…

sí, estimat amic…
segur que allà
fan falta mestres
impressorrs.

i ara, a qui
renegaràs,
lambert?

ah, no preocuparr… ja
tinc un jove aprenent…
alfonso ferrnández de
córdoba.

i... de veres
tingueres un
amor?
Genoveva Maria
podolski, de
varsòvia.

una dona molt bella
de cabells negres i
de quasi dos metres
d’alçada, si l’hagueres
vista…
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lo vostre cor partit ab fort escarpe
de gran dolor nos mostra tan gran plànyer
que els serafins ensems ab tots los àngels,
mirant a vós planyent, aprenen dolre.
plany-se lo món, cobert d’aspre celici,
crida lo sol, plorant ab cabells negres.

fi
47

EPiLEG
el 31 d’agost de 1478, roís de
corella va fer testament a favor
de la seua germana dalfina. no
obstant això, els hereus reals
van ser isabel martínez de vera
i els fills que havia tingut amb
ella.

entre els objectes que posseïa joan roís de corella
en el moment de la seua mort (1497) hi havia la seua rica
biblioteca, amb centenars de volums que van ser cedits
als frares del convent de sant francesc, ubicat en
l’actual plaça de l’ajuntament de valència.
el segle xv va ser el moment de màxima esplendor de la
ciutat de valència. el moviment mercantil considerable,
la intensa indústria artesana i la fèrtil agricultura,
juntament amb la capacitat de refer-se davant de les calamitats de la pesta i altres epidèmies, van fer de valència
una ciutat referent en l’època.
el creixement econòmic, al costat de la bona relació
amb les ciutats italianes, va propiciar l’entrada del nou
pensament renaixentista que acabà beneficiant totes les
àrees, sobretot les artístiques, literatura i
arquitectura al capdavant.

per a fer-nos una idea, el 1426 s’amplia la catedral, que s’unix
al micalet el 1480. entre 1441 i 1460 es contruïxen les torres
de quart, i en 1482, la nova llotja, que és la que ha arribat
fins als nostres dies. i, per a arredonir el segle, s’edifica la
universitat de valència (1498). això ens pot donar una idea de
l’esplendor a la qual féiem referència.

el 1410 es va construir el primer manicomi
del món, anomenat hospital d’innocents,
folls i orats, arran d’un fet que havia
passat el 1409. el pare jofré, un religiós
mercedari, va ajudar un malalt mental
que era objecte de burles i de colps
en el carrer. després va demanar en el
seu sermó protegir els bojos i els
innocents. comerciants i artesans decidiren aportar els fons per a fer-ho, i el
consell general de la ciutat
aprovà la iniciativa.

pel que fa a literatura, ja
hem donat en estes pàgines una bona mostra del
que s’esdevenia. noms que
han quedat per sempre en
la consciència col·lectiva
de la societat valenciana,
com jaume roig, joanot
martorell, ausiàs march,
joan escrivà, el mateix
roís de corella o isabel
de villena, per mencionarne uns pocs. sense
oblidar la importància de
la impremta.

en eixos dies, lambert palmart i alfonso
fernández de córdoba imprimiren la bíblia
valenciana, traducció del llatí al valencià del
llibre sagrat, també coneguda com la bíblia
de fra bonifaci ferrer per haver-ne sigut el
traductor el germà de sant vicent ferrer.
al final del segle ja eren molts els tipògrafs
establits a valència, quasi tots estrangers.
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