
Guillem de Varoic, un cavaller de gran fama que resideix en terres angleses, 

decideix marxar a Terra Santa complerts els cinquanta-sis anys per redimir els 

pecats comesos durant la seva vida, fent-se passar per mort abans d’anar-se’n, 

amb la fi de tornar a Anglaterra per viure de les almoines com un ermità sense 

que ningú el reconegui. Una vegada torna a Anglaterra el rei es troba amb 

l’amenaça d’un exèrcit moro, la qual cosa fa que després de nou batalles s’hagi 

de refugiar al castell de Varoic, fortalesa on es presenta una dona que li 

comunica que per salvar el seu regne deurà de nombrar capità del seu exèrcit 

el primer captaire que trobi pel carrer. L’endemà Guillem troba el rei i aquest li 

ofereix el comandament, l’ermità li dona les gràcies i accepta, així com també li 

comunica els seus coneixements en granades que s’incendien amb aigua. El 

pla de tàctica serà el següent, doncs: l’ermità deixarà granades per la nit als 

campaments moros i les encendrà, així quan arribi l’exèrcit del rei els agafaran 

d’imprevist. En Guillem li aconsella també que es mostri feliç davant els soldats 

per retornar així l’optimisme a aquells que es creguin ja vençuts. El rei compleix 

les seves ordres 

i li proporciona materials per poder fabricar les granades que immediatament 

l’ermità, vestit de moro, disposa al campament dels enemics, provocant així un 

gran incendi que procura la victòria a l’exèrcit anglès. Poc després de que el rei 

moro marxi al veure la gran matança que sofreixen els seus homes el, rei 

anglès rep una carta on el rei de Gran Canària repta al d’Anglaterra en un 

combat que decidirà qui es queda les terres, el rei anglès renuncia a la corona 

a favor del comte ermità que proporciona la victòria per Anglaterra, però els 

sarraïns no compleixen amb la seva part i succeeixen guerres fins que són 

eliminats definitivament. En Guillem es dóna a conèixer davant la seva dona 

que li demana que es quedi al seu costat però ell s’hi nega i, retornant la 

corona a l’antic rei, torna a la vida ermitana.  

 

Temps després el rei d’Anglaterra prepara el seu casament amb la filla del rei 

de França i per celebrar-ho fa córrer la veu de que anomenarà cavallers a 



alguns homes. Tirant lo Blanc viatja amb el seu cavall per rebre l’ordre de 

cavalleria però esgotat s’adorm sobre l’animal i aquest es desvia del camí, 

arribant fins una casa allunyada on intenta veure aigua de la 

font. Allà hi viu l’ermità, que en veure’l, mira fixament Tirant fins que aquest 

obre els ulls i desperta. Tirant es presenta i li comenta quins són els seus plans 

i què pretén fer en terres angleses, l’ermità, en veure que Tirant no acaba de 

saber què és l’ordre de cavalleria, inicia un debat sobre els cavallers i l’ordre i li 

llegeix el llibre que ell s’està llegint i que parla sobre el tema, al acabar l’hi 

regala i Tirant li fa la promesa de que tornarà per explicar-li les seves gestes 

durant les noces del rei. Tirant torna a veure l’ermità però és Diafebus, el seu 

cosí, qui li diu que Tirant ha estat el millor cavaller i manat com a tal pel mateix 

rei d’Anglaterra. Aprofita també per explicar-li la seva victòria front el senyor de 

Muntalt on Tirant li deixà decidir si volia viure avergonyit o morir guardant el seu 

honor i, com que per aquells temps l’honor d’un cavaller era força important, el 

senyor de Muntalt va preferir morir, fou així com Tirant li clavà l’espassa des de 

l’ull i la passà pel seu cap. Però no li explica només això, sinó que després li 

relata com Tirant li demana un fermall a Agnès, filla del duc de Berrí, i amb això 

provoca l’enuig del senyor de Vilesermes 

que el repta a un combat, escollint ell mateix les vestidures i les armes de 

defensa i atac. Finalment guanya Tirant, encara haver rebut varies ferides 

mortals. Diafebus segueix explicant-li les gestes de Tirant durant les noces del 

rei, acabant amb el relat de com el rei d’Anglaterra institueix l’orde de la 

Garrotera. L’orde de la Garrotera consta de vint-i-cinc cavallers (amb el rei en 

són vint-i-sis) escollits pel rei als quals se’ls hi fa saber que han sigut escollits 

enviant-los els capítols de la fraternitat tancats i segellats i la roba que hauran 

de portar si accepten unir-se a l’orde. A més, una vegada ho han rebut, un 

bisbe o arquebisbe ha de portar el cavaller en qüestió a un església, millor si 

està dedicada a Sant Jordi, i fer que el cavaller reciti els capítols de l’orde de la 

Garrotera.  

Una vegada Diafebus, Tirant i els demés acaben d’explicar-li el relat a l’ermità 



s’acomiaden d’ell i marxen cap a Nantes, on el duc de Bretanya rep Tirant de 

bones formes i li dona part dels seus béns per haver sigut el millor cavaller. 

Mentre Tirant estava amb ell i amb altres cavallers arribaren dos de la cort del 

rei de França i començaren a explicar que una vegada morts 

els templaris va ser instituït un nou orde anomenat de Sant Joan de Jerusalem. 

Els cavallers expliquen també que quan es va perdre Jerusalem van poblar l’Illa 

de Rodes i el temple de Salomó va restar buit. Desprès va arribar el soldà 

d’Alcaire i li va desplaure tant veure que els cristians s’havien quedat amb el 

terreny intentava, cada any, reconquistar l’illa. En assabentar-se els genovesos 

d’allò que el Soldà volia fer van trobar força fàcil conquerir ells mateixos l’Illa de 

Rodes, fou així com a poc a poc els genovesos van anar portant naus al port de 

Rodes amb excuses per justificar la seva estada. Els genovesos pretenien 

atacar en Divendres Sant, quan tothom sigues a la església, perquè així seria 

molt més fàcil però un escrivà genovès va conèixer dies abans una dama que 

vivia a la ciutat i, boig d’amor com estava, li va explicar els plans que es durien 

a terme per enfrontar-se contra el Mestre de Rodes i la seva religió. Això altera 

molt a la dama que despatxa l’escrivà genovès i fa cridar ràpidament un 

cavaller cristià anomenat Simó del Far a qui li explica el que succeirà en 

Divendres Sant si no intenten impedir-ho. Simó del Far, després d’agrair a la 

dama la informació, 

marxa a corre-cuita per explicar-li al Mestre de Rodes tot el que sap. Després 

d’una petita discussió el Mestre de Rodes rep Simó del Far i aquest li explica 

tot, el Mestre decideix posar-se en guàrdia i quan arriba el Divendres Sant els 

homes de l’orde derroten els genovesos.   El capità, en veure això, fa recollir 

les seves naus i es dirigeix a buscar el Soldà a Beirut i entre tots dos acorden 

que es el millor moment per atacar l’Illa de Rodes perquè es troba desfavorida. 

Ataquen pel matí, migdia i nit, i encara que ho suporten bé arriba un moment en 

el que el menjar comença a faltar i els soldats no es troben massa bé. Arribats 

a aquesta situació el Mestre de Rodes envia varies cartes demanant ajuda i, 

després de que només el rei de Bretanya volgués col·laborar, Tirant compra 



una nau i juntament amb Felip, el fill menor del rei, viatja cap a l’Illa de Rodes. 

Pel camí Felip s’enamora de Ricomana, filla del rei de Sicília. Una vegada a 

l’Illa, Tirant venç tots els moriscos i salva el Mestre de Rodes i la seva religió. 

Quan tornen a Bretanya Felip es casa amb Ricomana i Tirant viatja cap a 

Constantinoble per lluitar contra els turcs. Quan arriba a Constantinoble, cridat 

per 

l’Emperador, coneix la princesa Carmesina i queda enamorat d’ella. Això no es 

gens normal ja que Tirant solia queixar-se de l’amor i escridassava tothom que 

estava enamorat, veiem, doncs, que Tirant també és un home a part d’un gran 

cavaller. Durant alguns dies es troba malament per la seva pena d’amor però 

finalment es declara a Carmesina a través d’un joc amb un mirall i Diafebus, el 

cosí de Tirant, es declara a la cosina de Carmesina, Estefania. Després s’inicia 

una batalla amb els turcs en la que Tirant acaba malferit però encara així 

aconsegueix part de l’èxit. A la batalla Diafebus no fa cas de les ordres del seu 

cosí i aquest s’enfada amb ell, ja que les coses no surten com vol, però una 

carta de l’Emperador on dona càrrecs a Tirant provoca que facin les paus quan 

aquest cedeix els càrrecs a Diafebus. Se celebren grans festes al castell de 

Malveí, on es troba allotjada la cort, per celebrar la victoria. De nit, Diafebus i 

Tirant visiten les cambres d’Estefania i Carmesina. Al dia següent, 

Plaerdemavida, que va estar espiant Estefania i Carmesina, li explica allò que 

va veure a la filla de l’Emperador, com si fos un somni, i aprofita per declarar el 

seu amor per Hipòlit. 

 


