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1. El jove Tirant

Allà per l’any 1455,
després d’una llarga i dura batalla,
els àrabs foren expulsats d’Anglaterra.

Amb el país en pau,
el rei Enric d’Anglaterra considerà 
que havia arribat el moment
de casar-se amb Margarida, filla del rei de França.
Per celebrar-ho,
s’organitzaren a Londres uns tornejos extraordinaris
que havien de durar un any i un dia.

Un grup de joves del senyoriu de Bretanya
–un territori situat a França–,
decidits a participar en els tornejos
i a fer-se famosos com a cavallers,
creuaren el canal de la Mànega
i cavalcaren cap a Londres.
Amb ells anava el jove Tirant lo Blanc,
desitjós de ser armat cavaller 
però ignorant encara de les lleis de la cavalleria.

Un torneig és una 
sèrie de combats, a 
peu o a cavall, que 
feien els cavallers 
medievals com a 
espectacle i diversió.
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Com que cavalcaven sense descans,
el jove Tirant s’adormí sobre el seu cavall.
L’animal s’apartà dels altres,
desesperat per trobar aigua fresca,
i es va perdre pel bosc.
Quan Tirant es despertà,
sol en un lloc desconegut,
es trobà amb un ermità que s’oferí a ajudar-lo.
Aquell home, que es deia Guillem de Varoic
resultà saber-ho tot del món de la cavalleria.

Amb molta paciència,
el vell ermità va transmetre al jove Tirant
tots els seus coneixements,
continguts en un llibre que es deia Arbre de batalles.
Li contà com s’havia creat l’orde de cavalleria
i per quins motius.
Li explicà com s’emprava cada arma
i quines eren les peces de l’armadura.
Li parlà dels més famosos cavallers de la història
i de les seues aventures.
I després, perquè ho sabera tot,
li digué que els covards i els traïdors
eren castigats amb la mort o la cadena perpètua.

Tirant, entusiasmat amb les lliçons del vell,
exclamà:
–Moriré si cal per defendre l’orde de cavalleria!
Aleshores,
l’ancià li regalà el llibre que havien estudiat junts
i li indicà el camí de Londres.

Un ermità és una 
persona que té 
cura d’una ermita 
o santuari. Entre 
els ermitans, n’hi 
ha que viuen sols, 
apartats del món, 
per voluntat pròpia.

L’orde de cavalleria 
és el terme amb què 
es coneix el conjunt 
d’agrupacions de 
cavallers a l’edat 
mitjana. Aquestes 
institucions van 
sorgir amb la 
finalitat d’exercir i 
difondre els ideals 
dels cavallers: la 
lleialtat al senyor 
o rei, la valentia, 
l’esperit de sacrifici, 
la defensa de l’honor 
–és a dir, el bon 
nom– i la protecció 
de les dames, entre 
d’altres.



Només li demanà una cosa a canvi:
que tornara a visitar-lo en acabar els tornejos
i li contara com li havia anat.
I així, com si foren vells amics,
se separaren el mestre i l’aprenent.
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2. Tirant, el cavaller

Passà un any sencer i Tirant,
que estava molt agraït al vell ermità,
va complir la seua promesa.
Acabats els tornejos,
anà a visitar-lo amb els companys i els criats.
L’ancià s’alegrà molt de la visita
i preguntà de seguida
com havien anat les coses per la cort,
quins joves havien aconseguit ser cavallers
i quin havia sigut el millor de tots.

Tirant, aleshores,
li donà tota classe de detalls sobre la cort
i sobre les cerimònies que havia presenciat.
Després manà als criats
que descarregaren els cavalls
i pararen les tendes de campanya,
perquè havia decidit quedar-se uns dies
en companyia del vell.
Sense haver contestat les preguntes ansioses de l’ancià,
s’allunyà com si estiguera molt ocupat.



Va ser aleshores que Diafebus,
amic i cosí de Tirant,
prengué la paraula:
–Heu de saber –digué a l’ermità–
que el guanyador absolut dels tornejos de Londres
ha estat el nostre Tirant lo Blanc.

L’alegria del vell va ser enorme
i demanà tota classe de detalls.
Diafebus, que era un gran admirador de Tirant,
no es va fer pregar per a esplaiar-se.
–El mateix rei d’Anglaterra
el va fer seure en una trona de plata massissa,
coberta amb un teixit verd.
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L’arquebisbe li preguntà
si jurava fidelitat al rei d’Anglaterra
i si es comprometia a defendre sempre les dones,
foren fadrines, casades o viudes,
encara que això li costara la vida.
Tirant ho jurà sense dubtar ni un segon
i aleshores el rei,
posant-li l’espasa sobre el cap, proclamà:
«Que Déu i sant Jordi et facen bon cavaller».

Set donzelles vestides de blanc li cenyiren l’espasa
i quatre nobles li calçaren els esperons.
Després, el rei i la reina el feren seure entre els dos
i el convidaren a gaudir amb ells d’un bon dinar.
L’ancià, emocionat, digué:
–Estic impressionat.
Conta’m totes les proeses
que Tirant ha fet a Londres.

Un arquebisbe és 
un bisbe que
governa una diòcesi, 
o conjunt de 
parròquies.

Un esperó és una 
peça de metall que 
s’ajusta al taló de la 
bota de muntar per a 
punxar els costats del 
cavall i fer-lo córrer.

Una proesa és 
una acció valenta i 
arriscada, feta amb 
moltes dificultats 
i superant molts 
obstacles.



Diafebus, de seguida, li les va contar.
Tirant havia lluitat amb nobles cavallers
i els havia ferit o matat a tots,
arriscant la seua vida.
Havia vençut també un gos terrible
sense més arma que les seues mans.
S’havia enfrontat tot sol contra quatre emmascarats,
que feien por perquè semblaven fantasmes
i perquè tenien lleons com a animals de companyia,
i als quatre els havia mort.
I, per a rematar-ho, havia vençut un gegant
i el seu germà.

Per totes aquelles coses,
que Diafebus explicà amb molts detalls,
Tirant lo Blanc havia sigut el primer
a qui el rei d’Anglaterra havia fet cavaller.
El vell ermità no podia estar més content i orgullós.

Després de passar uns dies en companyia de l’ancià,
Tirant i els seus amics
mamprengueren el camí a Bretanya,
on Tirant arribà ja convertit en un cavaller famós.
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3. Rumb a Sicília

El retorn de Tirant causà molta alegria
no només als seus pares,
sinó també als nobles del país.
Després de deixar-lo descansar uns dies,
dos cavallers del rei de França anaren a parlar amb ell.
Els cavallers confessaren a Tirant
el greu perill que amenaçava Rodes,
una illa situada a prop de Turquia.

–Els genovesos –li explicaren–
sempre han volgut apoderar-se de Rodes
perquè està situada en un punt estratègic.
Per tal d’aconseguir-ho,
no han dubtat a aliar-se amb el soldà del Caire.
A hores d’ara, l’illa és assetjada per un gran exèrcit
que l’ataca sense pietat,
esperant rendir-la de fam i de set.
El mestre de Rodes ha enviat missatges d’auxili
a tots els regnes cristians.
I tots lamenten molt la situació de l’illa,
però encara no li han enviat cap ajuda.

Un soldà és un 
príncep islàmic, 
és a dir, l’autoritat 
mà xima d’un terri-
tori islàmic.

El mestre vol dir, 
en aquest cas, el 
cap superior dels 
cavallers.
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En sentir aquelles paraules,
Tirant va notar que li bullia la sang.
Després de consultar-ho amb els pares,
prengué la decisió
d’anar en auxili d’aquells desesperats.
Comprà una bona nau
amb els diners que havia guanyat a Londres
i la va omplir d’homes i aliments.

La notícia s’escampà de seguida pertot arreu
i arribà a les orelles de Tenebrós,
un servidor de l’infant Felip,
el fill menor del rei de França.

Tenebrós, que coneixia el valor de Tirant,
va convéncer l’infant d’enrolar-se
en aquella expedició.
Així podria guanyar la bona fama 
que tant necessitava.
Pocs dies després,
la nau de Tirant es va fer a la mar
amb 400 guerrers a bord
i amb l’infant Felip de França.

Navegaren per la costa de l’Atlàntic
i feren la primera escala a Lisboa.
Continuaren després fins a l’estret de Gibraltar,
on unes naus sarraïnes
els presentaren combat.
Esquivant tots els projectils que els llançaven,
aconseguiren travessar l’estret
i allunyar-se a tota vela rumb a Sicília.

Diem que ens 
bull la sang quan 
estem en un estat 
molt gran d’excita-
ció, nerviosisme o  
inquietud.

A l’època medie-
val, als musulmans 
se’ls anomenava 
també sarraïns.



-27-

Tirant i els seus homes
foren molt ben rebuts a Palerm,
el port de l’illa de Sicília.
El mateix rei de Sicília anà a buscar-los
i els portà al seu palau,
on els presentà la reina i la infanta Ricomana.

L’infant Felip trobà
que la infanta Ricomana era bellíssima
i s’enamorà d’ella en sentir-la parlar,
perquè era també sensata i llesta.
Ell, per contra, era tan tímid i tan nerviós
que sovint no es comportava com el fill d’un rei,
sinó com un home de classe baixa.
Tirant l’aconsellava en tot allò que podia
i mirava de polir les seues maneres.
Al mateix temps, no perdia ocasió
de parlar bé d’ell a la infanta Ricomana.

Com que es trobaven a gust a Sicília,
feren l’estada llarga.
Però un dia hi arribaren males notícies de Rodes,
on ja no quedava res de menjar
i la situació era desesperada.
Tirant ordenà als seus homes
que prepararen immediatament la nau
i s’aprestaren per al combat.
El rei de Sicília volgué participar també
en la defensa de Rodes
i s’afegí a l’expedició de Tirant.




