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1. Biografia
Joanot Martorell, tot i que era descendent d’una família de la mitjana 
noblesa valenciana procedent de Gandia, possiblement va néixer a 
València, on residia la família Martorell des de 1400, l’any 1410 o 1411 
—com ho demostra un document conservat d’aveïnament en aquesta 
ciutat del seu avi Guillem Martorell i del seu pare, Francesc Martorell— 
l’any 1413 o 1414. 

«L’honrat Guillem Martorell qui solia habitar en la vila de Gandia 
e de present habita en la ciutat de València en la parròquia de 
Sent Bertomeu, renuncian a la habitació e veÿnatge de la dita 
vila juras lo veÿnatge de la dita ciutat a X anys primers vinents e 
contínues... E dóna per fiança e principla obligat al honrat Micer 
Johan Carbonell... Die martis XIIII augusti anno a Nativitate 
Domini MºCCCCIII». 1  

L’ascens social del llinatge dels Martorell el va adquirir Guillem Martorell, l’avi de Joanot, durant 
el regnat de Martí l’Humà. En aquesta època, Guillem va acumular una considerable fortuna 
gràcies a l’exercici de càrrecs que solien estar relacionats amb la recaptació de tributs. Pel 
que fa al pare de Joanot, Francesc Martorell acompanyava i ajudava el seu progenitor en 
les funcions fiscals que aquest realitzava. Però, l’any 1410, quan arriba el final del regnat de 
Martí I per la mort del monarca, va disminuir el poder econòmic i social dels Martorell amb la 
consegüent pèrdua d’influència en la Cort.
Pel que fa a la seva relació amb altres escriptors valencians, 
sabem que Joanot Martorell està vinculat familiarment a Ausiàs 
March, casat en primeres núpcies amb la seva germana Isabel 
Martorell, però no tant literàriament. 

Portada de la traducció 
castellana de 1511

Torre que dona a la plaça de Manises 
de València coneguda amb el nom 
de l’església a la qual pertanyia, Sant 
Bartomeu, avui desapareguda, on 
possiblement va ser batejat Joanot 
Martorell

Monestir de Sant Jeroni de Cotalba (Alfahuir, València) i capella de la Mare de Déu del Rosari de 
l’església del monestir. Al subsòl es troba la cripta de la dinastia March.
En aquesta cripta (excavada entre 2015 i 2016) descansen les restes de la dinastia dels March.
Per tant, allà es troben, a més d’altres deu familiars del poeta, la seva primera dona Isabel Martorell, 
germana de Joanot Martorell, i un fetus fill d’aquesta i d’Ausiàs. Sembla ser que Isabel Martorell 
va poder morir en avançat estat de gestació i li van extreure el fetus per batejar-lo abans de rebre 
sepultura
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Joanot també coneix molt bé l’obra del jove poeta i cavaller Joan Roís de Corella i l’aprofita en 
la seva novel·la. 
La Vall de Xaló va ser propietat de Joanot Martorell i d’Ausiàs March. Com a curiositat dir que 
aquest va ser el lloc on, al segle xiii, el cabdill musulmà Al-Azraq es va resistir a la conquesta 
del Regne de València, rebel·lió que constitueix l’origen de la festa valenciana dels Moros i 
Cristians.
De fet, part d’aquesta vall va arribar a les mans d’Ausiàs March, perquè Joanot, mancant de 
diners en efectiu, va haver de cedir a la seva germana Isabel una gran part que comprenia les 
alqueries del Ràfol de Xaló, Cuta, Traella, Benibéder i el Rafalet de Famut per tal d’assegurar-li 
el dot acordat als capítols nupcials (3.000 florins) per al seu matrimoni amb el poeta, el qual 
es negava a casar-se amb ella fins que se li garantís el cobrament. Amb aquesta cessió es va 
aconseguir que es celebrés  el matrimoni el qual va tenir lloc probablement a les darreries del 
mes de febrer de 1439. 
Després del decés de Joana Escorna i Castellà (segona muller) que és probable que es produís 
cap a finals de l’any 1454, Ausiàs March com a successor mortis causa de la seva esposa va 
augmentar l’herència familiar després de la incorporació de les cinc possessions que Isabel 
Martorell (primera muller) li va transmetre per via hereditària. Ja que en el seu testament Joana 
nomenava a Ausiàs March hereu universal de tot el seu patrimoni.

El carrer de cavallers que apareix en 
aquesta imatge era el lloc on Joan 
Roís de Corella i Joanot Martorell, 
com feien altres cavallers de l’època, 
compartien les seves passejades. 
Al número 26 d’aquest carrer, també 
trobem el Palau dels marquesos 
Mercaders, construït al segle XV, on 
tots els escriptors valencians més 
emblemàtics de l’època es reunien per 
realitzar les seves tertúlies

I continuant fins al carrer Trinitat trobem 
el convent de la Trinitat, convertit en 
cenacle literari de l’època, on Joanot 
Martorell; el seu cunyat, Ausiàs March; 
Joan Roís de Corella; Jaume Roig, 
també metge del convent, i altres dels 
personatges més cultes de l’època 
visitaven a la seva abadessa, Sor 
Isabel de Villena, autora del «Nativitati 
Christi», a la qual admiraven com a 
una persona de gran cultura, fet que 
es pot comprovar en les nombroses 
dedicatòries que apareixen en els seus 
escrits adreçades a ella

Antiga casa senyorial dels Martorell 
situada a la plaça Major de Xaló, avui 
convertida en casa rural i coneguda 
com «Ca el Senyoret»
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Aquest fet va produir el desaveniment dels Martorell i Ausiàs i prova de l’alt grau d’animadversió 
a què havia arribat Ausiàs March amb la família Martorell ens dóna fe una curiosa crida feta per 
aquell, en què prohibeix que cap dels seus vassalls del Ràfol de Xaló i les altres alqueries del 
seu senyoriu «gossen ni presomesquen acollir ni de nit ni de dia, palesa ni amagadament lo 
dit honorable mossén Johanot, ni acompanyar aquell ni fer-li secors ni ajuda de persona ni de 
béns, ni fer res que aquell deman».2

Per tant, amb aquesta crida –que també va ser llegida a Benibrai– Ausiàs pretenia impedir 
qualsevol tipus de col·laboració dels seus vassalls amb el seu excunyat. 
Les alqueries de Benibrai i Murta, que aleshores formaven una aljama distinta de la del Ràfol 
de Xaló, van ser adquirides per Guillem i Beatriu, els avis paterns de Joanot Martorell, el 10 
de novembre de 1385. Així, per donació de l’àvia, van passar a pertànyer a Joanot qui les va 
haver de cedir a Agnés de Portugal el 22 de setembre de 1444. Com a contraprestació, la dama 
s’havia d’encarregar d’abonar tot un seguit de deutes de Joanot que havia anat contraient el 
bel·licós cavaller a causa dels seus continus plets.

2. Els escrits de Joanot Martorell
2.1. Les lletres de batalla
Joanot Martorell de caràcter bel·licós i molt entès en les preparacions de duels mitjançant cartes 
de batalla va mantenir aquest tipus de comunicació amb diversos cavallers. 
Les més conegudes són les que va adreçar al seu cosí segon Joan de Mompalau, el qual, sota 
la promesa de matrimoni, havia tingut accés carnal a la seva germana Damiata, negant-se 
després a casar-s’hi. Aquest epistolari va durar prop de vuit mesos i la finalitat que perseguia 
l’escriptor era la de tenir una batalla a ultrança, és a dir, a mort, amb el seu cosí. Joanot va anar 
a Londres, on va aconseguir que el rei Enric VI d’Anglaterra acceptés ser jutge imparcial del 
combat. La intervenció, des de València, de la reina Maria i un acord econòmic entre les dues 
parts va fer que la batalla entre Martorell i Mompalau no tingués lloc finalment. 
També va enviar cartes de batalla i cartells de deseiximent a Ausiàs March el 1438, per no 
complir el contracte matrimonial amb la seva germana 
Isabel, fet que acabarà esmenant-se amb una pèrdua 
econòmica dels Martorell, ja que Joanot va cedir a la seva 
germana Isabel gran part de la vall de Xaló com ja havíem 
comentat en un apartat anterior. 
A més, Joanot Martorell va tenir enfrontaments o encontres 
cavallerescos per diferents motius relacionats amb les 
seves propietats amb Perot Mercader (1439), Jaume 
Ripoll (1442) i Felip Boïl. Tots aquests enfrontaments el 
van acabar arruïnant.

f. CLXXXXIIIr
Correspondència entre Joanot Martorell i Joan de Monpalau conservada al 
Ms. 7811. Lletres de Batalla, de la Biblioteca Nacional de Madrid.
Publicació: Alacant: Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives, 2003
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2.2 El Guillem de Varoich 
Totes les esmentades lletres de batalla s’han conservat 
en el manuscrit 7811 de la Biblioteca Nacional de 
Madrid, que conté, a més, un altre escrit inconclús 
de Martorell, el Guillem de Varoich, un relat, barreja 
de novel·la cavalleresca i de tractat teòric sobre la 
cavalleria, que el nostre autor va adaptar del Guy de 
Warwick, poema anglonormand que coneixeria de la 
seva estada a Anglaterra. Pel que fa a la part doctrinal, 
procedeix del Llibre de l’ordre de cavalleria de Ramon 
Llull. Amb el contingut ampliat d’aquest relat Joanot 
redactarà més endavant els trenta-nou primers capítols 
del Tirant lo Blanch. 

2.3 Flor de cavalleria 
Al mateix manuscrit 7811 de la Biblioteca Nacional de 
Madrid apareix la novel·la Flor de cavalleria, també 
atribuïda a Martorell i de la qual només s’ha conservat 
el començament. 
El text tracta sobre la batalla entre Llucifer i Sant Miquel 
i la caiguda derrotat de Llucifer als inferns. Un cop allà, 
l’àngel caigut dirigeix aquesta lluita entre el mal i el bé 
contra la ment de l’home per tal de fer-ho pecar. Així, 
Joanot, per construir aquest relat, segueix la història 
narrada en el Gènesi. De tal manera que relata en el 
text la construcció de la torre de Babel pels fills de Noè 
després del diluvi i el càstig rebut per intentar enfrontar-
se al poder de Déu.
Tot seguit, comença amb la narració de quines són les 
batalles permeses per la Santa Fe catòlica i quines no. 
Per exemple, no es pot batallar contra justícia, perquè 
els que defensen la justícia, segons afirma, sempre 
surten vencedors. Els reis tenen dret a batallar per 
defensar els seus regnes i els cavallers, les seves 
cases, viles, castells i, especialment, l’honra i l’honor 
de les seves persones. I acaba el text que hem pogut 
trobar afirmant que també és gloriosa la batalla que 
lluita per la defensa de la cosa pública.

Guillem de Varoic conservat al Ms. 7811. Lletres 
de Batalla de la Biblioteca Nacional de Madrid.
Publicació: Alacant: Biblioteca Virtual Joan Lluís 
Vives, 2003

Título: “Flor de cavalleria”, fragment conservat 
al Ms. 7811. Lletres de Batalla de la Biblioteca 
Nacional de Madrid
Autor: Martorell, Joanot, 1413-1465
Publicació: Alacant: Biblioteca Virtual Joan Lluís 
Vives, 2003



38 Cicle de conferències 2019

2.4 Tirant lo Blanch 

Aquesta obra és considerada un dels màxims exponents de la novel·la cavalleresca en llengua 
catalana i del segle d’or valencià. Sembla que va ser escrita entre el 1460 i el 1464 i publicada 
per primera vegada a València l’any 1490, a la impremta de Nicolau Spindeler. És esmentada 
en el Quixot com una de les obres salvades de la crema de llibres.

Fragments de la 1a edició del 
Tirant lo Blach. Sortida de les 
premses de Nicolau Spindelert 
el 1490 i de la qual només es 
conserven tres exemplars al món.
En aquest cas es tracta del primer 
full i del començament del capítol 
CXXXVI de l’incunable conservat 
a la Biblioteca Històrica de la 
Universitat de València.
«Fon acabada d[e] empremptar 
la present obra en la ciutat de 
Valencia : [Nicolau Spindeler], 20 
nohembre 1490»

Grafits de naus a la Torre del Consell del castell de 
Dènia realitzats per un contemporani anònim de 
Joanot Martorell que representen el paisatge marítim 
evocat en el Tirant lo Blanch

Sabem que Joanot Martorell, sense cap mena de dubte, posseïa uns extensos coneixements 
culturals, religiosos, històrics i cavallerescos adquirits no tan sols a través de la seva educació, 
sinó també per mitjà de les seves constants lectures i viatges.
De manera que tot aquest seguit de dades els utilitza per redactar el Tirant lo Blanch, novel·la 
en la qual els personatges mitològics, bíblics i històrics, que engloben des de reis, prínceps 
i cavallers fins a filòsofs o poetes, es barregen per tal d’exemplificar o de proporcionar 
versemblança a la història narrada sobre el gloriós cavaller.
Una mostra de l’ús que fa l’escriptor d’aquest tipus de personatges la trobem, per exemple, 
en el capítol xxxvii, on l’ermità interrogat per Tirant sobre els millors cavallers que han existit 
enumera els següents: «[...] Josuè e de Judes Macabeu, e dels Reis e d’aquells singulars 
cavallers grecs e troians, e d’aquells invencibles cavallers Escipió e Anibal e Pompeu, Octavià 
e Marc Antoni [...]». I també «[...] Lançalot del Llac, Galvany, Boors e Perceval, e sobre tots 
Galeàs [...]» (xxxvii, 182). 
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D’una banda, queda clara la procedència bíblica de 
Josuè, successor de Moisès com a líder dels israelites 
durant la conquesta de Canaà. El profeta va conquerir 
la major part del territori de la terra promesa i la va 
distribuir entre les dotze Tribus d’Israel. En el cas de 
Judes Macabeu, és un dels protagonistes del Primer 
llibre dels macabeus de l’Antic Testament. El seu nom 
original era Judes ben Mataties i va rebre el renom de 
Macabeu per les seves victòries en nom de la religió. 
No és estrany que Joanot, profundament religiós −com 
ho demostra en el final fictici i sorprenent que proporciona 
a la seva novel·la, en el qual Constantinoble, en lloc 
de caure en mans dels turcs l’any 1453, és salvada i 
mantinguda en la fe cristiana per Tirant−, admiri aquests 
personatges tal com si també fossin cavallers ja que 
lluiten per la fe cristiana i en nom de Déu.
D’altra banda, trobem personatges reals, la vida dels quals 
estava dedicada al combat, com és el cas d’Anníbal, el 
valent i famós general cartaginès i dels generals romans 
Escipió, Pompeu, Octavià i Marc Antoni.
Per acabar, tenim tota un sèrie de personatges mitològics, com ho serien, d’un costat, els 
«singulars cavallers grecs e troians» participants en la guerra de Troia als quals esmenta de 
manera generalitzada i, de l’altre, Lançalot del Llac, Galvany, Boors, Perceval i Galeàs, tots 
cavallers de la Taula Rodona de la cort del rei Artús els quals participen en l’heroica recerca del 
Sant Greal.
Joanot Martorell va realitzar diversos viatges a la cort d’Enric IV a Anglaterra; fruit d’aquesta 
experiència són els capítols pertanyents a l’etapa anglesa del Tirant (capítols i  al xcvii), en 
què apareixen informacions com ara «I la Infanta era 
a dues jornades d’allà, en una ciutat qui és nomenada 
Conturberi, on jau el cos de Sant Tomàs de Conturberi». 
Amb aquesta dada verídica i altres que apareixen al llarg 
d’aquests capítols, l’escriptor atorga realisme a l’espai 
geogràfic anglès que descriu en la seva novel·la. Cal dir 
que Conturberi seria la ciutat anglesa de Canterbury, a la 
catedral de la qual reposen realment les restes de Sant 
Tomàs de Canterbury, arquebisbe de Canterbury i lord 
canceller d’Anglaterra (capítol xxxix, p. 186).

Tirant i l’ermità
Joanot Martorell i el “Tirant lo Blanc”
Gravats de l’edició francesa. Tirant apareix 
dialogant amb l’ermità sobre la cavalleria 
errant.
http://www.cervantesvirtual.com/portales/
joanot_martorell_i_el_tirant_lo_blanc/imatges_
gravats/

Il·lustració de Manuel Boix
Tirant queda ferit d’amor en veure els pits de noia de catorze anys de Carmesina, que són «dues pomes del paradís» i 
aviat es pregunta: «...si ella m’ha fet lo mal, ¿de quin metge puc esperar medicina?¿Qui em pot dar vida o mort, o vera 
salut si no ella?» 
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Aquesta imatge del desconcert de Tirant davant el seu sobtat enamorament per Carmesina 
ens serveix per mostrar que els exemples filosòfics són una constant en la novel·la. Així, 
Diafebus, cosí germà de Tirant, per tal de reconfortar-lo davant aquesta pertorbació amorosa 
que embarga el cavaller, li diu que: «Natural condició és a la natura humana amar, con diu 
Aristòtil que cascuna cosa apeteix son semblant» (capítol cxix , p. 175).
Al capítol ccxxii, Joanot utilitza imatges de parelles cèlebres d’enamorats de la literatura 
antiga i medieval que es caracteritzen per les dificultats i infelicitats amatòries que pateixen, 
o per les funestes conseqüències dels seus amors amb una doble finalitat: ressaltar l’amor 
que Carmesina ha despertat en Tirant i descriure l’erotisme i la magnificència de la cort de 
Constantinoble: «[...] e entraren en una altra cambra molt be emparamentada e tota a l’entorn 
historiada de los següents amors: de Floris e de Blanxesflors, de Tisbe e de Piramus, d’Enees 
e de Dido, de Tristany e d’Isolda, e de la reina Ginebra i de Lançalot e de molts altres» (capítol 
ccxxii, pàg. 421).
En el cas de Floris i Blancaflor, es tracta de dos joves predestinats a l’amor des del dia del seu 
naixement, però que es troben obligats a separar-se a causa de les seves oposades religions 
ja que Floris és fill d’un rei moro i Blancaflor d’una noble captiva cristiana.
Pel que fa a Píram i Tisbe, havien crescut junts a la ciutat de Babilònia vivint tota la vida en 
cases adjacents. El seu amor era conegut des de sempre pels pares, que no els permetien 
casar-se ni tenir contacte. Una nit van sortir per veure’s i, al trobar el vel ensangonat de Tisbe, 
Píram es va pensar que la seva estimada havia estat devorada per una lleona per la qual cosa 
es va suïcidar.
La tercera parella està formada per Dido, reina de Cartago, i Enees, un dels fugitius de la 
destrucció de Troia, que té com a missió fundar una nova ciutat per als troians. Les tropes 
d’Enees naufraguen a les costes de Cartago i quan Enees i Dido es coneixen, s’enamoren 
bojament. Però les bruixes, que tenen enveja de Dido, s’uneixen per fer recordar a Enees el 
propòsit que li va manar el déu Júpiter, de crear una nova ciutat.
Pel que fa al frustrat amor de Tristany i Isolda, sabem que va ser fruit d’una casualitat. Quan 
Tristany tornava per portar Isolda a les seves noces amb el seu oncle, el rei Marc de Cornualla, 
tots dos van beure per accident una poció amorosa que havia rebut Isolda de la seva mare, i 
d’aquesta manera es van enamorar irremeiablement. Ja separats, Tristany reclama a la seva 
estimada perquè li curi una ferida, però fruit d’un engany pensa que ella no acudeix a la trobada 
i mor amb el cor destrossat pel dolor. Isolda, al veure’l mort, s’afligeix tant que també mor de 
pena.
Per acabar, trobem l’amor adúlter entre Lancelot, un dels cavallers artúrics, i Ginebra, l’esposa 
del rei Artús, amb la qual viu una apassionada relació amorosa i enganya qui és el seu senyor. 
Descobert l’adulteri, la reina és condemnada a morir cremada a la foguera i Lancelot és expulsat 
del regne. Lancelot intenta salvar-la provocant la mort del rei Artús i de tots els cavallers de la 
Taula Rodona. En conèixer la notícia, Ginebra es tanca de per vida en un convent.
Tots aquests amors frustrats que he anat enumerant semblen una preconització del futur amor 
entre Tirant i Carmesina, que no tindrà un fi molt més feliç que els d’aquestes anomenades 
parelles.
Centrant-nos ara en els personatges reals que apareixen en el llibre, destaquen els dos bàndols 
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dels grans senyors italians que comencen a aparèixer lluitant a Grècia, el uns a favor dels turcs 
i els altres al costat de Tirant a favor de l’imperi grec (capítol cxl, pàg. 454).  
Al primer bàndol trobem: «[...] lo fill del duc de Calàbria, lo duc de Melfi, lo comte de Montoro, lo 
comte de Caserta, lo comte Valentino... lo comte de Fundi, lo comte d’Aquino [...]» tots aquest 
són considerats com a traïdors i deshonrats.
A l’altre bàndol trobem: «[...] lo duc de Sinòpoli, lo marquès de Sant Marco de Venècia, lo 
marquès de Peixcara, lo marquès de Guast, lo marquès d’Arena, lo marquès de Prota, lo comte 
de Benafria, lo comte d’Aigües Vives, lo comte Jacobo de Vintimilla [...]».
Així doncs, caldria destacar que tots apareixen al costat d’Alfons el Magnànim, per exemple, 
a la cort de Nàpols l’any 1450. Però mort el Magnànim, aquests personatges de l’alta noblesa 
italiana van quedar dividits en dos bàndols: els partidaris de Ferran, fill bastard d’Alfons, i els 
partidaris de Lluís d’Anjou, llinatge enemic dels reis italians. Per tant, els partidaris d’Anjou 
apareixen a la novel·la com a traïdors i a favor dels turcs, i els partidaris de Ferran com a 
honorables cavallers.
La intenció de Joanot, coneixedor de la política italiana, d’identificar aquests dos bàndols en la 
seva novel·la, ja que no els inventa completament, ni els col·loca a l’atzar en un bàndol o en 
contra, no va poder passar desapercebuda als seus contemporanis.
Més endavant, al capítol cxliii, apareix un personatge del bàndol dels turcs molt savi, anomenat 
Abdahl·là Salomó, qui aconsella Tirant per tal que salvi l’imperi i retorni la corona a l’emperador, 
ja que sap que Tirant el té en gran estima, i entre moltes altres reflexions li diu: « [...] e no fou 
més accepte Quiron a Anxil·les, ni Palinurus a Enea, ni Filotetes a Hèrcules, ni Lèlius a Cipió 
Africà que tu est al teu Emperador [...]» (capítol cxliii, pàg. 477).
En aquest cas, d’un costat trobem l’immortal, savi i fort centaure Quiró, que, entre d’altres herois, 
fills d’un déu, va educar Aquil·les.
Els segons protagonistes són Enees i Palinur, pilot de la nau d’Enees des de la seva sortida de 
Troia després de la destrucció de la ciutat. De nit Palinur cau a la mar, arriba a una platja i allà 
el maten uns nadius. Però quan Enees baixa a l’inframón i s’hi troba amb l’esperit de Palinur, 
sacrificat pels déus a morir d’aquesta manera, no per casualitat, sinó perquè era molt estimat 
per Enees, descobreix que la seva ànima no té descans. Palinur li demana la seva ajuda per 
passar a l’altra riba. Enees no pot ajudar-lo perquè, com li indica la sibil·la que l’acompanya 
en el seu viatge, aquesta acció aniria contra el designi dels fats, però sí que li vaticina que 
els assassins de Palinur seran castigats amb tota mena de desgràcies fins que li erigeixin un 
cenotafi al lloc on el van matar, li facin ofrenes i, a més, afegeix la sibil·la, un cap portarà el seu 
nom, i així serà honrat per sempre.
Un cas més complicat és el de Filoctetes, qui apareix en moltes ocasions en les versions de 
Hollywood com un sàtir i mentor que acompanya Hèrcules. La veritable versió és que Filoctetes, 
una vegada que l’oracle de Delfos determina que Hèrcules ha de morir cremat en una pira, va 
ser l’únic dels seus guerrers que va acatar els desitjos de posar fi a aquell dolor insuportable que 
patia i va encendre la pira. En agraïment, l’heroi va donar com a regal al valent i fidel Filoctetes 
el seu arc i les seves fletxes. Però, la bondat de Filoctetes va ser castigada per Hera i va ser 
mossegat per una serp.
En l’últim exemple, sortim novament de la mitologia per centrar-nos en dos personatges reals: 
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els generals Publi Corneli Escipió, l’Africà, i Gai Leli, qui va acompanyar el seu amic en les 
seves campanyes a Hispània (210 aC - 206 aC). El comandament de Gai Leli de la flota romana 
en l’atac a Cartago Nova i de la cavalleria romana-númida en la batalla de Zama van contribuir 
a les victòries d’Escipió.
Pel que fa als personatges bíblics destaca l’acusació que el duc de Macedònia, envejós per la 
glòria aconseguida per Tirant, li llança acusant-lo d’arrogància per voler batallar contra tan gran 
nombre de turcs i arriscar la vida dels seus homes, ja que ell no pertany realment a Grècia i no 
haurà de viure sota el jou dels turcs com sí els que d’ells quedin vius. També l’acusa d’haver-
los venut a l’enemic amb les següents paraules: «Digau, quin preu haveu hagut? Sereu vós el 
segon Judes, qui vene a Jesucrist per preu de trenta diners? [...] Digau, sou vós aquell famós 
home de Caïm, qui matà a son germà Abel? ¿Seríeu vós aquell virtuós cavaller, fill del rei Ciperi, 
que es jagué ab sa mare e del castell avall llançà a son pare? ¿Seríeu vós, per ventura, Canatre, 
que pres la germana Marcareu i forcívolment la violà i passà-se’n a la host dels romans e traí per 
diners son senyor natural e tot lo seu camp?» (capítol cliii, p. 510-511).
Bé, crec que pel que fa a l’acció deshonrosa comesa per Judes amb Jesucrist queda clara 
la seva intencionalitat i la comparació establerta pel duc de Macedònia per llançar la seva 
acusació. El mateix succeeix en el cas de Caïm i Abel. Caïm mata el seu germà per enveja per 
creure’l el favorit de Déu. 
En el cas següent, no he pogut desxifrar qui és el protagonista de tan greu delicte com ho és 
l’adulteri amb la mare i el parricidi, però la traïció més deshonrosa queda clara posat que el 
cavaller atempta contra la seva pròpia sang.
Tampoc no puc fer-ho amb Canatre, per la qual cosa no puc tampoc afirmar si es tracta de 
personatges bíblics, com en els dos casos anteriors, perquè com anem veient la barreja de 
personatges reals, bíblics i mitològics que utilitza Joanot al llarg de la seva novel·la és constant.
Una altra part important de la novel·la, segons el meu parer, seria la reprensió que la princesa 
Carmesina fa a Tirant per allargar la seva malaltia i mantenir-se al seu costat en lloc de lluitar 
per defensar l’imperi grec en nom del seu pare, l’emperador juntament amb els seus homes, als 
quals acusa de tenir abandonats al camp de batalla enfront dels turcs deixant de banda la seva 
glòria i fama per amor. Per realitzar aquestes reflexions utilitza com a exemples les actuacions 
de diversos personatges.
En primer lloc, trobem una actuació del rei Alexandre el Gran, que com tots sabem va dedicar 
tota la seva vida a la conquesta i les batalles aconseguint gran fama i glòria: «Feu vós així com 
féu aquell famós Alexandre. Com ell hagué vençuda la batalla, e mort Dari, pres la ciutat on 
era la muller e tres filles [...]. Après que elles foren tornades dins los seus palaus, lo capità ab 
molts altres cavallers ho digueren a Alexandre, recitant-li la gran bellea de la mare i de les filles, 
suplicant-lo hi volgués anar per veure-les». Però, Alexandre en anar a veure-les es va penedir 
i es va tornar enrere responent a les demandes dels cavallers sobre la seva actuació amb les 
següents paraules: «Dubte tinc gran, no m’abellés la vista d’alguna d’aquestes donzelles, o 
que tant plasent me fos segons la mia edat e em contestàs los cinc senys corporals, per què jo 
hagués a deixar lo noble exercici de les armes ab la honor ensems; e no volria la mia llibertat 
encativar en poder d’una donzella estranya». 
I aquesta és la forma en què desitjava la princesa Carmesina que actués Tirant pel que fa a 
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la seva persona. Es fa referència, doncs, a dues personatges reals: Alexandre el Gran rei de 
Macedònia, i Darios III, últim rei de Pèrsia. 
Tot seguit, la princesa segueix amb la seva exemplificació del comportament deshonrós de 
Tirant mitjançant l’ús, en aquest cas, de quatre personatges bíblics: el rei Salomó, Samsó, el 
rei David i Adam: «Mirau los fets de Salamó, con fou cap de la saviesa del món e per dona fou 
idòlatre. Mirau Samsó, qui de fortalesa avançà tots los del món, e tenint la virtut sua en los 
cabells, e per dona fon enganat, que el ginyà li digués en què estava la sua gran virtut e dix-lo-hi, 
e tan pres com li hagué tallats los cabells lo posà en mans de sos enemics, puix hagué perduda 
la força. Mirau al rei David com li’n pres; e a nostre pare Adam, qui volgué passar lo manament 
de Déu per menjar del vedat fruit». 
En el cas del rei Salomó, el problema rau que va estimar moltes dones estrangeres de les 
nacions amb les quals el Senyor havia prohibit als israelites establir relacions matrimonials 
perquè farien que els seus cors es desviessin cap als seus déus. Però Salomó, enamorat, es 
va unir amb elles. Quan Salomó ja era ancià, les seves dones van fer que el seu cor es desviés 
cap a altres déus, ja que no s’havia lliurat del tot al Senyor el seu Déu. Salomó va retre culte a 
Astarte, deessa dels sidonis, i a Milcom, ídol repugnant dels ammonites. Així doncs, els fets de 
Salomó van ser dolents als ulls de Déu, ja que no el va obeir fidelment. Quant a les històries de 
Samsó i Dalila, i d’Adam i Eva són ben conegudes i en no parlarem aquí.
De manera que passarem a comentar el pecat comès pel rei David. David, mentre es passejava 
pel terrat del seu palau, va veure una dona molt bella que s’estava banyant. El rei va fer cridar 
els seus oficials i els va preguntar qui era la dona. Un li va respondre: «És Betsabé, filla d’Elià, 
esposa d’Uries l’hitita». David va enviar missatgers perquè la portessin davant seu i quan va 
arribar es va ficar al llit amb ella. Després Betsabé va tornar a casa seva, però va quedar 
embarassada del rei i l’hi va fer saber. David va fer cridar el seu marit i després d’alguns 
esdeveniments el va enviar al capdavant del combat, on la baralla fos més dura, i va manar que 
el deixessin sol perquè el matessin. Quan Betsabé va saber que Uries, el seu espòs, havia mort, 
va fer dol per ell. Després del dol, David va manar que la portessin a palau. David es va casar 
amb ella, i ella li va donar un fill, però a Déu no li va agradar el pecat que David havia comès.
La princesa torna després a utilitzar exemples de personatges històrics, en aquest cas poetes i 
filòsofs: «Mirau Virgili qui fou tan gran poeta, com fou decebut per una donzella que el féu estar 
penjat dins un cove una nit e un dia a vista de tot lo món, [...]. Mirau Aristòtil e Hipocràs, grans 
filòsofs, tots foren decebuts per dones».
La història de Virgili està basada en una llegenda que va sorgir sobre el poeta a l’edat mitjana 
i és considerada com un model de la força destructiva de l’atractiu femení en els homes. Virgili 
es va enamorar d’una bella dona anomenada Lucrècia. Ella va acordar que per entrar a casa 
seva ell havia de fer-ho de nit, pujant en una cistella gran baixada d’una finestra. Quan ho va 
fer, només el va hissar a mitja paret i després el va deixar atrapat allà l’endemà, exposat al 
ridícul públic.
La història d’Aristòtil i la cortesana coneguda com Filis també és totalment inventada, concebuda 
per ridiculitzar el filòsof al qual tant s’admirava en el pensament escolàstic dels segles xiii, 
xiv i xv. Segons ella, Aristòtil havia reprès a Alexandre el Gran per distreure’s en excés amb 
les cortesanes i dones de plaer que vivien al palau i deixar d’atendre les seves veritables 
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obligacions com a home d’estat. Filis decideix llavors ridiculitzar el preceptor de l’emperador 
fent-lo caure víctima d’uns desitjos físics irrefrenables. El sedueix i li ofereix mantenir relacions 
sexuals plenes si es deixa ensellar i muntar com si fos un cavall i el passeja per un jardí al 
migdia. Alexandre, avisat per la donzella del lloc en el qual ha de amagar-se per veure com 
el seu mestre fa exactament el contrari al que predica, en veure Aristòtil cavalcat, li pregunta: 
«Com ha arribat a aquesta situació?» i el seu mestre, avergonyit, li contesta: «Desconfieu de 
l’amor, que si d’un vell filòsof pot fer un boig, a quins extrems no pot conduir a un jove príncep».
Quant a Hipòcrates de Cos, metge de l’antiga Grècia considerat el pare de la medicina, encara 
que identificat en la novel·la com a filòsof, no he pogut trobat la història que motiva la seva 
decepció cap a les dones (capítol clxxii, p. 589 - 590).
Hi hauria molts més exemples sobre els quals tractar al llarg de la novel·la, però el temps no ho 
permet, així que m’he centrat en els que he cregut que proporcionarien una mostra molt precisa 
dels coneixements que posseïa Joanot Martorell pel que fa a totes aquestes matèries.
Com a conclusió, tornem a ressaltar la utilització per part de Joanot Martorell de tot un seguit 
d’elements, reals i ficticis, que es barregen entre si per construir la trama de la seva novel·la. 
Cal matisar que no ens referim només als personatges que s’han comentat durant aquesta 
conferència, sinó també als espais geogràfics, als fets d’armes narrats com seria el cas del 
setge de l’illa de Rodes que efectuaren les forces egípcies del 10 d’agost al 18 de setembre de 
1444, i també al fet que no apareixen en l’obra elements fantàstics ni màgics i el personatges 
són creïbles, ja que els cavallers de Joanot viatgen durant llargues i penoses jornades, pateixen 
ferides, emmalalteixen, i moren. Tota aquesta sèrie d’elements aporten a aquesta obra la 
versemblança amb la realitat que l’aparta de la resta de les novel·les de cavalleries i fa que se 
salvi, com ja vam dir, de l’escrutini del capellà i el barber.
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