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Aquesta és la història de Tirant 
lo Blanc, el millor cavaller del 
món, el més valerós, savi i 
amable. No hi ha contesa ni 
conflicte dels quals no surti 
victoriós. L’única cosa que no 
podrà vèncer serà el destí, que 
li impedirà viure al costat de 
Carmesina.

 1. L’Odissea
Homer

 2. Don Quixot 
Miguel de Cervantes 

 3. El viatge de Gulliver a Lil•liput 
Jonathan Swift 

 4. L’illa del tresor 
Robert L. Stevenson 

 5. Romeu i Julieta
William Shakespeare 

 6. El jove rei Artús
Popular

 7. Frankenstein
Mary W. Shelley

 8. Tirant lo Blanc
Joanot Martorell 

 9. La volta al món en 80 dies 
Jules Verne

 10. El geperut de Notre-Dame
Victor Hugo
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Al costat d’una font vivia un home vell i 
sabut. Tenia una barba de dos pams de llarg. 
Un dia s’hi va presentar un jove que venia a 
cavall.

–Qui ets tu? –va preguntar l’home vell.
–Em diuen Tirant lo Blanc –va contestar 

el jove–. Vaig a Londres, a buscar el rei 
d’Anglaterra. Vull que em faci cavaller.

L’home barbut li va dir que ser cavaller no 
era fàcil.

–Els cavallers han de ser amables, sabuts i 
valents. Vine i seu amb mi.

A continuació, l’home va obrir un llibre i 
li va explicar com podria convertir-se en el 
millor cavaller del món.



Quan va arribar a Londres, li van fer moltes 
preguntes. Tirant les sabia totes. Així que el rei va 
declarar:

–Ja pots ser cavaller!
Tot seguit, va donar a Tirant una espasa nova 

i un cavall fort i lleuger com el vent. I també una 
armadura de color blanc.

A Londres es va enfrontar a molts cavallers i els 
va vèncer a tots. Això sí, Tirant també rebia cops i 
ferides.

Un dia, el jove cavaller va lluitar contra el 
gegant Kirieleison de Muntalbà. I després de 
derrotar-lo, el rei d’Anglaterra va declarar:

–Tirant lo Blanc és el millor cavaller del món.


