
TIRANT LO BLANC 
 
 
Tirant lo Blanc és una obra que té lloc al segle XV. És una novel·la cavalleresca i 

romàntica on representa els ideals cavallerescos i cortesos impregnats de nous valors i, 

més enllà de la cavalleria i l’erotisme es preocupa per la societat per la qual va ser escrita. 

 

Aquesta obra va ser escrita per Joanot Martorell, nascut a Gandia l’any 1414. Va escriure 

la seva obra l’any 1460, però va morir el 1468, abans d’acabar-la. Després va passar a 

mans de Martí Joan de Galba que la va acabar i va fer-la imprimir l’any 1490. 

Va pertànyer a una família de la noblesa mitjana. L’any 1433 era cavaller i més tard va 

tenir conflictes cavallerescos. 

 

A l’obra s’arriben a utilitzar noms de persones reals de l’època els quals també tenen 

intencions polítiques com en els ‘’dolents’’ tenen noms i títols de nobles napolitans i 

sicilians i els ‘’bons’’ tenen noms i títols del que van ser fidels a Ferrandí, fill del 

Magnànim. 

 

Joanot es va basar molt en la seva pròpia experiència com a cavaller per donar vida a 

Tirant, i fins i tot, en alguns capítols. L’ambient en el qual es basa es reprodueix amb 

fidelitat i detallisme, inclús en nombres geogràfics i alguns personatges. 

En un viatge a Anglaterra, Joanot va descobrir en la biblioteca del rei Enric VI una versió 

en prosa francesa del poema «Guy de Warwick», del qual va agafar un episodi que va 

posar en el Llibre de l’orde de cavalleria i que després posaria als primers capítols de 

Tirant lo Blanc. 

Joanot va humanitzar la literatura cavalleresca, on millor es reflecteix és en el 

protagonista, Tirant, ja que aquest és un home fort i valent però que rep ferides greus en 

grans ocasions i que requereix ajuda mèdica. No obstant això, quan finalment 

aconsegueix el triomf militar i amorós, mor d’una pulmonia. 

Joanot de caràcter seriós i amb plena consciència del que fa però, no obstant això, té 

detalls divertits i grotescs. 

A Tirant el fa un enamorat lleial i fidel i a Carmesina una enamorada apassionada. En 

molts diàlegs expressen el seu amor  i sentiments amb un llenguatge culte i retòric i amb 

moltes metàfores, on molt sovint utilitzen el llenguatge militar per descriure i expressar els 

seus sentiments i altres situacions. 

 



El gran dramatisme que imposa en el llibre es pot mostrar en un episodi on arriba a 

impressionar al lector, per una situació tan esgarrapadora com el moment en el que 

Carmesina es llança cap al cadàver embalsamat de Tirant i el besa amb tant ímpetu, que 

arriba a trencar-se el nas i, que li obri els ulls per besar-los i es mesclin tant llàgrimes com 

sang i així donar un tràgic final de l’amor entre Carmesina i Tirant. 

 

 

 

 


