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Tirant lo Blanc, Joanot Martorell 
 

CONTEXT POLÍTIC 
 
L'autor del Tirant, Joanot Martorell  va ser testimoni de la introducció de la dinastia 
castellana de Trastàmara en la Corona d'Aragó amb la figura de Ferran d'Antequera 
(1412-1416). La seva vida, però, transcorre sobretot durant del regnat d'Alfons el 
Magnànim  (1416- 1458).  
 
Alfons el Magnànim va dedicar-se fonamentalment a l a política d'expansió 
mediterrània i es va desinteressar pels afers penin sulars de la Corona : 

- 1420, primera expedició a Sardenya, que va pacificar, i va intentar prendre 
Còrsega, sense èxit. 

- 1442, conquesta de Nàpols, hi va establir definitivament la seva cort, ja no va 
tornar mai més.  

 
Mentre el rei vivia a Nàpols, envoltat d'una cort d'humanistes i preocupat per la política 
imperialista, les terres peninsulars de la Corona van ser governades per lloctinents. 
Foren anys de greu crisi econòmica i demogràfica a causa de la pesta i de les 
guerres del segle precedent , agreujada per la decadència política. Entretant, el rei 
ignorava els problemes i continuava la seva política expansionista, ara cap a Orient.: 

- 1454 s'autoproclamà defensor del cristianisme contra els turcs i desenvolupà 
una gran activitat diplomàtica i militar vers Àfrica, els Balcans i la Mediterrània 
oriental.  

 
L'estat de guerra permanent al Mediterrani no fou gaire beneficiós per al comerç 
català. Malgrat la brillantor de la figura d'aquest monarca i el prestigi de la seva política 
imperialista, durant el seu regnat s'aprofundí la crisi política i econòmica. La crisi, però, 
no afectà tots els territoris de la Corona per igual. En línies generals, València se'ns 
apareix rica i pròspera gràcies a mantenir-se basta nt al marge de la davallada 
que afectà especialment Catalunya, però també Mallo rca i Aragó . Amb tot i la gran 
quantitat de fets de què fou testimoni, l'episodi més remarcable que visqué, 
especialment per la relació que guarda amb el Tirant, fou la conquesta de 
Constantinoble pels turcs el 1453.   

CONTEXT CULTURAL 

La gran afició d'Alfons el Magnànim als llibres i la seva actitud generosa de protecció 
als artistes en la seva cort napolitana han estat determinants perquè hagi sigut 
considerat un monarca humanista. En aquest context, és normal que la major part de 
poetes catalans del s.XV manifestin d'alguna manera la influència de la Itàlia 
renaixentista, rebuda a la cort del rei.. Tanmateix, és cert que el Renaixement no 
arribà a arrelar en la cultura catalana , i que els rastres de la poesia trobadoresca 
són perfectament detectables. Malgrat això, fou la València del s.XV l'únic lloc del 
nostre àmbit cultural que pogué ser tímidament rena ixentista.  

D'altra banda, els protagonistes de l'empenta econòmica de la ciutat i del seu aire 
medieval eren les noves classes urbanes en expansió, en especial el que avui 
anomenaríem professions liberals i, és clar, la burgesia comercial . Uns sectors que 
s'anaven incorporant a tots els nivells de la vida social, entre ells, la literatura, com a 
autors i com a lectors. I amb l'aparició d'un públic lector més ampli  i amb el 
Renaixement, s'obria pas també una nova sensibilita t literària, més realista . 
València era també el centre de la literatura catal ana del s.XV, tot i que 
sorprenentment es mantenia encara més pròxima a l'e sperit medieval  que als 
nous aires renaixentistes.  Amb tot, la literatura assolí una qualitat no igualada amb 
l'obra gairebé contemporània d'Ausias March, Jaume Roig, Roís de Corella o Joanot 
Martorell, per citar només els més destacats.  
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Deixant de banda un reduït grup d'humanistes, que no van arribar a tenir un ressò prou 
significatiu, la literatura catalana del període va mantenir-se f idel a l'estètica i a la 
ideologia medieval . I el Tirant lo Blanc no és, en aquest sentit, cap excepció. Fins i 
tot ve a ser una bona mostra de la barreja que vivi a el s.XV, dominat per l'esperit 
aristocràtic medievalitzant, però amb una actitud d avant de la vida potser més 
pròpia de l'antropocentrisme del Renaixement.  

L’IDEAL CAVALLERESC EN LA LITERATURA 

 
La cavalleria  és un estament social paramilitar que aparegué 
a l’Europa del s.XI  estretament lligat a l’estructuració 
jeràrquica feudal . El cavaller estava al servei del senyor  
(fidelitat, honor i generositat) i havia de defensar els seus 
territoris per protegir els seus habitants. A canvi, el senyor li 
atorgava ajut i protecció. En arribar al segle XV , però, la 
cavalleria ha sofert una pèrdua d’atribucions  (l’exèrcit 
militar ha suplantat la cavalleria) i ha de buscar alternatives 
per continuar mantenint el seu estatus: haurà d’organitzar 
torneigs, justes, passos d’armes... (espectacles esportius), 
per exhibir-se i demostrar les seves aptituds. Aquestes 
manifestacions estan totalment reglamentades (els colors que 
es porten, les formes, etc. són protocols que tots segueixen) i 
creen una presència més d’ostentació i luxe que no pas 
d’eficàcia social. 
 
La literatura contribueix de manera decisiva a mant enir 
aquest ideal cavalleresc més formal i estètic que b èl·lic. 
Els cavallers fan de la literatura la font d’inspir ació, el 
mirall,  la possibilitat d’equiparar-se als seus herois 
predilectes. I al revés, la literatura omple moltes pàgines 

gràcies a les heroïcitats  que molts cavallers porten a la pràctica. Es traspassa la línia 
divisòria entre “realitat” i “ficció” (procés d’osmosi o influència mútua). 
En la literatura cavalleresca hi podem constatar una evolució de la ficció  en aspectes 
molt diversos que van des del plantejament de l’heroi fins al tipus de llenguatge a 
utilitzar. 
 
- El llibres de cavalleria  és gènere que nasqué a França el segle XII gràcies a  
l'empenta de l'escriptor Chretien de Troyes, que recollí les llegendes al voltant del rei 
Artús de Bretanya i la seva cort de cavallers (matèria de Bretanya). Es caracteritzen 
per la presència d’elements meravellosos i inversemblants (dracs, serpents, nans, 
gegants, màgia...), per la localització geogràfica de l’acció en terres exòtiques i 
llunyanes (sovint inexistents) i per una situació temporal remota. Un ambient de 
fantasia i somni. 
 
- La novel·la cavalleresca , en canvi, apareix en un moment en què la vida real està 
plena de cavallers i, com que vol reproduir la realitat, es preocupa sobretot per ser 
versemblant , és a dir, per ser creïble a qualsevol persona que llegeixi (o escolti com 
llegeixen) un llibre d'aquest tipus. Els escenaris on passen els esdeveniments són 
reals, són terres conegudes pels lectors i lectores (les històries no passen en països 
exòtics i allunyats geogràficament). El temps narratiu és proper a qui llegeix (les 
novel·les no estan ambientades segles enrere). Hi apareixen personatges reals, que 
tothom coneix o pot identificar, hi ha episodis històrics (batalles) que tothom pot 
recordar, com per exemple la caiguda de Constantinoble en mans dels turcs, que es 
va produir el 29 de maig de 1453. O el setge de l'illa de Rodes per les forces egípcies, 
que va tenir lloc del 10 d'agost al 13 de setembre de 1444. No tenen elements 
meravellosos i els herois tenen la fortalesa i valentia a escala humana. Aquí hem 
d’emmarcar el Tirant i el Curial. 
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JOANOT MARTORELL 
 
La novel·la Tirant lo Blanc fou escrita en la seva pràctica totalitat per Joanot Martorell, 
entre 1460 i 1468, i sembla que retocada per Martí Joan de Galba1, que la féu imprimir 
a València el 1490. 
 
Joanot Martorell (Gandia 1413/1414- 1468)) és membre d’una important família de la 
mitjana noblesa valenciana. Cavaller bregós, amb una agitada vida, plena d’afers 
cavallerescos, se li saben estades diverses a corts europees (França, Portugal, Nàpols 
i Anglaterra), experiències de les quals n’aprofita elements per a la seva obra. 
 
La pràctica de la cavalleria  el porten a agafar la ploma per requerir a combat els seus 
enemics mitjançant les lletres de batalla , compendi de greuges amb què se sentia 
ofès l’agreujat i citació a l’agreujador per presentar-se a defensar el seu honor. 
Aquestes requestes representen per a Martorell un inici d’escriptura, ja que hi podem 
trobar algunes de les característiques que després anotarem per al Tirant:  ironia, 
agudesa, etc.  

LA TRAMA DEL TIRANT 
 

Ens explica la història d’un jove cavaller, Tirant lo Blanc, des dels seus inicis a la cort 
d’Anglaterra, on és armat cavaller, fins a la seva mort a Grècia després d’haver 
demostrat ser el millor cavaller del món, no solament en torneigs, justes..., sinó també 
com a cavaller (capità general) integrat als exèrcits militars. 
 
L’autor no solament estructura la novel·la a partir de les trames argumentals amorosa i 
cavalleresca, sinó que hi aporta més varietat temàtica: esdeveniments històrics ( les 
batalles de Sicília i Rodes), escenes eròtiques (Tirant i Carmesina, Hipòlit i 
l’emperadriu), plantejaments d’estratègia militar, descripcions sociològiques... 
 

VERSEMBLANÇA I REALITAT: modernitat de la novel·la 
 
El Tirant lo Blanc s’allunya dels llibres de cavalleries i s’aproxima a un tipus de relat 
d’aventures reals de personatges històrics contempo ranis o de personatges 
novel·lescos i imaginats situats en ambient contemp orani o immediat . El propòsit 
de Martorell és d’oferir-nos la biografia d’un cavaller imaginari que pel seu valor i pel 
seu talent d’estrateg reïx a alliberar l’Imperi grec del poder dels turcs.  
 

La versemblança esdevé el primer tret que dóna mode rnitat a la 
novel·la de Martorell. Tirant és un heroi que no so brepassa mai les 
capacitats humanes ; és un home, té força, però no és més forçut; 
guanya les batalles perquè prèviament les planifica estratègicament i 
posa paranys als seus adversaris. Hi ha certs paral·lelismes entre Roger 
de Flor, cabdill dels almogàvers, i Tirant (alguns combats, el nombre de 

galeres...). A més, Pedro Vázquez de Saavedra, cavaller espanyol, té una carrera 
paral·lela a Tirant.   
Un segon tret que dóna modernitat a l’obra és la ca pacitat de descriure 
psicològicament els personatges . Tots tenen una psicologia que els és pròpia  (a 
diferència del Curial, on la majoria dels personatges són plans) i que justifica 
plenament la seva actuació . Reaccionen humanament a les diverses situacions.  
 
Joanot fa de la ficció una possible “realitat ”; planteja al lector un tipus de 
personatges, accions i situacions que ell mateix experimenta i palpa quotidianament. 
D’aquesta manera, el món de Tirant és, com la realitat mateixa, simple i complex, 

                                                 
1 La família de Joanot Martorell va patir una davallada econòmica que va forçar l’autor a pagar mitjançant el 
manuscrit del Tirant a un dels seus creditors: Joan Martí de Galba, qui finalment la va editar i, probablement, hi va 
afegir algun petit episodi que trenca la voluntat de versemblança que, en principi, l’obra mostrava: p. ex. l’episodi 
de la lluita d’un cavaller amb un drac i la citació de la fada Morgana i el rei Artús. 
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irònic i seriós, afortunat i tràgic. És aquesta com plexitat que fa del Tirant una 
“novel·la moderna”. 
 
A la primera part de la novel·la (episodis anglesos ), Tirant és instruït per Guillem de 
Varoic en la teoria lul.liana de la cavalleria (Arbre de batalles) i practica en les armes 
en les festes de Londres, on adquireix gran prestigi i és fet cavaller de l’orde de la 
Garrotera. Aquests capítols constitueixen una encertada descripció de la formació 
del cavaller  i manquen de dues de les característiques més pròpies de la resta de la 
novel·la: l’humorisme i el to sensual. 
En les batalles d’Anglaterra Tirant no lluita mai ell sol contra més d’un cavall er, i 
sovint, després d’una contesa, veiem que les ferides el tenen malalt i abatut . La 
seva lluita amb el gos del príncep de Gal·les té un to natural i versemblant, tot al 
contrari dels combats amb lleons, dracs..., dels llibres de cavalleries francesos  i 
castellans.  
 
En els episodis mediterranis , en què Tirant esdevé capità, no tot són batalles 
campals i combats entre forces oposades, sinó també enginys de guerra, recursos 
hàbils per sortir de situacions difícils . Per exemple, l’alliberament de l’illa de Rodes 
és assolida gràcies a l’enginyós sistema que té un mariner de calar foc a una nau 
genovesa; o l’estratagema emprat perquè, de nit, dotze naus de Tirant semblin 74... 
 

HUMOR I IRONIA 
 
La intenció humorística  (escena dels gats que fan enrenou a la cort, la invenció que 
ha entrat una rata a l’habitació de Carmesina per amagar la visita de Tirant...) és el 
que confereix al Tirant una atmosfera de realitat que constitueix un guany que fa 
Martorell a la història de la novel·la moderna . 
 
L’humorisme de Martorell de vegades apareix en el nom d’alguns personatges 
(Kirieleison de Muntalbà, el mariner Cataquefaràs) i en algun detall captat amb malícia 
(el bany de la Viuda Reposada, que Tirant mira per un forat) o el fet que la cruesa del 
llibre sovint arriba a l’obscenitat però mai cau en la pornografia, per aquest tractament 
humorístic de les escenes (el fet que l’emperadriu, igual que els cavallers, expressa 
conceptes obscens amb metàfores cavalleresques). 
 

ESTIL 
 

Dos estils s’entrecreuen en la prosa del Tirant. 
 
1) To solemne, oratori, subjecte als cànons de la pros a renaixentista i a la 
“valenciana prosa” . Aquest estil culte i filigranat no és tan fals com pot semblar . 
L’alta societat valenciana del s. XV es complaïa a enraonar d’aquesta manera 
pomposa. Exemples: planys de Carmesina i de l’emperador per  la mort de Tirant.. 
 
2) To col·loquial, ple de matisos i de gràcia, amb exp ressions casolanes, 
refranys,  jocs de paraules  i vives exclamacions. Exemples: diàlegs. 
 
 
 
 
 
Informació recollida de la Història de la Literatura Catalana, Martí de Riquer, volum III, ed. Ariel (1993). 


