
13.CURIAL E GÜELFA I 
TIRANT LO BLANC 

 
1.Els llibres de cavalleria. 

 
 

 
La novel.la cavalleresca naix a França cap al segle XII. Chrétien de Troyes 
elabora el prototipus de cavaller errant, heroi i model de comportament per 
als altres, per les seues nombroses virtuts. Aquest novel.la recull les llegendes 

al voltant del rei Artús i els cavallers de la Taula Redona. 

Característiques: 

-Presenta arguments fantàstics. 

-Protagonitzats per personatges sobrehumans. 
-Viuen  les  seues  aventures  en  un  temps  i  un  espai  mítics  i 

il.localitzables. 

-Apareixien sovint éssers fantàstics: dracs, mags, gegants. 
 
 
 

2.La novel.la cavalleresca. 
 
Constitueix una evolució dels llibres de cavalleries que es dóna en el s.XV. 
Característiques: 

-Les accions són creïbles, versemblants. 
-Protagonitzades per herois forts i valents, però humans. 

-Viuen les seues aventures en un  temps  i un espai  coneguts i 

localitzables. 

-Sovint s’exagera però no abunden els éssers fantàstics. 

Les dues grans novel.les cavalleresques escrites en la nostra llengua són el 
Tirant lo Blanc i el Curial e Güelfa. 

 

3.El “Curial e Güelfa”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escrita en la segona meitat del XV(entre 1435 i 1462,d’autor anònim, narra les 

aventures i els infortunis d’un jove(Curial) i la seua relació amorosa amb una 
dama noble(Güelfa). Curial és de classe baixa. Una germana del  
seu senyor natural, el marqués  de Montferrat, el pren sota la seua protecció. 



El jove es converteix en cavaller vencedor en molts combats, entre ells el 

torneig de Melú, on triomfa junt amb els altres cavallers que acompanyen el rei 
Pere el Gran. Però les males llengües fa que es distancie de Güelfa. De tornada 

de Terra Santa naufraga i pateix un captiveri de sis anys al nord d’Àfrica. 
Finalment, pot tornar a Montferrat, on es casa amb Güelfa, que sempre 
havia estat enamorada d’ell. 
 

 
4.El “Tirant lo blanc”. 

 
 

 
Escrita per Joanot Martorell(1490), és una obra mestra de la nostra literatura, 
que es caracteritza per la seua modernitat. 
Un jove cavaller bretó, Tirant, es fa famós a Anglaterra en uns tornejos 

organitzats amb motiu del casament del rei. Allí aprén, de mans de l’ermità 
Guillem de Varoic,tot el que necessita saber un bon cavaller. Tirant i els seus 

amics acudeixen en ajuda de  Sicília i Rodes, assetjades pels turcs. Els 
seus èxits arriben a coneixement de l’Emperador de Bizanci, que li demana 
ajuda per frenar els turcs. Ja a Bizanci (Constantinoble), Tirant expulsa els 

turcs i s’enamora perdudament de la princesa Carmesina, filla de l’Emperador. 
Després d’un naufragi al nord d’Àfrica, torna a Constantinoble i es casa 

amb Carmesina. El nomenen Cèsar de l’Imperi. Però en poc temps mor ell, 
d’un refredat, mor Carmesina, de tristor, i així van desapareixent  els  
personatges  més  importants  de  l’obra.Un personatge   secundari,Hipòlit,   

es   casa   amb   l’Emperadriu,   però prompte enviuda  i es casa amb la filla 
del rei d’Anglaterra. 

L’obra destaca pel seu realisme, per la intriga amb què viuen el seu amor 
Tirant i Carmesina i pel cant a la vida i la crisi de l’ideal cavalleresc que 
observem en molts personatges secundaris. 

Es caracteritza per: 

1.La gran quantitat d’episodis militars i guerrers. 
2.L’explicació de les coses en base a la raó i la intel.ligència humana. 

3.La sensualitat i l’erotisme de les seues pàgines. 
4.La narració en tercera persona, amb inclusió de fragments en estil directe i 

de diàlegs. 

5.Es combina un llenguatge planer amb un llenguatge molt culte, típic, 

com hem vist, de la Cancelleria Reial. 

 


