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Resum 

El concepte de paisatge sonor ens ofereix una aproximació epistemològica que permet una nova manera 

d’entendre el fenomen musical en un context històric i sociocultural determinat. En el present article s’aplica 

aquest enfocament metodològic a la novel·la Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. Al llarg del text 

s’analitzen les relativament escasses referències tant a instruments musicals com a contextos i situacions on 

la música assumeix un paper més o menys significatiu. S’agrupen els instruments musicals segons la classi-

ficació d’alt i baixos, i s’assenyalen els seus usos i funcions a partir del testimoni literari. Igualment, es tracta 

de determinar el paper de la música vocal, tant sacra com profana, a la novel·la, tot i les exigües al·lusions a 

aquest tipus de repertori. Per últim, es mostra la importància de les obres literàries com a fonts d’informació 

per a l’estudi de la música, ja que ens aporten informació sobre el fenomen musical en un moment històric 

concret, però, i sobretot, ens aproximen a l’experiència subjectiva musical del seu autor, en aquest cas Joanot 

Martorell. 
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Resumen 

El concepto de paisaje sonoro nos ofrece una aproximación epistemológica que permite una nueva manera de 

entender el fenómeno musical en un contexto histórico y sociocultural determinados. En el presente artículo 

se aplica este enfoque metodológico a la novela Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. A lo largo del texto de 

analizan las relativamente escasas referencias tanto a los instrumentos musicales como a aquellos contextos i 

situaciones en los cuales la música asume un papel más o menos significativo. Se agrupan los instrumentos 

musicales siguiendo la clasificación de altos y bajos, y se señalan sus usos y funciones a partir de los testi-

monios literarios. Igualmente, se trata de determinar el papel de la música vocal, tanto sacra como profana, 

en la novela a pesar de las exiguas alusiones que se hacen a este tipo de repertorio. Por último, se muestra la 

importancia de las obras literarias como fuentes de información para el estudio de la música, ya que nos 

aportan información sobre el fenómeno musical en un momento histórico concreto y, además, nos aproximan 

a la experiencia subjetiva musical del propio autor, en este caso Joanot Martorell. 
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Introducció 

 

A tot temps ens trobem amb sorolls que ens envolten, sons que colpegen els nostres oïts ininterrom-

pudament i amb els quals interactuem durant l’esdevenir quotidià sense, necessàriament, ser-ne 

conscients. El clàxon d’un automòbil, les campanes de la torre, un fragment d’una simfonia que 

sona en un vell reproductor o la nostra àvia cantant-nos una cançó tradicional. Tots aquests sons, i 

tants altres, construeixen i constitueixen el que Murray Schafer (1977) va definir com paisatge so-

nor (soundscape), sons que podem percebre en ambients reals o virtuals, els qual impregnen de 

conceptes, sensacions i significats la nostra experiència narrativa subjectiva, i que podran veure’s 

reflectits, o no, en activitats futures. 

 

Reconstruir el paisatge sonor d’una obra literària implica, per tant, ja no sols rastrejar i detectar les 

diverses referències explícites a elements musicals que en ella apareixen, sinó també escoltar 

l’acusmàtica implícita subjacent,1 la qual ens pot ajudar a entendre el fenomen musical en un con-

text històric i sociocultural determinat, així com des de l’experiència pròpia de l’autor. A partir 

d’aquest enfocament metodològic, ens endinsarem en la novel·la del Tirant lo Blanc i, guiats per la 

ploma de Joanot Martorell, tractaré de perfilar el paisatge sonor que l’integra per tal d’escoltar 

aquella música que, tal vegada, únicament va sonar als records de l’escriptor, tot i estar present a 

l’Europa del segle XV.2   

 

  

1. Aproximació al Tirant lo Blanc 

 

Segons afirma Joanot Martorell a la dedicatòria que encapçala el Tirant lo Blanc, va començar amb 

la redacció de l’obra el 2 de gener del 1460.3 La data de la seua finalització no és tan concreta, però 

sabem que:  

 

Martorell havia mort l’abril del 1465 i que, un any abans, posat en extrema necessitat econòmica, 

havia hagut de cedir el manuscrit del Tirant al donzell Martí Joan de Galba, com a penyora per un 

                                                           
1 Murray Schafer ens interpel·lava amb la necessitat de recuperar la «cultura de l’oïda», la qual s’ha vist sotmesa i arra-

conada per l’omnipresent «cultura de la vista» (Martín, 2015: 640).  
2 Per a l’elaboració d’aquest text he utilitzat l’edició de Tirant lo Blanch a cura d’Albert Hauf (Martorell, 2008). A les 

referències bibliogràfiques de les cites textuals del Tirant lo Blanc, i amb la intenció que siga el més esclaridor possible, 

he optat per indicar tant el capítol on apareix la cita com la pàgina en què es troba en aquesta edició.  
3 «E perquè en la present obra altri no puxa ésser increpat si defalliment algú trobat hi serà, yo, Johanot Martorell, cava-

ller, sols vull portar lo càrrech, e no altri ab mi, com per mi sols sia stada ventilada a servey del molt il·lustre príncep e 

senyor rey spectant don Ferrando de Portogual la present obra, e començada a II de giner de l’any MCCCCLX». (Mar-

torell, 2008: 63). 
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préstec que li havia fet de cent reals, el qual préstec sembla que no va poder tornar-li mai (Labrado, 

2014: 10). 

 

Martí de Riquer considera que el Tirant lo Blanc s’allunya del gènere propi dels llibres de cavalleri-

es per encetar un nou estil literari:  la «novel·la cavalleresca» (Labrado, 2014: 9). Als llibres de ca-

valleries és essencial l’element màgic i meravellós, on els herois tenen atributs sobrehumans i 

l’acció es desenvolupa en un temps i en una geografia inconcrets i remots; en canvi, en la novel·la 

cavalleresca els personatges mostren limitacions humanes, l’acció es desenvolupa dins els límits 

que les lleis de la natura permeten, en un temps molt pròxim a l’època històrica en què es va escriu-

re l’obra i en una àrea geogràfica coneguda i real. La novel·la cavalleresca representa una innovació 

important front a la vella narrativa artúrica: l’aproximació cap a un cert realisme de versemblança.  

 

Aquest distanciament respecte la concepció de l’heroi arquetip dels llibres de cavalleries l’observem 

en el protagonista de l’obra de Martorell, el cavaller Tirant. A diferència d’altres cavallers, Tirant 

se’ns presenta com un home enginyós i estratega capaç de dirigir els exercits i abastar una ciutat 

assetjada, però sense perdre mai el contacte amb la realitat. Martorell vol un personatge creïble i, 

per tant, l’heroïcitat s’ha d’imbricar amb trets que manifesten la seua dimensió humana. Junt amb 

qualitats com l’astúcia, l’enginy i la disciplina, observem un Tirant que es mostra cruel, orgullós i 

impacient (Sabaté, 1997: 336). Serà després de l’arribada a l’imperi grec quan apareixen en Tirant 

nous matisos fins ara desconeguts que el complementen com a personatge. La bellesa i virtuts de la 

princesa Carmesina, hereva de l’imperi, i la possibilitat a cada cop més real d’esdevenir ell mateix 

en emperador, substituint el decrèpit titular de la corona, fan aparèixer en Tirant sentiments d’amor 

i ambició que l’humanitzen i apropen al lector.  

 

La realitat contemporània té un paper important per entendre la trama del Tirant lo Blanc. 

L’objectiu de l’heroi, que finalment assolirà, és impedir la caiguda de Constantinoble en mans dels 

turcs; impedir-ne la conquesta i no reconquerir-la, contradient així la realitat històrica, ja que el sol-

dà Mehmed II conquerí Constantinoble en maig del 1453, uns set anys abans que Martorell comen-

cés a escriure la seua novel·la (Labrado, 2014: 9). La novel·la es va gestar, per tant, sota l’impacte 

directe de la conquesta de Constantinoble, un fet de gran importància històrica que fou viscut dra-

màticament per tota la cristiandat, què no podia deixar de mirar amb preocupació el creixement de 

la potència otomana a la Mediterrània i a Europa oriental.  
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Dins d’aquest context social es crearen tertúlies literàries on es reunien els col·lectius de poetes i 

literats de l’època per mostrar les seues creacions i reflexionar sobre un dels esdeveniments polítics 

més importats del seu temps. Ha de ser en aquestes sessions, enteses com una mena d’entreteniment 

intel·lectual, on hem de situar la concepció del Tirant lo Blanc (Sabaté, 1997: 335). L’objectiu de 

Martorell era presentar un personatge, un heroi, que representés els valors i virtuts de la cavalleria, 

la qual havia anat en constant decadència, amb l’objectiu de recuperar el seu prestigi inicial. Aquest 

nou heroi, però, no podia seguir l’estel dels vells cavallers artúrics, amb un discurs simbòlic i 

al·legòric que havia perdut força en els darrers anys: 

 

El conformisme basat en la interpretació del món perfecte de la cavalleria es convertia diàriament en 

una mentida amagada darrere d’una retòrica i d’unes formes de comportament purament artificioses 

(Nijs, 2013: 35). 

 

Els nous temps demanaven un nou cavaller, i Martorell el creà: un personatge de ficció carregat 

d’un alt component realista. Amb ell pretenia apropar una ideologia i uns models de comportament, 

el dels cavallers, als seus contemporanis adaptant-ne el discurs al nou context (Sabaté, 1997: 340). 

 

Tirant lo Blanc és un llibre de clara inspiració europea i mediterrània. Els seus escenaris abasten 

Anglaterra, en menor mesura Bretanya i França, les illes de Sicília i Rodes, l’imperi de Constanti-

noble, les mars i les costes del llevant mediterrani, el regne de Tremissèn i la Barbaria nord-

africana. En cap moment el famós cavaller fica els peus a la península Ibèrica; no obstant, Martorell 

no deixarà passar l’oportunitat i dedicarà unes paraules a la seua terra natal. Al capítol 330 ens mos-

tra una disgregació sorprenent i, aparentment, poc justificada (Labrado, 2014: 12) on un frare mer-

cenari arriba al regne de Tremissén per redimir captius valencians en poder dels musulmans. Amb 

la simple excusa que el personatge és natural «de una ciutat qui és nomenada València» Martorell 

efectua un extens comentari sobre el lloc d’origen d’aquest frare: 

 

E lo dit frare era natural d’Espanya la baxa, de una ciutat qui és anomenada València, la qual ciutat 

fon edificada en pròspera fortuna de ésser molt pomposa e de molt valentíssims cavallers poblada, e 

de tots béns fructífera. Exceptat spècies, de totes les altres coses molt abundosa, de hon se trahen 

més mercaderies que de ciutat que en tot lo món sia. La gent qui és de allí natural, molt bona e pací-

fica e de bona conversació. Les dones de allí naturals són molt femenils, no molt belles, mas de molt 

bona gràcia e més atractives que totes les restants del món, car ab lo lur agraciat gest e ab la bella 

eloqüència encativen los hòmens. Aquesta noble ciutat vendrà per temps en gran decaÿment per la 

molta maldat qui en los habitadors de aquella serà. De açò serà causa com serà poblada de moltes 
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nacions de gents que, com se seran mesclats, la lavor que eixirà serà tan malvada que lo fill no fiarà 

del pare ni lo pare del fill, ni lo germà del germà. Tres congoxes ha de sostenir aquella noble ciutat, 

segons recita Elies: la primera de juheus, la segona de moros, la terça de crestians qui no vénen de 

natura, qui per causa d’ells rebrà gran dan e destrucció. Encara diu més, que la causa per què és tan 

fructífera aquella regió e tan temprada sí és que com la spera del sol dóna en paraýs terrenal, que re-

verbera en la ciutat e regne de València perquè li stà de dret endret, e de ací li ve tot lo bé que té 

(Martorell, 2008: cap. 330, 1183). 

 

No trobarem cap altre comentari a una ciutat amb un desplegament comparable d’informació, 

d’opinió i prejudici com el que acabem de mostrar, ni tan sols d’aquelles ciutats per les quals Tirant 

es mou. Per tant, és evident que el mateix Martorell tenia molt present la ciutat de València mentre 

elaborava la novel·la. No seria estrany pensar que en molts dels passatges amb cites a quelcom acti-

vitat on la música té un paper destacat, Martorell estigués rememorant vivències experimentades a 

casa seua. Tanmateix, hem de recordar que el nostre autor visità ciutats d’Anglaterra, Portugal i 

Itàlia. Açò, junt amb les poques descripcions musicals que ens aporta la novel·la del Tirant, fan que 

sigui una tasca molt complexa, sinó impossible, reconstruir el repertori musical exacte que Marto-

rell s’imaginà per a la seua obra, si bé en cap moment aquesta qüestió fou objecte de reflexió per a 

l’autor.  

 

 

2. La música instrumental: classificació dels instruments, usos i funcions 

 

La música al Tirant lo Blanc passa més o menys inadvertida si ho comparem amb altres composici-

ons literàries de gèneres semblants. Les referències a instruments musicals o quelcom tipus de cant 

són més bé tangencials, lligades a descripcions més àmplies on es narren esdeveniments que, als 

ulls de Martorell, despertaven un major interés entre els seus contemporanis. Les accions bèl·liques, 

les armes utilitzades per a emprendre una batalla, i inclús el tipus d’indumentària utilitzada per a 

una situació o altra són tractats amb un detall més precís i acurat que no pas el fenomen musical i 

sonor. Així i tot, el caràcter realista que tracta d’imprimir Joanot Martorell a la seua obra ens fa 

pensar que molts dels escenaris amb al·lusions a la música i els instruments musicals eren versem-

blants amb el que ocorria al món real; inclús l’escriptor, per què no, podria estar recordant i descri-

vint situacions pròximes a les viscudes per ell mateix. 

 

Al llarg del Tirant lo Blanc se citen un considerable nombre d’instruments musicals; no obstant 

això, es tractaria d’aquells més comunament utilitzats a les distintes corts de qualsevol país 
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d’Occident (Gómez, 2010: 28). Abans de tractar cadascun dels instruments que es mencionen hem 

de recordar el criteri de classificació que imperava al segle XV, diferent de l’actual. En aquest perí-

ode, l’èmfasi de la producció sonora semblava no tenir tant a veure amb l’heterogènia varietat 

d’instruments, sinó en la intensitat del so produït i el caràcter enèrgic del timbre de cada instrument 

(Bowles, 2009a: 6). Els instruments amb major projecció i potència sonora eren coneguts com a 

instruments alts, entre els quals trobem tot el vent, tant fusta com metall, i la percussió. D’altra ban-

da hi ha els instruments baixos, amb una sonoritat menor i entre els que se situen, sobretot, les cor-

des. La utilització d’un tipus d’instruments o altres dependrà del repertori musical a interpretar, la 

situació social per a la qual es precisa música, així com l’espai on aquesta es desenvolupe (Brown, 

1973, 7). No obstant això, els instruments d’ambdues categories podien interpretar-se conjuntament 

si l’ocasió així ho requeria.  

 

Els instruments alts que se citen al Tirant lo Blanc són els següents: trompetes, anafils, clarons, 

botzines, un corn, flautes, charamites [sic], musetes, tabals, tamborinos, campanes, sancerros [sic] i 

campanetes d’argent. D’entre tots, la trompeta té un paper notòriament destacat, ja que el seu ús tant 

militar i heràldic com civil li atorgava un estatus de distinció enfront dels altres. Es tracta d’un ins-

trument de vent-metall, format per un tub recte d’uns tres peus de llargària, amb un extrem cilíndric 

i estret per a insuflar aire i l’altre cònic per on s’emet i es projecta el so. Els seus sons es limitaven a 

la sèrie harmònica natural, el que no impedia que els tocs i senyals produïts foren ben diversos. Se-

gons Maricarmen Gómez: 

 

Todo parece indicar que su aprendizaje debió realizarse por vía auditiva al menos hasta el siglo XVI, 

algo por lo demás habitual en el aprendizaje del repertorio instrumental a lo largo del Medioevo sal-

vo en el caso de los instrumentistas de tecla (Gómez, 2010: 29).  

 

De fet, en èpoques amb més restriccions festives, com podria ser la Quaresma, els ministrils solien 

reunir-se per a intercanviar cançons i noves composicions instrumentals (Bowles, 2009a: 4). No 

obstant això, els sons que la trompeta emetia al camp de batalla tenien una finalitat plenament co-

municativa. Els distints tipus de tocs actuaven de senyals acústics estandarditzats que, mitjançant 

codis semàntics compartits pel batalló, transmetrien informació i ordres als soldats.  

 

Al Tirant lo Blanc observem continuadament referències a la trompeta com un instrument amb una 

funció comunicativa en l’àmbit militar. Entre els distints tocs dels quals feia ús podem distingir-ne 

el toc de reunió ‒«Lo soldà prestament manà sonar la sua trompeta e tots los senyors se ajustaren là 
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hon ell era» (Martorell, 2008: cap. 153, 653), «L’endemà lo capità féu sonar les trompetes, exit de 

la missa, e tots los grans senyors eren allí» (Martorell, 2008: cap. 154, 658)‒, tocs per a fer indica-

cions a les tropes en el camp de batalla, com el toc de diana ‒«E prestament se féu dar la roba e 

levà’s del lit e féu tocar les trompetes» (Martorell, 2008: cap. 20, 127), «E per lo matí les trompetes 

començaren a sonar e tots se armaren e pujaren a cavall» (Martorell, 2008: cap. 161, 695)‒, o el toc 

d’alarma ‒«feu tocar alarma, e feu demostració que enemics vénen» (Martorell, 2008: cap. 164, 

719); tocs per a indicar el canvi d’emplaçament d’un assentament militar ‒«Aprés féu tocar les 

trompetes e féu mudar lo camp envers los moros quasi mige legua de allí hon ells staven» (Marto-

rell, 2008: cap. 23, 135)‒, o tocs de preparar-se per a la batalla ‒«El matí, en l’alba clara, lo rey féu 

tocar les trompetes e armà’s tota la gent» (Martorell, 2008: cap. 25, 140), «E com Tirant estava en 

guerra [...] II hores ans del dia, fehia sonar les trompetes per a ensellar» (Martorell, 2008: cap. 133, 

551).  

 

Més enllà de les distintes indicacions acústiques que pogués realitzar, el so potent i penetrant de les 

trompetes també era utilitzat al camp de batalla per a infligir temor i malestar entre els enemics:4 

«Com les batalles que foren prop, que·s veren, començaren d’esclafir les trompetes e anafils e los 

crits foren tan grans de abdues les parts que paria que cel e terra se’n degués entrar» (Martorell, 

2008: cap. 387, 1316). Inclús, Martorell ens relata un moment on Tirant ordena als seus que utilit-

zen les trompetes, junt amb altres instruments alts, per fer gran soroll i així desestabilitzar les tropes 

enemigues:  

 

E axí mateix, manà a tots los patrons que, com ferrien en l’estol dels moros fessen molt gran sclafit 

de trompetes e anafils e de botzines, de les quals Tirant havia fet fer molt gran forniment, e los altres 

ab bombardes e crits molt spantosos, a fi que·ls posassen lo diable al cors. [...] e ab molt gran fúria 

ells feriren en l’estol dels moros, ab l’esclafit tan gran de trompetes e anafils e botzines e crits molt 

grans, e moltes bombardes que despararen al colp (Martorell, 2008: cap. 418, 1383). 

 

Les trompetes no sols s’utilitzaven en terra ferma, també als vaixells els senyals acústics que emeti-

en adquirien distints significats. Alguns dels seus tocs advertien de la partida d’un vaixell ‒«E pres-

tament manà sonar les trompetes e anafils del camp, e les naus donassen vela e anassen al cap de la 

ylla» (Martorell, 2008: cap. 106, 410)‒, i altres indicaven distintes maniobres navals que calia rea-

litzar ‒«Vengut lo dia e lo sol exit, l’emperador sabé com les trompetes de les galeres tocaven a 

recollir» (Martorell, 2008: cap. 292, 1078). 

                                                           
4 Baldassarre Castiglione, a la seua obra El Cortesano, ens assenyala com alguns instruments s’utilitzaven a les batalles 

per animar a les tropes, i a la vegada infligien por i desesperació als enemics (Castiglione, 1994: 189). 
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Com s’observa, la trompeta tenia un paper marcadament important en el desenvolupament de 

l’acció bèl·lica. És per això que el cavaller Tirant s’encarrega personalment de nodrir el seu exèrcit 

amb aquest instrument: «Tirant no curà de res sinó de fer preparatori de armes, e comprà çinch cai-

xes grans de trompetes» (Martorell, 2008: cap. 116, 463); en canvi, deixarà a altres la tasca 

d’obtenir cavalls, quelcom imprescindible i vital en qualsevol enfrontament (Gómez, 2010: 29). 

 

La presència de la trompeta també és altament significativa en les justes i enfrontaments entre cava-

llers, que es realitzaven com a part integrant d’algun esdeveniment de caràcter festiu, com per 

exemple un casament; o bé a conseqüència d’un malentés entre dos cavallers que finalment acabaria 

en un combat a mort entre ambdós per defendre el propi honor o el d’un tercer. La trompeta, per 

tant, adquireix una funció bastant semblant a aquella que desenvolupa en les accions bèl·liques, és a 

dir, s’utilitzarà per a realitzar senyals acústics i indicar als adversaris els distints moments de la jus-

ta. Podem observar aquest rol de la trompeta a les celebracions que es realitzen per la proclamació 

de Diafebus com a nou duc de Macedònia, on un total de tres-cents cavallers participaran en una 

batalla amb finalitats merament lúdiques. El so potent i vibrant de la trompeta resulta idoni per po-

der organitzar els moviments dels distints participants: 

 

E com hagueren rompudes totes les lances, aprés combateren ab les spases. Lo emperador manà so-

nar les trompetes e tots se departiren, los huns a una part, los altres a l’altra. [...] Sonà una trompeta e 

tots se auniren e donaren de peu en terra e, ab gran sforç, combateren lo palau, y elles defensant-lo 

(Martorell, 2008: cap. 222, 869).  

  

El paper de la trompeta en aquestes situacions era marcadament significatiu, i per a res es deixava a 

l’atzar. Ponç de Menaguerra, personatge de la segona meitat del segle XV, ens narra al seu tractat 

Lo cavaller5 la correcta entrada del cavaller a la justa: 

 

Venint, donchs, lo cavaller per dar liçó als miradors, volent mostrar lo que natura y fortuna li mos-

tren, deu eixir al rench de haquesta manera: Preceheixquen trompetes, atavals, tamborins e ministrés; 

segueixquen ben ataviades persones de honor, seguidors o patges que porten les lançes [...] (Bohigas, 

1947: 193-194). 

 

L’ús de la trompeta no es limitava únicament l’àmbit militar o heràldic, també en la musica civil la 

seua presència era marcadament notòria. Ja siga per a amenitzar els banquets ‒«Com foren mig di-

                                                           
5 La data exacta de l’elaboració d’aquest document no és clara, si bé se’l situa cap a finals del segle XV. 
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nats, Tirant pres los reys d’armes, herauts e porsavants e donà’ls mil ducats en reals. E totes les 

trompetes anaven sonant, e vengueren davant la taula de l’emperador e cridaven» (Martorell, 2008: 

cap. 162, 703)‒, proclamar alguna notícia d’especial interés per a la població ‒«Les trompetes e los 

ministrés, per manament de l’emperador, començaren a sonar e publicaren per tota la ciutat, ab im-

perial crida, com Tirant lo Blanch era elet per capità major» (Martorell, 2008: cap. 117, 466)‒, fer 

saber a la població l’arribada d’algun personatge cèlebre a la ciutat ‒«L’endemà Diafebus entrà ab 

los presoners per mig de la ciutat, ab moltes trompetes e tamborinos que portava» (Martorell, 2008: 

cap. 145, 623)‒, o acompanyant les danses, la trompeta estava ben present en la vida de la societat 

del segle XV.  

 

No obstant això, quan no participava de la música, el trompeta tenia un càrrec pròxim a un herald, 

sempre al servei del senyor feudal. Al Tirant lo Blanc desenvolupa una funció semblant a la d’un 

missatger, que actua com a correu entre dos remitents: «E trameteren, ans que partís, hun trompeta 

per demanar salconduyt e de continent li fon atorgat. E tornada resposta per lo trompeta, 

l’embaxador entrà dins la ciutat» (Martorell, 2008: cap. 385, 1313). Ens trobem, per tant, que l’ofici 

de trompeta era considerat una professió privilegia, a banda, perquè sols l’emperador, els reis, no-

bles o poderosos senyors podien tenir trompetes a càrrec seu (Bowles, 2009a: 13). El sou del trom-

peta era superior al de la resta de músics de la cort i, a més, podia rebre incentius per desenvolupar 

tasques d’especial importància (Gómez, 2010: 30) ‒«Tirant féu venir lo trompeta e donà-li la letra e 

una jornea tota de argenteria e CC ducats» (Martorell, 2008: cap. 153, 653). Viatjava amb el seu 

senyor, mostrant-se sempre disposat a realitzar tot el que aquest li ordenés. Inclús, durant els ban-

quets, el trompeta bé podia estar situat junt amb la resta de ministrils, o dret darrere la cadira del 

senyor, atent a qualsevol indicació o petició d’aquest (Bowles, 2009a: 13).  

 

Molt pròxim a la trompeta estava l’anafil. D’origen musulmà, aquest instrument es va introduir dins 

la cultura cristiana arran de les croades. La diferència més significativa amb la trompeta rau, princi-

palment, en la forma del seu pavelló, amb un perfil cònic més marcat. Tot i la seua procedència 

musulmana, al Tirant lo Blanc ambdues cultures l’utilitzen en les seues tropes, tant els musulmans ‒

«Com clarejar començà l’alba, los moros feÿen grans alegries sonant tabals, trompetes e anafils, e 

ab multiplicades veus cridaven batalla» (Martorell, 2008: cap. 24, 138)‒ com els cristians ‒«Com 

l’almirall veu venir a Tirant, féu tocar les trompetes e anafils e clarons, e ab grans crits, saludaren al 

capità» (Martorell, 2008: cap. 448, 1440). Igual que la trompeta, els anafils s’empraven indistinta-

ment al camp de batalla com en molts dels actes civils i cortesans.   
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També d’origen musulmà era la botzina, un instrument semblant a la trompeta però amb una longi-

tud que podia arribar fins als dos metres (Gómez, 2010: 29). S’utilitzava, sobretot, amb una finalitat 

militar, però igualment s’escoltava en casaments, festes i tornejos. Tot i la procedència musulmana, 

Martorell situa en tot moment la botzina amb les tropes cristianes: «e ab molt gran fúria ells feriren 

en l’estol dels moros, ab l’esclafit tan gran de trompetes e anafils e botzines e crits molt grans, e 

moltes bombardes que despararen al colp» (Martorell, 2008: cap. 418, 1383). 

 

Un altre instrument que sovint es combinava amb les trompetes i els anafils era el clarí.  Tenia unes 

dimensions més reduïdes que la trompeta i d’ells penjava una llarga bandera amb l’escut d’armes 

del senyor. El seu so, aguts i brillant, és descrit a la Chanson de Roland: 

 

Li amirailz at sa barbe fors mise, 

Altresi blanche come flor en espine; 

Coment que seit, ne s’i voelt celermie. 

Met a sa buche une clere buisine, 

Sonent la cler que si paien l’odirent, 

Par tot lo champs ses compaignes ralient (Bowles, 2009a: 10). 

 

Al Tirant lo Blanc, el clarí adquireix un paper heràldic, sempre junt amb la trompeta i d’altres ins-

truments. No obstant això, no se l’anomena en enfrontaments bèl·lics, sinó en actes festius i cele-

bracions de diversa índole: 

 

E fahent grandíssima alegria –segons se acostuma e solen Fer los qui ab triümphant victòria donen 

socors als qui són posats en grandíssima necessitat-, lançant bombardes e sonant trompetes, clarons e 

anafils, ab multiplicades veus saludaren la insigne ciutat (Martorell, 2008: cap. 430, 1405). 

 

L’últim instrument a destacar dins la família dels metalls seria el corn, amb una sonoritat més po-

tent que la trompeta i que s’utilitzava per a emetre senyals acústics amb què es realitzaven distints 

tipus d’avisos (Bowles, 2009a: 12; Gómez, 2010: 30): «E lo emperador feu sonar hun gran corn que 

de més de una legua podia ésser hoyt e tots los cavallers, hoÿt lo corn, tiraren la via de Pera» (Mar-

torell, 2008: cap. 222, 869). 

 

Els instruments de fusta tenien una sonoritat menor que els metalls; tanmateix, els trobem presents 

en un gran nombre de festes i celebracions, tant a l’aire lliure com a l’interior del palau. Martorell fa 

poques referències als instruments de fusta, tot i això, sempre ens els representa lligats a un senti-
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ment alegre i festiu propi de situacions de marcat caràcter lúdic i jocós. Un dels instruments de fusta 

que se citen al Tirant lo Blanc és la flauta. Tot i que durant les Croades es consideraven, junt amb 

els tambors, els instruments propis de la infanteria (Bowles, 2009a: 15), Martorell allunya les flau-

tes del camp de batalla i les situa únicament en celebracions civils.  

 

Pel que fa als instruments de llengüeta doble, la xeremia gaudí de gran projecció i presència a pràc-

ticament qualsevol esdeveniment amb música de l’Edat Mitjana. Pel seu so alt i penetrant fou utilit-

zada com a instrument d’alarma i senyals (Bowles, 2009a: 10). La seua popularitat afavorí la crea-

ció de variants amb diverses mides que permetien realitzar distintes tessitures, i que s’empraven 

habitualment en la música civil (Baines, 1950: 20-21): 

 

E fet l’ofici, tornaren-se’n al palau ab aquell orde mateix, ab multitut de trompetes, clarons e anafils, 

tamborinos e charamites, e altres diversitats d’estruments que per scriptura exprimir no·s poria (Mar-

torell, 2008: cap. 483, 1531). 

 

L’altre instrument de llengüeta doble que apareix al Tirant lo Blanc és la musseta, tot i que al llarg 

del segle XV la seua presència als conjunts de ministrils anirà reduint-se en favor de la trompeta 

bastarda: «trompetes, anafils, clarons, tamborinos, charamites e musetes e tabals, ab tanta remor e 

magnificència que no·s podien defendre los trists de molta alegria» (Martorell, 2008: cap. 452, 

1451). 

 

Per últim, dins dels instruments alts queda per tractar la percussió. Els instruments de percussió han 

estat utilitzats tant per a usos militars com civils. Martorell destaca entre tots ells únicament dos: el 

tabal i el tamborino. El tabal, amb unes dimensions majors que el tamborino, era l’instrument per 

excel·lència junt amb la trompeta als camps de batalla: «Com clarejar començà l’alba, los moros 

feÿen grans alegries sonant tabals, trompetes e anafils, e ab multiplicades veus cridaven batalla» 

(Martorell, 2008: cap. 24, 138). El tamborino, en canvi, sols se cita al Tirant lo Blanc en festes i 

celebracions civils i heràldiques: «Aprés tornaren al castell ab moltes trompetes e tamborinos, ab 

gran triümpho e alegria» (Martorell, 2008: cap. 26, 144). Tot i això, no podem oblidar que ambdós 

instruments foren molt populars a l’època i la seua presència en actes tant militars com civils era 

una realitat (Bowles, 2009a: 11). 

 

Cal destacar, però, diversos instruments de percussió que passen inadvertits en el relat de Martorell 

tot i que contribueixen en la confecció de l’espai sonor al segle XV. Es tracta de les campanes, els 



Mayo  2018 

 

esquellots i campanetes d’argent menudes, els quals no se’ls considerava instruments musicals en 

un sentit estricte del terme. La campana, citada en nombroses ocasions per Martorell, se situava als 

llocs més elevats de la ciutat i amb els distints tocs, tant civils com religiosos, transmetia una de-

terminada informació basant-se en una codicologia sonora bastant estandarditzada i plenament as-

similada per la població: «[...] en cascun carrer posassen de grosses cadenes e no les soltessin fins 

que del seu palau tocàs una petita campana que y havia, la qual podien bé sentir per tota la ciutat» 

(Martorell, 2008: cap. 124, 509). Els altres instruments són els esquellots, o sancerros [sic], i les 

campanetes, que decoraven algunes de les vestimentes més elaborades i sumptuoses de la cort. Tot i 

tractar-se de simples peces ornamentals, el so que emetien quan la persona que els vestia es mene-

java, provocava en els oients una sensació agradable i satisfactòria: 

 

Ixqué ab huns paraments que lo rey de França li havia dats, tots brodats de leons ab grossos sancer-

ros d’or que al coll portaven; e les leones staven gitades e los poquets fills portaven campanetes de 

argent. E com lo cavall se movia, era hun plaent so de hoyr que los sancerros feÿen (Martorell, 2008: 

cap. 189, 797). 

 

D’altra banda hi ha els instruments baixos. Aquest grup l’integren els instruments de corda, però 

també instruments de tecla com l’orgue, tot i que no hi apareix cap referència en la novel·la. Els 

instruments baixos que se citen al Tirant lo Blanc són l’arpa, el llaüt i la mitja viula [sic]. Tots tres 

apareixen referenciats en dos passatges de l’obra i dins del mateix marc contextual, en celebracions 

cortesanes envoltades d’un gran ambient de gaudi i festa: 

 

E és molt alegre ab sos amichs, donant-los delits: ab ministrés dancen e ballen entre dones. És molt 

afable a totes gents e de cor molt fort, que no té remor de res. En les sues tendens los uns lluyten, los 

altres salten, [...], los huns sonen laüt, los altres arpa; huns mija viula, altres flautes e cantar a tres 

veus per art de música (Martorell, 2008: cap. 154, 662-663). 

 

En les cambres i retrets, símbols, flautes, miges viules e concordades veus humanes que angelicals 

s’estimaven. En les grans sales, laüts, arpes e altres sturments qui donaven sentiment a les dances 

que graciosament per les dames y cortesans se ballaven (Martorell, 2008: cap. 452, 1451). 

 

Com podem observar, els instruments baixos s’interpretaven freqüentment junt amb la veu. Aquesta 

música atorgava una gran importància al text poètic i, per tant, requeria d’instruments amb sonori-

tats més tènues que permeteren la correcta audició i comprensió de la veu (Bowles, 2009b: 497). 

Martorell cita un instrument en concret que interactua freqüentment amb la veu: la mitja viola. Poc 
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sabem d’aquest instrument. Tinctoris, al seu tractat De Inventione et Usu Musicae (ca. 1487), ens 

parla de la mitja viola i diu que es tracta d’un instrument propi de la regió francesa i amb una forma 

semblant a la viola de mà utilitzada a Espanya i Itàlia (Baines, 1950: 22).  

  

Altres instruments que sovint s’interpretaven junt amb les veus eren l’arpa i el llaüt, tot i que Marto-

rell ens els situa únicament per acompanyar les danses. L’arpa va gaudir d’una àmplia popularitat al 

llarg del segle XV; de fet, la seua utilització a les cançons era inclús major que el llaüt (Brown, 

1973: 6). A més, fou considerada pels cortesans un instrument d’alta estima, i alguns membres de 

l’aristocràcia la interpretaven en la intimitat (Bowles, 2009a: 15). Sobre el llaüt, Tinctoris ens diu 

que el seu so era fort però a la vegada dolç, ideal per a utilitzar-lo en festes i danses que es realitza-

ven en àmbits tant públics com privats (Baines, 1950: 21, 24). 

 

En l’àmbit eclesiàstic, els instruments baixos estaven presents tant als servicis religiosos com en 

drames i misteris sacres. Els intèrprets de música sacra, però, gaudien d’un estatus social més res-

pectat que no pas els actors, bufons o joglars, ja que amb la seua música tractaven d’enaltir la parau-

la de Déu i, alhora, establir una connexió amb el numen a través del cant (Bowles, 2009a: 21-22). 

És aquest sentit, els instruments baixos sovint estan representats en pintures i tapissos junt amb dife-

rents divinitats, i així ens ho relata Martorell: 

 

Lo çel era tot cubert de draps de brocat blau, e alt sobre los draps de raç havia entor nayes hon se 

mostraven àngels tots vestits de blanch, ab ses diademes d’or al cap, sonant diverses maneres 

d’estruments, e altres cantant per art de singular música, que los hoynts staven quasi alienats de hoir 

semblat melodia (Martorell, 2008: cap. 54, 227). 

 

Cal indicar, però, que si l’ocasió així ho requeria, dins d’una mateixa agrupació musical podien 

combinar-se tant instruments alts com baixos. Es produïa bastant sovint en actes religiosos de gran 

solemnitat, misteris i processons, però també en festes civils i cortesanes de marcada importància 

com el casament d’una princesa o el nomenament d’un nou emperador. Precisament, al relat de 

Martorell podem observar la utilització conjunta d’instruments alts i baixos a les festes que es rea-

litzen pel nomenament de Tirant com a nou hereu de l’imperi grec: 

 

La música, partida en diverses parts per les torres e finestres de les grans sales: trompetes, anafils, 

clarons, tamborinos, charamites e musetes e tabals, ab tanta remor e magnificèmcia que no·s podien 

defendre los trists de molta alegria. En les cambres i retrets, símbols, flautes, miges viules e concor-

dades veus humanes que angelicals s’estimaven. En les grans sales, laüts, arpes e altres sturments qui 
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donaven sentiment a les dances que graciosament per les dames y cortesans se ballaven (Martorell, 

2008: cap. 452, 1451). 

 

El fragment ens mostra, a més, una pràctica comuna durant l’Edat Mitjana. Durant els copiosos 

banquets, i també a les danses que seguien a aquests a les grans sales dels palaus, els músics se situ-

aven en espais elevats com entarimats, balcons o finestres. Des d’allí, feien sonar els seus instru-

ments perquè tothom pogués escoltar la música i gaudir així tant del menjar com del ball (Bowles, 

2009a: 18-19). Si l’acte es realitzava a l’aire lliure, s’intentava seguir aquesta norma, tot i que no 

sempre es complia:  

 

Com foren en la primera railla, stigueren per bon spray, e tornà a tocar la trompeta, la qual stà alt al 

cadafal del rey o dels jutges. Com agué tocat so adolorit, dix un rey d’armes [...] (Martorell, 2008: 

cap. 81, 325). 

 

 

3. La música vocal al Tirant lo Blanc 

 

Trobem diversos fragments al Tirant lo Blanc on se’ns descriu a algun dels seus personatges cantar, 

siga dins d’un context religiós o profà. Entre els distints càntics religiosos que s’anomenen, en dues 

ocasions apareix un Magnificat que canta un grup de dones: «ves entrar per la porta del retret una 

bellíssima donzella vestida de domàs blanch, ab un petit infant en los seus braços, e moltes altres 

donzelles venien aprés d’ella cantant totes lo Magnificat» (Martorell, 2008: cap. 6, 90); «no menys 

vestides de drap de seda burella que les monges, e cascuna portava en la mà un stadal, cantant totes 

lo Magnificat» (Martorell, 2008: cap. 42, 203). En altre passatge, Ypòlit tracta d’afalagar 

l’Emperadriu i al·ludeix a l’himne Te Deum laudamus: «¿Qué fall a vostra majestat sinó que portàs 

diadema de sancta, e per vos se cantàs Te Deum Laudamus [...]?» (Martorell, 2008: cap. 249, 949). 

Un altre càntic que se cita és l’antífona mariana Salve Regina amb una clara finalitat petitòria. En 

aquesta ocasió, i en plena batalla, el vaixell on navega Tirant està a punt de sotsobrar i, davant la 

imminent tragèdia, els mariners s’encomanen a la Verge per sol·licitar-li el seu socors: «La galera 

de Tirant féu la via de Barberia. E tots los mariners perderen lo tento del marinatge, que no sabien 

en quines mars eren, e tots ploraven e feÿen lo major dol del món. Agenollats cantaven Salve Regi-

na» (Martorell, 2008: cap. 296, 1089). 

 

A més dels anteriors càntics, hi ha referències literàries a misses cantades, misses cantades de Re-

quiem, distints psalms i antífones, i inclús un cor clerical que canta una lletania: «Com la sentència 
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fon publicada, tot lo clero cantaren una molt bella lletania sobre la sepultura del cavaller» (Marto-

rell, 2008: cap. 68, 273). 

 

Tal vegada, un dels passatges més significatius el trobem al capítol 459. Martorell ens narra la con-

sagració de l’església de la ciutat d’Estranges, amb el subsegüent bateig col·lectiu. Es tracta d’un 

acte de gran solemnitat, i on es disposaren les capelles de Tirant i del capità de la ciutat per cantar 

conjuntament durant tota la cerimònia:  

 

Com lo virtuós Tirant sabé la consacració de la església ésser feta, en companyia del rey Scariano e 

dels altres reys e senyors, ab lo capità de la ciutat anaren a la església, seguint-los la major part del 

poble morisch de la ciutat. Com foren dins la església, l’ofici se començà molt singular, car aquí eren 

chantres de la capella de Tirant e los de la capella del rey Scariano, e lo bisbe dix la missa. E era tan-

ta la remor de la plasent música que los moros n’estaven molt admirats e tenien notícia de la gran 

perfecció de la ley crestiana (Martorell, 2008: cap. 459, 1464).  

 

Al Tirant lo Blanc apareixen únicament dues situacions amb música vocal de caràcter profà. La 

primera d’elles no ens aporta gaire informació del tipus de repertori musical emprat, i sembla més 

bé un recurs literari de l’autor per nodrir la trama narrativa. Mentre Tirant es lamenta per la pèrdua 

del seu vaixell, i consegüentment la desaparició de la donzella Plaerdemavida, escolta com un ene-

mic s’acosta cantant una melodia: «E stant [Tirant] en aquesta dolor, que ja era prop del dia, sentí 

venir un moro cantant» (Martorell, 2008: cap. 299, 1096); no obstant això, no sabem en quin tipus 

de cançó estaria pensant Martorell per a aquest personatge, si bé tenia quelcom melodia en ment... 

 

L’altra referència a un cant de tipus profà ens aporta un poc més d’informació. L’emperadriu, des-

prés de les súpliques i la contínua insistència del seu amat Ypòlit, canta el romanç de Tristany: 

 

Ypòlit havia stat en lo retret quinze dies. E un dia ans de la sua partida, stant en la cambra e tenint 

Ypòlit lo cap en les faldes de la emperadriu, e ell la suplicà que cantàs una cançó per amor sua, la 

qual cantava ab molt gran perfecció e de bona gràcia. La senyora, per fer-li plaer, cantà u romanç ab 

baixa veu, de Tristany, com se planyia de la lançada del rey March. [...] E ab la dolçor del cant des-

til·laren dels seus ulls vives llàgrimes (Martorell, 2008: cap. 263, 991-992). 

 

Desconeguem quin seria el text que suposadament utilitzaria l’emperadriu per a aquest romanç, ni 

tampoc la seua melodia. No obstant això, alguns estudiosos creuen que per la situació que es descriu 

entre els dos amants, Martorell podria estar pensant en el romanç castellà de Tristán e Iseo, on es 
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narra l’amor adúlter entre un jove vassall amb l’esposa del seu senyor (Martorell, 2008: 993; Gó-

mez, 2010: 36).  

 

 

Conclusions 

 

La novel·la del Tirant lo Blanc ens aporta poques referències explícites de tipus netament musical si 

les comparem amb les descripcions riques i acurades que Martorell ofereix sobre les distintes armes 

i estris bèl·lics emprats pels seus personatges, els enfrontaments en el camp de batalla i a les justes 

cavalleresques, i inclús els detalls de les vestimentes que portaven en segons quin esdeveniment 

social. Les al·lusions que al llarg del Tirant lo Blanc es fan a alguna qüestió musical s’insereixen 

dins la línia narrativa marcada per un discurs, en nombroses ocasions, àmpliament descriptiu que 

evidencia el caràcter realista que pren l’obra. No obstant això, el paisatge sonor subjacent que es 

crea al llarg del relat és homogeni i uniforme (Gómez, 2010: 28). No se’ns mostra la rica varietat 

instrumental que, suposadament, Tirant es trobaria a les distintes i ben variades zones geogràfiques 

per les quals es mou la trama argumental, i tampoc hi ha contrastos significatius entre els tipus 

d’instruments emprats per les cultures cristianes i musulmanes. Així doncs, sembla que l’interés de 

Martorell cap al fenomen musical era menor, ja que inserta les diverses referències musicals per 

contextualitzar situacions socials on destaca altres elements que, al seu parer i als ulls dels seus con-

temporanis, despertaven una major atenció.  

 

Tot i això, el testimoni de Martorell resulta certament enriquidor per tal d’entendre la conceptualit-

zació de la música per bona part de la societat del segle XV. Sense oblidar-nos que es tracta d’una 

creació fictícia i conscient, l’autor construeix un relat basant-se en la descripció densa des del punt 

de vista d’algú que observa i participa de l’acció; és a dir, des de l’experiència pròpia. Així, obser-

vem que al Tirant lo Blanc la música té un paper marcadament funcional, amb finalitats distintes 

segons el context social i situacional per als quals s’empra: d’acompanyar danses o comitives pro-

cessionals, donar-li major solemnitat a un acte religiós o aristocràtic, o com a mitjà de comunicació 

mitjançant diversos senyals acústics tant en enfrontaments bèl·lics com en la quotidianitat de la vida 

civil. 

 

Per últim, cal destacar les observacions que la professora Maricarmen Gómez realitza de la novel·la 

del Tirant lo Blanc, i la seua importància en la musicologia històrica com a font testimonial per a 
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l’estudi del repertori musical dels ministrils, del qual tan poca informació disposem ja que es va 

transmetre oralment fins al Renaixement primerenc: 

 

[...] nos olvidamos muchas veces de aquello sobre lo que el Tirant lo Blanc aporta un excelente tes-

timonio, que no es otra cosa que la circulación en la Edad Media y al menos hasta el Renacimiento 

temprano de un ingente repertorio musical que jamás fue escrito y que a lo sumo lo fue muy tardía-

mente o de forma marginal: el específico de los ministriles, fuesen instrumentos altos o bajos, danzas 

y en general música funcional, y todo aquel repertorio vocal de tradición oral o de carácter efímero 

(Gómez, 2010: 37). 
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