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Joanot Martorell  va ser un escriptor i  cavaller valencià, nascut l'any 1413. És conegut

principalment per la seva novel·la de cavalleries Tirant lo Blanc, però també ha escrit més

obres literàries amb menys reconeixement. Tenia descendència noble, un factor que va

facilitar la possibilitat que acabés essent escriptor. Va ser nomenat cavaller (mossèn) l'any

1433.

Joanot  Martorell  interpreta  l'amor  sobre  la  base  de  les  directrius  ovidianes,  però  no

exclusivament, ja que també segueix referències de tractats medievals sobre l'amor. Un

exemple són les obres d' Andreas Capellanus, que defineix l'amor com una passió que

neix  de  la  bellesa  de  l'altre  sexe  i  de  l'obsessió  per  aquesta.  Aquesta  obsessió  es

transformarà, amb el  pas del  temps, en ànsia per posseir  a l'altre/a.  Un exemple que

apareix a l'obra  Tirant lo Blanc és quan el protagonista és seduït per la bellesa de la

Celestina;  al  cap  de  poc  temps,  l'amor  de  Tirant  donarà  lloc  a  una  forta  obsessió

d'aconseguir la dona.

L'enamorament de Tirant és una relació espiritual,  ja que prové d'allò que l'esperit  del

cavaller ha vist a través dels seus ulls. En aquest cas, l'amant es conforma amb el desig

insatisfet i no té la necessitat d'arribar a l'acte carnal. Tot i això, la pràctica de les relacions

amoroses a la Cort de l'obra no segueix aquesta mateixa idea.

Martorell, doncs, descriu a la seva novel·la un tipus d'amor complex entre cavaller i dama

que és una barreja irregular de tradicions i de doctrines sentimentals i eròtiques.

A més d'això,  els  nous corrents  humanistes  influencien  la  famosa novel·la  de  Joanot

Martorell  i  aquest  apareixen  en  moltes  escenes  de  Tirant  lo  Blanc  carregades

d'espontaneïtat, frescor i una immoralitat desvergonyida impròpia de les obres habituals

de l'època. Aquestes tres qualitats descriuen perfectament els aspectes més importants

de Tirant lo Blanc: la modernitat, basada en un inusual col·loquialisme i una descaradura

impròpia de la seva època, on les obres literàries estaven fortament controlades i influïdes

per una Església dominant i jeràrquica.

La novel·la de cavalleries de Martorell és caracteritza per ser:

-Cavalleresca, perquè se centra en la biografia d'un cavaller, de qui descriu els combats



individuals i les estratègies militars.

-Històrica,  perquè  podem  identificar  la  geografia  i,  alhora,  trobar  personatges  reals

contemporanis a l'autor.

-Social, ja que apareixen personatges de molts estaments socials. A més, Tirant lo Blanc

mostra costums i tradicions típiques de l'època.

-Eròtica, per la gran importància que prenen l'amor i el sexe. Es troben diferents episodis

que arriben a constituir un relat eròtic.

Tirant lo Blanc és considerada una de les obres més importants de la literatura catalana i

la primera novel·la de cavalleries moderna. Això és, en part, pel fet que Joanot Martorell

proposa un estil d'amor que cap altra novel·la de cavalleries havia emprat anteriorment.

Aquest  amor,  proveït   amb  conceptes  eròtics,  atrevits  i  un  ús  del  llenguatge  més

col·loquial, era un tema tabú en aquella època. Per aquest motiu, es pot afirmar que va

revolucionar el concepte d'enamorament que es tenia fins aleshores. 


