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Abans de llegir

1. Observa el dibuix de la portada i llig el títol de l’obra. Quines idees t’aporta 
sobre la novel·la? Què et suggereix?

2. Escriu  una  breu  biografia  sobre  Silvestre  Vilaplana.  Quin  tipus  d’obres  sol 
escriure? A quin tipus de públic van adreçades?

3. En quin segle esdevenen els  fets  narrats? Escriu les característiques generals 
d’aquesta època.

4. Qui és Joanot Martorell? Busca'n informació.

Mentre llegim ( pàgines 5 a 140)

                                                                                                                       

Joanot Martorell  

                                                                                                              

                                                                                 

1. Qui és el narrador de l’obra?

2. Qui és Martí Joan de Galba? Què li demana Martorell?                        

3. Quins són els components de la família de Joanot? 

4. Per què Francesc Martorell no vol que Galceran l’acompanye a la guerra?

5. Per què els Martorell havien caigut en desgràcia?
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6. Com s’anomenava  la  caravel·la  en  què  Joanot  viatjaria 
fins a Sicília?

7. Com se sent el jove Joanot en aquest primer viatge com a 
home? Busca alguna frase que ho exemplifique.

8. Quina és la vertadera intenció de Joanot per a acceptar 
anar amb el pare?

9. Cerca informació sobre Martí l’Humà i fes-ne un resum.

10. Quin és el comportament dels soldats durant el viatge?

11. Quina instrucció rep Martorell de son pare durant el viatge?

12. On se situa la cort del rei Alfons? Com apareix descrita al llibre?

13. Cerca informació sobre el rei Alfons el Magnànim i la reina Maria. Fes-ne un 
resum breu.

14. Té confiança Francesc Martorell en els plans del rei Alfons?  

15. Per què Francesc Martorell nomena Joanot hereu universal de tots els seus béns?

16. Com es diu el senyoriu que reserva a Galceran?

17. Quin són els estratagemes utilitzats pels genovesos a la batalla de Ponça?

18. Què és un estol?  

19. Com va salvar Martorell la vida de son pare?

20. Com es diu la ciutat on va portar Martorell son pare?

21. Què havia passat amb el rei Alfons?

22. On va soterrar Martorell son pare?  

23. Van aconseguir alliberar el rei Alfons?

24. Com va tornar Joanot a la Península?

25. Qui són els Ladernosa?

26. Com s’assabenta Galceran de la decisió del pare? Com reacciona?
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27. Quina  condició  posa  la  mare  de  Joanot  a  les  peticions  de  Galceran  per  a 
l’acceptació del testament de Francesc?

28. Quina és la preocupació més immediata de Joanot com a cap de família?

29. Amb  qui  inicia  els  contactes  per  al  futur  matrimoni  d’Isabel?  Escriu  una 
biografia breu sobre aquest escriptor valencià.

30. Per què va redactar Joanot un cartell de deseiximent contra Joan de Montpalau?

31. Què és el matrimoni secret?

32. Com va reaccionar la reina Maria davant la petició de Joanot?

33. Què decideix fer Martorell?  

34. On es dirigeix Martorell en busca d’ajut?

35. Quina llengua hagué d’usar Martorell a Anglaterra? 

36. Com es diu el rei d’Anglaterra? Cerca'n informació i escriu-ne un resum breu.

37. Què se celebra a Anglaterra amb grans festes?

38. Com és la cort d’Anglaterra?

39. Va acceptar el rei ser el jutge de Martorell?  

40. Amb qui va establir una forta amistat en aquest viatge 
a Anglaterra?

41. Com descriu  Joanot  la  figura  de  lady Elisabeth,  la  primera 
vegada que Martorell la veu?

42. Com descriu  Martorell  els  seus  sentiments  cap a  Elisabeth? 
Posa'n exemples.

43. Qui és el duc d’Alimburg?  

44. Per què Galceran va enviar una carta de deseiximent a Ausiàs March?  

45. Què significa batalla a ultrança?

46. A quina edat va tenir Martorell la seua primera experiència sexual?

47. Què és una justa?
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48. Quines són les bones notícies que Martorell rep de València?

49. Contra qui va lluitar Martorell en segon lloc al torneig?

50. Quin parentiu té Elisabeth amb el rei enric d’Anglaterra?

51. Per què Elisabeth visita Joanot en la tenda?

52. Quin premi té el guanyador de les justes?

53. Com descriu Vilaplana el mal d’amor que pateix Joanot per Elisabeth?

54. Per què la serventa de Lady Elisabeth vol ajudar Joanot?

55. Com pot observar Joanot per primera vegada la seua estimada? Explica-ho.

56. Quin consell li dóna el comte de Varoic?

57. Va guanyar realment el duc d’Alimburg el combat amb 
Martorell?

58. Per  què  Montpalau  no  pot  viatjar  a  Anglaterra  per 
batre’s amb Joanot?

59. Com havia estat promesa Elisabeth al duc d’Alimburg?

60. Què significa besar el palmell de la mà?

61. Per què el rei Enric decideix adobar cavaller Joanot?  

62. Explica breument la preparació  per a la cerimònia d’adobament.

63. Per què el rei besa en la boca Joanot?

64. Qui va véncer la lliça? És el veritable guanyador?

65. Penses  que  en  algun  moment  Martorell  pateix  mal  d’amor?  Busca'n  algun 
exemple.

66. Per què és tan important i necessari el matrimoni d’Elisabeth?

67. Què li recomana Beauchamp al seu amic?

68. Arriba a enfrontar-se Martorell a mercader.

69. Quina indemnització rebrà Damiata?
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70. Què vol  dir  Beauchamp amb la  frase” Amic Martorell,  vós  sou un autèntic  
cavaller. Potser el món ja no és de gent com vós i com jo” .

71. Què li va regalar Elisabeth a Martorell la nit que es van 
acomiadar? 

72. Què li demana Martorell a Beauchamp quan s’acomiada 
d’ell? Per què li està tan  agraït?

73. Amb qui realitza Martorell la seua tornada en vaixell a la 
Península?

74. Quin incident pateixen durant el viatge?

75. Aconsegueixen  els  pirates  endur-se  el  fermall 
d’Elisabeth?

76. Qui  va  oferir  hostatge  a  Martorell  una  vegada va 
arribar a Lisboa?

(pàgines 141 a 261)

1. Què pensa Martorell de les dones portugueses?

2. Quin dot exigeix Ausiàs March pel casament amb Isabel?

3. A qui ha de demanar ajuda econòmica Martorell?                         Ausiàs March

4. Com troba Martorell la seua germana Isabel?

5. Què dedueix la mare de Martorell durant la coversa amb el 
seu fill?

6. Com es resol el conflicte amb Ausiàs March?

7. Què pensa Damiata quan la seua germana Isabel es casa?

8. Aconsegueix Martorell perdonar la seua germana?        

9. Notícies terribles arriben a cals Martorell, quines?
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10. Per què la reina Maria dicta una ordre de cerca i crida 
contra Joanot i el seu germà?

11. Aconsegueix Martorell eixir de la presó?

12. Com aconsegueixen els Martorell les terres de Murla i 
Benibraïm?

13. Per què la família Martorell ha de fugir a Murla?

14. Quantes persones van morir només a València? 

15. Per què va tornar Jaume Vilaragut a València? A què vol dedicar sa vida?

16. Qui és Felip de Boïl?

17. En quin any s’aconsegueix definitivament la conquesta de Nàpols? 

18. Arribà a produir-se l’enfrontament entre Boïl i Martorell? Per què?

19. Com va ser el comportament de Martorell  i Agnès de Portugal la 
primera vegada que es van veure? 

20. Quin impediment té aquesta relació?

21. Per què es va degradar la relació de Martorell i Agnès?

22. Galceran fa que els Martorell perden el senyoriu de Llíber, qui el 
compra en la subhasta pública?

23. Quina va ser la venjança d’Agnès de Portugal?

24. Quines són les úniques possessions que els resten als Martorell?

25. Per què va ser empresonat Galceran?

26. Amb qui es va casar novament Ausiàs March? Quin parentiu té amb la seua dona?

27. Per què  Joanot va ser empresonat per segona vegada ?

28. De  quina  manera  aconsegueix  Martorell  venjar-se  del  mercenari  que  el  va 
acompanyar a Portugal?

29. Per què Joanot dóna una oportunitat a Gonçal d’Íxer? Quantes lletres de batalla li 
envia?

30. Quina humiliació va haver de suportar la família Martorell per la seua culpa?
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31. Què pensa Martorell sobre la cavalleria?

32. Com respon Martorell a l’ofensa d’Íxer? Quines conseqüències va tindre?

33. Després De la mort de sa mare, Joanot rep una carta del seu amic Beauchamp  i 
decideix tornar a Anglaterra, per què?

Margarida d’ Anjou 

34. Amb  qui  es  va  casar  el  rei  enric  d’Anglaterra?  Què  saps 
d’aquest personatge?

35. On viu ara Elisabeth?

36. Quants fills té Elisabeth? Com es diuen?

37. Què li va cridar més l’atenció a Joanot de l’aspecte de la seua 
estimada?

38. Elisabeth pregunta “T’espera una esposa a València?”, com reacciona Martorell?

39. Què li proposa Elisabeth a Martorell?

40. Quant de temps van viure junts? Com van reaccionar els xiquets?

41. Quins són els sentiments de Joanot davant la mort de la seua estimada?

42. On va ser soterrada Elisabeth?

43. Qui es fa càrrec dels xiquets?

44. Martorell va copiar un llibre sobre un avantpassat de Beauchamp i el va adaptar, qui 
és?

45. Quina és la situació de Beauchamp a la cort?

46. Quans anys tenia Joanot quan va deixar Anglaterra? En quin any es troba?

47. On s’allotja Joanot quan torna al seu país?

48. Com va aconseguir tornar a València?

49. Quines conseqüències va tindre la pèrdua de Constantinoble?

50. Com és la relació entre Joanot i la seua germana Damiata?
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51. A Nàpols què li va dir Vilaragut a Joanot?

52. Com es diu el nou Papa Alfons de Borja? Per què  els francesos no l’accepten? 
Calixt III                 Malgrat tot, què va aconseguir abans de morir durant el seu papat?

53. Quin és el sentiment de Martorell quan se n’assabenta de la mort 
de la reina Maria?

54. Quina transformació pateix la cort de Nàpols?

55. Amb qui estableix  Joanot una ferma amistat a Nàpols?

56. El rei Alfons no va tindre descendència legítima i va nomenar 
successor el seu germà Joan II i atorgà el govern de Nàpols al 

seu fill bastard Ferran, quines conseqüències va tindre aquesta decisió? 

57. Quin càrrec ocupa Joanot Martorell a la cort de Nàpols? 

58. Quin ambient troba Martorell a la Barcelona de 1459?

59. En quin any va començar a escriure el seu Tirant?

                                                       Carles de Viana

60. Quina opinió tenia el poble sobre Carles de Viana?

61. Arribaren a algun pacte el rei Joan i el príncep Carles?

62. Què sabem sobre Ausiàs March?

63. Quant de temps va estar empresonat el príncep Carles de Viana?

64. Què li recomana Martorell al príncep Carles de Viana si vol evitar la guerra en cas 
que morís?

65. Com ens descriu Vilaplana la cort de Carles de Viana?
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66. Quina relació va mantindre Martorell amb Roís de Corella?

67. A València Joanot es va instal·lar ca Damiata, ha canviat la relació entre els dos 
germans?

68. I la relació amb Galceran?  

69. Segons Martorell, on es troba l’autèntica felicitat? Què li fa 
pensar d’aquesta manera?

70. Isabel  de  Lloris,  l’amor  de  maduresa  de  Joanot  va  ser  la 
primera  que va  llegir  el  seu  “fill”  i  l'anima a  publicar-lo, 
quins són els sentiments de Martorell?

71. Què pensa Martorell sobre l’època en què està vivint?

72. De què se n’assabenta Martorell a la fi dels seus dies?

73. Què li demana Martorell a Martí Joan de Galba?

74. Per què vol Martorell que Galba creme els seus escrits?
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Estudi dels personatges

Recorda que mentre lliges la novel·la has d’anar fent un estudi físic i psicològic dels 
personatges següents (recorda que has d’anar anotant el número de pàgina quan faces 
una cita):

a. Joanot Martorell

b. Francesc Martorell

c. Damiata Martorell

d. Galceran Martorell

e. Isabel Martorell

f. La senyora Martorell

g. Montpalau

h. La reina Maria

i. Alfons el Magnànim

j. Enric V d’Anglaterra

k. Beauchamp

l. Duc d’Alimburg

m. Martí Joan de Galba

n. Jaume Vilaragut

o. Lady Elisabeth

p. Ausiàs March

q. Agnès de Portugal

r. Gonçal d’Íxer

s. Carles de Viana

t. EL rei Joan
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Resum de l’argument

Fes un resum de l’argument de la novel·la. Recorda que un resum NO ÉS UN COPIAT.

Temes

Analitza com Silvestre Vilaplana planteja els temes següents a la novel·la.

1. Què hi ha de ficció i realitat a la novel·la?

2. Com reflexa el món de la cavalleria?

3. Com és l’amor a l'Edat mitjana?

Amb  aquesta  novel··la  he  après...

Reflexiona sobre la teua experiència lectora amb Les cendres del cavaller. Escriu-ne una 
ressenya (de 150 a 200 paraules).
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