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El seu autor Joanot Martorell, escriptor i cavaller, va escriure el que es considera un dels màxims exponents de la 
novel·la cavalleresca en llengua catalana. Un text amb moments per a tot: batalles, guerra, venjança i evidentment, 

amor. Es considera una obra innovadora per l’època, ja que narra fets creïbles i versàtils, amb personatges reals 
amb virtuts, però també amb debilitats, cosa que no sempre passa en la literatura. És un exercici que ens permet 

obrir debat i parlar sobre l'amistat i l'amor, sobre el llenguatge poètic i l'expressió dels sentiments, la importància de 
la intel·ligència, la convivència i l'educació per avançar en la nostra vida. El debat no ha d'estar ambientat en 

l’època del cavaller Tirant, sinó que la seva atemporalitat permet que siguin temes molt propers i fàcils de tractar. 
 

A destacar: 

 Lectura obligatòria - recomanada 

 



 

 

 
 

 

 

  Presentació  

L’objectiu de l’obra teatral que us presentem, dramatitza- 

ció d’alguns passatges de la novel·la de Joanot Martorell, 

és doble: conèixer per mitjà de les aventures del cavaller 

Tirant a l’escenari l’obra literària de la qual s’han extret i, 
per altra banda, acostar-nos a l’espectacle teatral en ell 

mateix, al seu llenguatge i a la litúrgia i a la màgia que 

comporta l’apagament de llums i la pujada de teló, pacte 
establert entre actors i espectadors per compartir una 

història. 

 
Aquest dossier pretén, també, que les dues intencions 
esmentades es facin més fàcils, per a la qual cosa presenta 

activitats adaptades a la diversitat d’alumnes i cursos als 

quals va destinat, creades tenint en compte alguns dels 
objectius del Disseny Curricular de l’àrea de Llengua de 

l’Ensenyament Secundari Obligatori i destinades a es- 

devenir una proposta de treball estructurada, coherent  

i lúdica. 

Les activitats proposades corresponen a abans, durant 

i després de l’anada al teatre i conclouen amb algunes 

activitats d’avaluació de tot el procés i una bibliografia 

comentada de recursos per poder treballar més a fons 
l’obra de Tirant lo Blanc. 

  Característiques generals de l'obra          

Tirant, com a bon heroi cavalleresc, actua pels ideals 

de la fe i de l’amor.Però d’altra banda està ben lluny de 

mirar-se el món a l’estil dels herois tradicionals. La seva 

òptica és en bona part la del nou món burgès, positivista 
i caricaturesc que s’anava desvetllant. 

Un tret característic de l’obra és el seu realisme: els seus 

personatges són fets a mesura humana. Tirant, per exem- 

ple, es trenca una cama en saltar d’una finestra després 
d’una entrevista amb la seva estimada Carmesina i mor 

al llit d’una malaltia ben vulgar, un refredat. 

També palesa aquest realisme el fet que l’acció es realitzi 

en una geografia concreta i en un marc històric basat 

en fets reals. En aquest darrer aspecte, cal assenyalar la 

similitud entre Tirant i Roger de Flor. 

L’acció és plena d’humorisme caricaturesc, que en algu- 

nes ocasions desemboca en un erotisme gens corrent a 
l’època. 

El Tirant lo Blanc està escrit en el català que es parlava al 

segle XV amb algunes expressions valencianes i, malgrat 

que tot el mèrit és de Joanot Martorell, la novel·la va 

ser revisada i, potser, acabada per Martí Joan de Galba. 
Aquest fou un amic de Joanot Martorell que, en morir, li 

féu entregar el llibre perquè retoqués algun capítol i, se- 

gurament, acabés la novel·la. En Martí Joan de Galba morí 
a València, el 1490, l’any en què l’editor Nicolau Spindler 

féu imprimir el llibre. 

L’èxit de Tirant fou molt gran. Entre 1490 i 1497 se’n van 

fer set edicions; a l’any 1511 fou traduïda al castellà i el 

1538 a l’italià. 

ORIENTACIONS PER 

AL PROFESSORAT 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

ACTIVITAT 1 
 

Situa en el mapa, amb l’ajut d’un atles, alguns dels llocs que visita Tirant lo Blanc en els seus viat- 

ges. 

Londres, Palerm, Rodes, Constantinoble, Fes, Estret de Gibraltar, Tunis , Alexandria, El Caire, 

Jerusalem 
 

 
ACTIVITAT 2 

 

Heus aquí com es presenta en el llibre Tirant lo Blanc l’origen del mot cavaller, tal com li ho explica 

al protagonista l’ermità Guillem de Varoic. 

(En aquest cas es parteix de l’adaptació que de l’obra féu M.Aurèlia Capmany) 

 
«I ara fill meu t’explicaré què és l’ordre de cavalleria. Faltant en el món caritat, lleialtat i veritat, per 

defensar la seva causa fou escollit de cada mil un home, el més amable i de més afabilitat, més savi, 

més lleial, més fort i amb el més noble cor. I després feren cercar, de totes les bèsties, la que seria 

més bella, més ràpida i que pogués sostenir major treball. I de totes elegiren el cavall. I per això aquell 

home tingué per nom cavaller, perquè ajuntaren la més noble bèstia i l’home més noble» 

ABANS DE VEURE L'OBRA 

ACTIVITATS PER 

A L’ALUMNAT 



 

 

 

 

A la versió de Joan Sales, apareix en l’obra Tirant lo Blanc aquesta altra caracterització del cava- 

ller: 

«Aleshores li mostrà el llibre que tenia a les mans, el qual s’intitulava «Arbre de Batalles», i ell mateix 

l’havia compost en aquell desert. Recità en altes veus el primer capítol, que tractava de com s’havia 

fundat l’Ordre de Cavalleria i de les virtuts que ha de tenir qui la vol rebre.- Per les virtuts que en 

tu veig -li digué-, conec que ets digne de rebre aquella Ordre. Perquè el cavaller ha de ser home de 

molta virtut, lleial i piadós, escut i defensa de les gents humils i molt singularment de viudes, orfes i 

donzelles. Ja veus, fill meu, que és forta cosa aquesta Ordre; perquè el qui la rep ve obligat a afrontar 

tots els perills; i qui no dóna compliment al que és obligat, posa la seva ànima en infern.» 

 
Deduïu dels dos textos deu virtuts indispensables de tot bon cavaller 

 
ACTIVITAT 3 

 

Uneix amb fletxes el nom de cada personatge amb la corresponent caracterització: 

 
 

TIRANT LO BLANC Dida de Carmesina, enamorada de Tirant i armadora 

d’embolics amorosos. 

 
DIAFEBUS Enamorada de Tirant lo Blanc i esposa seva. 

 

INFANTA RICOMANA Ermità i antic cavaller que ensenya a Tirant les lleis de 

l’Ordre de Cavalleria. 

 

CARMESINA Amic i cosí de Tirant lo Blanc 

 

INFANT FELIP Cavaller protagonista de l’obra 

 

VIUDA REPOSADA Amiga de Carmesina 

 

PLAERDEMAVIDA Enamorada de l’infant Felip 

 

GUILLEM DE VAROIC Fill del Rei d’Anglaterra, bastant encantat i dèbil. 

 
 

ACTIVITAT 4 
 

És ben cert que cada espectacle té la seva «litúrgia», la seva manera de celebrar la festa que duu 

a dins. I també és ben cert que cada un té les seves formes externes i que poques d’aquestes són 

generals per a tots. Cada un, a la seva manera, ha anat creant uns costums, uns hàbits, molts cops 

generats per les pròpies necessitats de cada celebració. 



 

 

 

El fet que cada costum no valgui per a tots els espectacles no és altra cosa que una riquesa a tenir 

en compte i a conservar com una de les característiques d’aquell espectacle. 

 
Quan emprem elements d’un espectacle per a d’altres que no els tenen per costum és quan entrem 

en contradicció, és quan sorgeix el conflicte. Ens semblaria un estirabot, per exemple, que algú ens 

demanés silenci en un camp de futbol, o ens fes seure en un concert de rock, o ens demanés que 

aplaudíssim una escena cinematogràfica, o que apaguéssim els llums en una conferència. 

 
Completeu amb SÍ o NO el quadre següent amb els elements que creieu corrents o acostumats per 

a cada espectacle: 
 

ESPECTACLES 

  

TEATRE 

 

CINEMA 

 

CONCERT 

DE ROCK 

 

FUTBOL 

 

CONFERÈNCIA 

 
Silenci 

     

 
Puntualitat 

     

 

Aplaudiments 
     

Moviments dels 

espectadors 

     

 
Fer sortir a saludar 

o demanar repeticions 

     

 

Menjar o beure durant 

l’espectacle 

     

 
.................. 
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ACTIVITAT 5 
 

Us proposem completar el següent quadre que reflecteix els diferents aspectes a tenir en compte a 

l’hora de veure una obra de teatre, partint de les persones que hi intervenen, les seves funcions i els 

coneixements que els calen. 

 
 

PERSONES FUNCIONS CONEIXEMENTS 

 

Actors i actrius Interpretació del personatge Treballar el llenguatge mímic i 

gestual. 

................................... 

 

 
Maquillatge Caracterització del personatge Conèixer la visió del director. 

.................................. 

 

 
Vestuari ................................... Conèixer la visió del director. 

................................... 

 

 
............... Ambientació de l’escenari Conèixer la visió del director. 

Conèixer la història dels costums, 

decoració, mobiliari. 

 
Coreografia .............................. Conèixer la visió del director. 

Conèixer la tècnica dels moviments 

i els efectes que produeixen. 

 

 
Músics Música 

 
 
 

Director Responsabilitat general ........................................ 

de la representació ....................................... 

Moure tots els fils perquè l’obra 

s’esdevingui espectacle. 

 
 

Col·loqueu a les línies de punts de la taula els aspectes següents: 

 
- Conèixer la història de la indumentària. Disseny 

- Caracterització del personatge 

- Organitzar l’obra agafant les idees que aporta tothom. 

- Conèixer la història del pentinat. Disseny 



 

 

 

- Els moviments a l’escenari 

- Escenografia 

- Visió de com quedarà l’obra abans que es produeixi. 

- Treballar el llenguatge parlat: to, expressivitat, temps. 
 

 

 

Fins ara us heu familiaritzat amb els personatges i amb el que són les novel·les cavalleresques i també 

amb les funcions i obligacions dins d’un espectacle teatral. Ara ve el més important, l’ESPECTACLE, 

en el qual podreu veure reflectit tot allò que se us ha dit i una bona colla d’aspectes més, tants com 

en vulgueu observar. 

Després, bo i acabat l’espectacle, podreu tenir un col·loqui amb els actors, que cal que dugueu preparat, 

ja que la improvisació no acostuma ser gaire bona companya. Us proposem, per ajudar-vos en aquesta 

preparació, un parell d’aspectes en els quals podeu incidir i també algunes preguntes concretes. 

 
L’adaptació de la novel·la al llenguatge teatral 

 Us ha resultat fàcil l’adaptació del Tirant lo Blanc al llenguatge teatral? 

 Per què heu triat aquestes escenes i no unes altres? Què us ha fet decidir? 

 Quin criteri heu fet servir per a l’adaptació del llenguatge, ja que heu de combinar el dels 

personatges reals amb els de ficció? 

 Heu modificat, ni que sigui poca cosa, algun passatge per tal que resultés més teatral? 

 La dramatització del Tirant lo Blanc l’ha fet alguna persona concreta, o bé heu estat tot el 

grup que, a partir de la lectura del text original, heu anat construint el que és l’obra? 

 
La representació 

 Heu treballat d’alguna manera especial algun aspecte (vestuari, escenografia, ...) donada 

l’època en què es desenvolupa la història? 

 En funció de quins aspectes heu posat la música de l’espectacle? 

 Us ha costat molt concebre una escenografia determinada ja que heu hagut de combinar 

l’època actual amb l’època que va viure Tirant? 

 Com teniu organitzat el grup pel que fa a les funcions dins l’obra de teatre: direcció, esceno- 

grafia, vestuari, música, efectes especials...? 

 Què és el que us agrada més i el que us molesta més del que passa al pati de butaques? Us 

influeix d’alguna manera? 

 Heu hagut de parar mai alguna de les representacions perquè algun imprevist us hi hagi 

obligat? 

 Hi ha alguna cosa divertida que us hagi passat en alguna de les representacions? 

COL· LOQUI AMB ELS 

ACTORS/ACTRIUS 



 

 

 

 

Altres elements de la representació? 

 Quines coses teniu més en compte en el moment de determinar la il·luminació que voleu fer 

servir a l’espectacle? 

 És pesat treballar tantes hores amb el maquillatge posat? 

 Els vestits que porteu, us els heu fabricat exclusivament per a aquest espectacle? 

 Feu alguns dibuixos abans de decidir l’escenografia que posareu als espectacles? 

 Costa molt recordar els moviments que heu de fer per dalt l’escenari, o el més difícil és re- 

cordar el text? Qui els decideix, aquests moviments? 

 Hi ha algú encarregat de la il·luminació? Com recorda els canvis que ha de fer? 

 
Evidentment, fóra bo que afegíssiu preguntes de collita pròpia, sobretot les que sor- 

geixin de l’observació de l’espectacle en el mateix moment que es desenvolupa. 
 
 
 

  DESPRÉS DE VEURE L'OBRA  

 

ACTIVITAT 1 
 

Heus aquí dues adaptacions d’una mateixa escena de la novel·la Tirant lo Blanc, una en prosa i l’altra 

dramatitzada, l’una adaptada per Joan Sales i l’altra, que heu vist a l’escenari, per Roger Llovet 

 
«En Tirant començà a passejar-se pels passadissos de palau, procurant mostrar en la 

cara i el gest una profunda tristesa. En això la princesa passava, i veient-lo tant pensívol no 

va poder estar de dir-li: 

- Cavaller, molta compassió tinc de vós com us veig tan trist; i us prego que em vulgueu 

dir quin és el vostre mal. 

- Senyora, en poques paraules us el podria dir, però aviat arribaria a oïdes del vostre pare, 

i això seria causa de la meva mort. 

- I ¿penseu, Tirant, que no sóc capaç de guardar-vos un secret? No tingueu cap temor de 

dir-me tota la vostra pena; jo la tindré tancada dintre meu, que ni al meu pare ni a ningú del 

món no la diria. 

- Senyora, ja que tant voleu saber-ho, no puc dir sinó que estic enamorat. 

- Digueu-me qui és la senyora que tant mal us fa passar, que si us podria ajudar en alguna 

cosa, de molt bona voluntat ho faria. 

En Tirant posà mà a la màniga i tragué el mirall! 

- Senyora, la imatge que hi veureu em pot donar mort o vida. 

La Princesa prengué el mirall. Amb cuitats passos se n’entrà dins la seva cambra, pensant 

que hi trobaria alguna dóna pintada, i no hi veié sinó la seva cara.» 

«Tirant el Blanc» Adaptació Joan Sales 



 

 

 

ESCENA 11 

Llum. Tirant resta a la cadira. Els altres actors van convertint l’escenari en un jardí inversem- 

blant. Algú imita el piular dels ocellets i la remor d’aigua cristal·lina. Tirant s’aixeca i surt del 

seu ensopiment. Ell i Carmesina passegen pel jardí. 

CARMESINA: Digueu-me, Capità: quin era el mal que, m’han dit, ahir sentíeu? 

TIRANT: Senyora, heu de saber que tot el mal és de mar, ja que els vents d’aquesta 

terra són més prims que els de ponent... 

CARMESINA: Doncs jo em pensava que la mar (cal pronunciar «l’amar») donava salut i 

llarga vida... Cavaller virtuós, us tinc molta compassió i voldria que em 

diguéssiu què podria fer jo per ajudar-vos. Què us passa, Capità? 

TIRANT: Parlem, senyora, de coses que siguin de salut i d’alegria, i deixeu les de 

passions que turmenten l’ànima. 

CARMESINA: Tirant, el que vós volguéssiu saber de mi, per secret que fos, jo us ho diria 

de bon grat. I vós, a mi, no m’ho voleu explicar? 

TIRANT: Senyora, ja que l’altesa vostra em força a dir-ho, he de parlar! Senyora, jo 

estimo i estic enamorat! 

CARMESINA: Oh! Digueu-me, Tirant, i qui és la senyora que tant mal us fa passar? 

Tirant li dona un paquet 

TIRANT: Senyora, la imatge que aquí hi veureu em pot donar mort o vida. 

Tirant marxa precipitadament. Carmesina comença a desembolicar el paquet. 

CARMESINA: Deu ser el retrat d’alguna dama... Un mirall? (Es mira, sorpresa) Un mirall!! 

Estic admirada de com un home, sense parlar, pot requerir d’amors una 

princesa! 

Escenes de la vida de Tirant lo Blanc, de Roger Llovet 
 
 

ACTIVITAT 2 
 

Amb la classe organitzada en grups, fer una llista de similituds i diferències entre ambdues adaptacio- 

ns, tant pel que fa al llenguatge, com als personatges que hi apareixen, el to de la conversa, etc... 

 
 

ACTIVITAT 3 
 

Buscar el text original i discutir, encara per grups, sobre què significa adaptar un text antic per a un 

públic juvenil (primer cas) o dramatitzar-lo (segon cas) també per a un públic jove. 

 
 

ACTIVITAT 4 
 

Fer una lectura, com si es tractés de teatre llegit, d’ambdós textos. 

 
 

ACTIVITAT 5 
 

Traspassar el text narratiu a una versió dramatitzada, i el dramàtic passar-lo a text narratiu. Poste- 

riorment es pot fer una posada en comú entre els grups per analitzar els problemes i qüestions que 

han anat sorgint, sobretot pel que fa a acotacions, narradors omniscients, etc. 



 

 

 

 

ACTIVITAT 6 
 

En el passatge anterior, l’autor juga amb l’homofonia, és a dir, amb el mateix so, de dues expressions: 

la mar i l’amar, i vol jugar-hi expressament pel doble sentit que li serveix a Carmesina per seduir el 

cavaller Tirant. Cal tenir en compte, però, que aquest recurs serveix si parlem en una varietat dialectal 

que emmudeixi la lletra r a final de mot. 

L’exercici que us proposem a continuació vol fer-vos jugar amb l’homofonia i fer-vos adonar que 

aquest fenomen és més corrent del que sembla. 

Cal que esbrineu si sonen igual o no els sintagmes o frases que nosaltres posem aparellats. Poseu el 

signes = o ‡ , segons calgui. 

 

l’havia pintada la via pintada 

fauna americana fa una americana 

cassola que sola 

és electiu és selectiu 

les porta a casa l’esport a casa 

poc es pensen poques pensen 

els arbres els sabres 

quinze anys quins anys 

l’estirava les tirava 

 
Podeu jugar també amb els equívocs que aquestes homofonies presenten, tal com fa Carmesina 

amb el Tirant, fent servir l’enginy i inventant converses que duguin a l’equívoc humorístic, com per 

exemple: 

 

 

No l’ha aprovada mai — No l’ha provada mai 

Tu creus que li agrada la llengua (l’òrgan o l’assignatura), al Joan? 

No ho sé. Em sembla que no l’ha provada (aprovada) mai? 

 

ACTIVITAT 7 
 

Tradicionalment la literatura distingeix entre novel·les de cavalleries, inspirades en les de temàtica 

artúrica (o de Bretanya), les més famoses de les quals són les castellanes, i novel·les cavalleresques, 

aparegudes en el segle XV, la més important de les quals és el Tirant lo Blanc. 

Després d’haver vist l’obra, de ben segur que sabràs col·locar en el quadre la llista de característiques 

que et proposem. 

 

— el protagonista té força sobrehumana; 

— passen en països exòtics, allunyats; 

— les accions són, en general, heroiques però normals; 

— el protagonista venç gràcies al seu enginy i força; 



 

 

 

— són narracions inversemblants; 

— contemporànies al lector; 

— són narracions versemblants; 

— espai pròxim i conegut; 

— accions increïbles i extraordinàries; 

— hi apareixen nans, fades, gegants...; 

— temps mític i remot; 

— els personatges secundaris són de carn i ossos. 

 
 
 

Novel·la cavalleresca Novel·la de cavalleries 
 

versemblança 

espai 

temps 

personatges 

protagonista 

accions 

 

 
ACTIVITAT 8 

 

Tot i que l’obra Tirant lo Blanc té quatre-cents vuitanta-set capítols, i malgrat que ni en Joanot Mar- 

torell ni en Martí Joan de Galba la dividiren en parts, se’n solen distingir cinc, que així figuren a la 

majoria de les edicions abreujades de la novel·la. 

Ordena aquests cinc títols argumentals corresponents als llocs on es desenvolupen les aventures del 

cavaller Tirant, unint-los amb fletxes als números d’ordre corresponents: 

Tirant al Nord d’Àfrica 1 

Tirant allibera l’Imperi Grec 2 

Tirant a l’Imperi Grec 3 

Tirant a Anglaterra 4 

Tirant a Sicília i Rodes 5 



 

 

 

 

ACTIVITAT 9 
 

Descobreix en la següent SOPA DE LLETRES els personatges principals de l’obra Tirant lo Blanc que 

has vist al teatre. 

 
E P T Y I S G N M A Q T V V T 

P L O J K T U P M Z S W I I K 

H A S K P J I E R R N A R U T 

J E S T P O L I U N Y A W D S 

L R M K O B L F G N N R T A V 

Z D T R O P E M I T Y S Z R P 

J E R I C O M A N A M S P E K 

K M A T R S D Y K S N U U P L 

P A Ç N B F E L I P W B P D R 

R V K A T I V N P B O E T S O 

Q I D O Ç G A D O G N F K A B 

T D I G P B R N S C G A A D A 

Z A K B S T O J D T U I B A P 

C A R M E S I N A K D D R O K 

Z F G N T P C K S Ç O W K P N 
 

 
ACTIVITAT 10 

 

Les Lletres de batalla són les cartes que es creuaven els cavallers que es proposaven de lluitar entre 

ells, esportivament o seriosament, o que es donaven permís per fer-se mal recíprocament segons els 

costums de la cavalleria. Si aquests desafiaments eren a mort rebien el nom de «a ultrança». 

En aquest tipus de cartes hi predomina, com correspon als costums i a l’estament dels cavallers un 

to cortès i elegant; però, al mateix temps, l’insult i la ironia troben el seu lloc en la frase enginyosa, 

el proverbi o en la mateixa falta d’habilitat verbal de l’adversari per donar a la carta tota la seva 

intenció provocadora. 

A continuació us presentem dues lletres de batalla, la segona de les quals és la resposta a la primera, 

entre Kirieleison de Muntalbà i Tirant lo Blanc 

 
«A vós, Tirant lo Blanc, més cruel que lleó famolenc, falsificador, escampador amb armes 

falses i dissimulades de la sang de quatre nobles reis, els meus amics. Jo, havent tingut 

notícia de la vostra gran crueltat, us combatré a tota ultrança per tal de venjar la seva 

mort. Esperaré la vostra durant vint-i-cinc dies, i, si per temor no accepteu el combat, us 

trencaré les armes i us penjaré cap per avall, tal com es fa amb els traïdors. 

Escrita i sotascrita de la meva mà, segellades amb les meves armes a la ciutat de Frisa. 

Jo, Kirieleison de Muntalbà». 
De l’adaptació teatral de Roger Llovet 



 

 

 

 

 

* * * * 
«Kirieleison de Muntalbà: He rebut la vostra lletra de batalla per la donzella Flor de Cava- 

lleria, la qual lletra conté paraules vils i deshonestes. Dic que mentiu per la gola i mentireu 

tantes vegades com ho direu. Jo els he morts com a cavaller, amb aquelles pròpies armes 

per ells escollides, així ofensives com defensives; i confio amb l’ajuda de Déu i de la sacra- 

tíssima Mare seva i del benaventurat cavaller monsenyor Sant Jordi, que us faré desmentir 

en batalla a tota ultrança de les immundícies que són sortides de la vostra falsa boca. 

Feta a la ciutat de Londres, a tretze de juliol, 

Tirant el Blanc» 

 
De l’adaptació de Joan Sales 

 
 
 

La proposta de l’activitat és que cada un de vosaltres, cavallers i cavalleres del segle XX, desafieu 

un company o companya de classe per motius amorosos, econòmics, de prestigi o qualsevol altre, en 

termes semblants als que heu vist a les lectures i a l’obra de teatre, sempre, és clar, que feu servir un 

to cortès però sense ni abandonar ni un bri dels vostres interessos. L’insult fet amb enginy i la ironia 

us seran armes verbals molt útils. Que la sang no arribi al riu, però. 
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