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     Els patrons i els mariners s’alegraren molt de l’arribada del Capità i li contaren que set 

naus de genovesos, que venien de Turquia amb forment i altres vitualles, havien entrat al 

port de Bellpuig. [...] 

     De seguida va fer preparar les naus i hi embarcà molts soldats i ballesters. Tirant va 

partir amb les naus aquella mateixa nit. 

     D’un port a un altre només hi havia trenta milles. Quan va ser ja ben de dia, els de 

terra descobriren les cinc naus de Tirant. Pensaren que eren les del Gran Carlemany i no 

es preocuparen per elles en absolut. Les naus s’acostaren, entraren dins del port i 

envestiren contra les altres. tot seguit saltaren molts soldats dins de les naus dels 

enemics i, com que hi havia molt poca gent, les conquistaren amb poc d’esforç i sense 

morir ningú. 

     Van traure totes les naus que estaven al port carregades de forment, de carn de bou 

salada i de vins de Xipre. Aquesta càrrega fou d’una gran utilitat per al campament dels 

cristians, ja que a causa de la guerra no podien proveir-se de forment i de gra si no ho 

feien per mar. Tirant va donar una part del forment al senyor de Malveí. [...] 

     Durant el viatge de tornada, Tirant va interrogar els turcs que havia fet presoners per 

veure si les notícies sobre Turquia concordaven amb la informació que li havia transmés 

Ciprés de Partenó. Els presoners li digueren que era cert que el Gran Caramany hi anava 

amb una gran armada, i que anava en companyia seua el rei de la sobirana Índia.[...] 

     Tirant va concertar una reunió del consell dels mariners amb els quals va dinar. Quan 

hagueren dinat, els digué: 

     - "Senyors, ja sabeu que el Gran Carlemany i el rei de la sobirana Índia vénen amb 

una gran armada [...] i segons m’ha dit Ciprés de Partenó, havia sentit dir al Soldà que 

portaven més de tres-cents mil ducats, ja que per conquistar aquest Imperi tots els moros 

han contribuït. Diuen que el regne de Tunis ha obtingut més de setanta mil ducats. Per 

això penseu quina seria la nostra glòria i el profit que trauríeu, si aconseguíem la victòria. 

Que cadascú de vosaltres done la vostra opinió." 

Joanot Martorell. Tirant lo Blanch 

 
 
 

1. Comprensió del text 
 

a. Determina el tema i comenta les parts bàsiques del text (1 punt) 

b. Resumeix en un màxim de deu línies el contingut del text (1 punt) 

c. Identifica la tipologia textual especificant els trets corresponents que apareixen al text (0.5 punt) 

d. Identifica les veus del discurs (0.5 punt) 

 

 

 

 



2. Anàlisi lingüística del text. 

 

a. Digueu com es pronuncien (1 punt) 

 

Patrons:  oberta o tancada  

terra:  oberta o tancada 

nostra: oberta o tancada 

port: oberta o tancada 

 

b. - Determina la funció sintàctica dels pronoms febles en negreta i a qui fan referència (1 punt) 

    - Determina la funció sintàctica dels segments subratllats al text (1 punt) 

 

 “Els patrons i els mariners s’alegraren molt de l’arribada del Capità” (l. 1) 

 “De seguida va fer preparar les naus i hi embarcà molts soldats i ballesters” (l. 4) 

 “...Carlemany i no es preocuparen per elles en absolut.” (l. 7) 

 “Les naus s’acostaren, entraren dins del port”  (l. 7) 

 “…Tirant va interrogar els turcs que havia fet presoners” (l. 16) 

c. Escriu un sinònim d’aquests mots extrets del text: 

 vitualles (l.3):____________________________________________________________________ 

 proveir-se (l.14):_________________________________________________________________ 

 concordaven (l.17):_______________________________________________________________ 

 profit (l.26):_____________________________________________________________________ 

 

3. Expressió i reflexió crítica. 

 

a. Explica les característiques generals de la novel·la cavalleresca. (150 mots) (2punts) 

 

b. A partir del contingut del text, ¿Creus que, en l’actualitat, un fet com el que narra el text es 

desenvoluparia de manera semblant?. (150 mots) (2punts) 
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     Els patrons i els mariners s’alegraren molt de l’arribada del Capità i li contaren que set 

naus de genovesos, que venien de Turquia amb forment i altres vitualles, havien entrat al 

port de Bellpuig. [...] 

     De seguida va fer preparar les naus i hi embarcà molts soldats i ballesters. Tirant va 

partir amb les naus aquella mateixa nit. 

     D’un port a un altre només hi havia trenta milles. Quan va ser ja ben de dia, els de 

terra descobriren les cinc naus de Tirant. Pensaren que eren les del Gran Carlemany i no 

es preocuparen per elles en absolut. Les naus s’acostaren, entraren dins del port i 

envestiren contra les altres. tot seguit saltaren molts soldats dins de les naus dels 

enemics i, com que hi havia molt poca gent, les conquistaren amb poc d’esforç i sense 

morir ningú. 

     Van traure totes les naus que estaven al port carregades de forment, de carn de bou 

salada i de vins de Xipre. Aquesta càrrega fou d’una gran utilitat per al campament dels 

cristians, ja que a causa de la guerra no podien proveir-se de forment i de gra si no ho 

feien per mar. Tirant va donar una part del forment al senyor de Malveí. [...] 

     Durant el viatge de tornada, Tirant va interrogar els turcs que havia fet presoners per 

veure si les notícies sobre Turquia concordaven amb la informació que li havia transmés 

Ciprés de Partenó. Els presoners li digueren que era cert que el Gran Caramany hi anava 

amb una gran armada, i que anava en companyia seua el rei de la sobirana Índia.[...] 

     Tirant va concertar una reunió del consell dels mariners amb els quals va dinar. Quan 

hagueren dinat, els digué: 

     - "Senyors, ja sabeu que el Gran Carlemany i el rei de la sobirana Índia vénen amb 

una gran armada [...] i segons m’ha dit Ciprés de Partenó, havia sentit dir al Soldà que 

portaven més de tres-cents mil ducats, ja que per conquistar aquest Imperi tots els moros 

han contribuït. Diuen que el regne de Tunis ha obtingut més de setanta mil ducats. Per 

això penseu quina seria la nostra glòria i el profit que trauríeu, si aconseguíem la victòria. 

Que cadascú de vosaltres done la vostra opinió." 

Joanot Martorell. Tirant lo Blanch 

 



 
1. Comprensió del text 

 

a) Determina el tema i comenta les parts bàsiques del text (1 punt) 

 En aquest fragment es narra l'atac militar a unes naus genoveses per part de Tirant 

i el seu exèrcit. La intenció és aprofitar-se'n del carregament i de la informació dels 

presoners turcs. 

 

Organitzativament hem de distingir entre una estructura externa que, en aquest cas. 

consta de 27 línies i 6 paràgrafs i una d'interna que es distribueix en tres parts bàsiques. 
 

   A la situació inicial (l.1-3) descobrim que els patrons i els mariners estan molt 

contents de trobar-se amb el capità (Tirant) perquè han arribat unes naus genoveses al 

port de Bellpuig i segurament els pot interessar.  

Efectivament, aquest és un fet que fa reaccionar el capità i dóna pas al nus de la història.  

 

  Al nus (l.4-19), veiem a Tirant que prepara les seus naus, embarca a tothom i 

es posen rumb cap al port de Bellpuig per intentar assaltar les naus vingudes de Turquia,  

aprofitar el carregament de vitualles i durant el camí de tornada aprofitar per 

interrogar els presoners sobre les intencions dels Gran Carlemany 

 

  Finalment, al desenllaç (l.20-27), en haver confirmat, Tirant, el que Partenó li 

havia dit, exposa la situació al consell dels mariners dient-los que podrien obtindre gran 

profit i bona glòria si aconseguien la victòria contra Carlemany, però els demana l'opinió.  

 

 
b) Resumeix en un màxim de deu línies el contingut del text (1 punt) 

El text proposat es pot resumir així: 
 

 

  Els patrons i mariners del capità Tirant l'informen sobre l'arribada al port de 

Bellpuig d'unes naus de genovesos carregades de vitualles. L'assalt i posterior conquesta 

d'aquestes els costà molt poc esforç i la càrrega de menjar fou molt ben rebuda en els 

campaments cristians. Durant la tornada, Tirant aprofità per interrogar els presoners 

turcs i aconseguí confirmar el que ja sabia per Partenó. Així doncs, plantejà i els demanà 

l'opinió al consell dels mariners sobre un possible atac a Carlemany per intentar obtindre 

el botí i endur-se així una nova victòria gloriosa per als cristians. 

 

 

 

 

 

 

 
 



c) Identifica la tipologia textual especificant els trets corresponents que apareixen al text (0.5 punt) 

  

  La seqüència narrativa (objecte d'anàlisi) s'encaixa dins l'àmbit d'ús literari i està 

extreta de la novel·la Tirant lo Blanch de Joanot Martorell, una novel·la del segle d'or 

valencià que és cabdal per a la nostra literatura i una referència a tota Europa. 

Destaquem tota una sèrie de marques lingüístiques que ajuden a definir aquest caràcter 

narratiu del text.  

 Un narrador extern en 3a persona (li contaren l.1) narra un atac per part de l'exèrcit 

de Tirant a unes naus genoveses i el seu èxit. Patrons i mariners es conjuren per a 

aconseguir-ho. Els fets es conten en pretèrit (contaren (l.1) en pretèrit perfet simple, 

havien entrat (l.2) en pretèrit plusquamperfet, o va partir (l.4) pretèrit perfet perifràstic) 

i té ordre cronològic, ja que segueixen una linealitat. A més, presenta una estructura 

clàssica organitzada en 3 parts, com hem analitzat en l'activitat anterior.  

 Per acabar volem destacar la combinació de seqüències narratològiques, típica dels 

textos narratius. En aquest fragment hi predomina bàsicament la seqüència narrativa que 

en alguns paràgrafs es barreja amb el discurs reportat present, sobretot, al final del text 

en estil directe («Tirant... els digué: -"Senyors....opinió"» l.20-27). En aquest cas, la 

descripció és poc significativa i per això no hem comentat res.  

 
 

d) Identifica les veus del discurs (0.5 punt) 

 

El text narratiu es desenvolupa a partir de diferents veus.  
   

  D'una banda comptem amb un narrador extern, ja que apareix en tercera 

persona ("li contaren" l.1, "descobriren" l.7) i a més a més, és omniscient perquè coneix els 

sentiments i pensament interns dels personatges ("Pensaren que eren les del gran 

Carlemany" l.7 o quan diu: "...per veure si les notícies sobre Turquia" l.17). 
 

  Per una altra banda cal comentar les veus enunciadores, és a dir, els 

personatges que hi intervenen al text i que ho fan amb l'ús del discurs reportat, tot i que 

en aquest cas els diàlegs són prou escassos.  

 En primer lloc tenim els patrons i els mariners, un personatge col·lectiu, pla i 

versemblant i secundari que es dirigeixen al capità en estil indirecte ("li contaren que... 

Bellpuig l.1-3).  
 

 Els presoners, personatge col·lectiu i antagonista apareixe en estil indirecte («Els 

presoners li digueren que ... Índia» l.18-19)  
  

 L'altre personatge que hi intervé és el capità Tirant; és principal, versemblant i pla. 

Podem intuir, per la lectura, que es tracta d'un personatge valent i interessat en la 

victòria cristiana. Apareix en estil directe ("Tirant...els digué: «-Senyors...opinió" l.20-27). 
 

 A la l.23-25 Trobem la veu de Ciprés de Partenó en estil indirecte a través de Tirant 

quan li confirma que Carlemany venia amb una gran armada.  
  

 El senyor Malveí, el Gran Carlemany, el Soldà, la sobirana Índia, els moros i cristians, 

són personatges que apareixen citats.  

 



 


