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   1ª sessió(pàg.1-103) 

P   R   Ò   L   E   G    D’   À  L  B   E  R   T      H  A  U  F 

 
1.¿Per què havia caigut el 1453 Constantinoble en mans turques? ¿Quina 

tristor i quina alegria sentí el nostre poble en la dècada dels 50? 

2.¿De què va fer solemne vot el Papa valencià? 
3.¿Que havia intentat Europa des del segle XI? 

4.¿Què eren els ordes militars? 

5.¿Com li deien al misteriós personatge que conquistà Belgrad el 1456? 

6.¿De què havien parlat sobradament Arnau de Vilanova, Fra Vicent Ferrer 

o Francesc Eiximenis? 

7.¿Quines coincidències es donaven en aquella dècada dels 50? 

8.¿Quin paper jugaria Tirant? 
9.¿Què eren les lletres de batalla?  

10.¿Quin cèlebre duel mantingueren dos cosins valencians? ¿On? 

11.¿Com influí la història del rei Artur i els cavallers de la Taula Redona en 

el Tirant? 

12.¿Quina novel.leta anglesa dugué Martorell a escriure el “Tirant”? 

13.¿Quin aspecte negatiu tingué l’estada a Anglaterra per a Joan Martorell? 
14.¿A qui devem que copiara i després imprimira el Tirant? 

15.¿Quins són els dos grans temes del Tirant? 

16.¿Quins símptomes produïa la malaltia de l’amor? 

17.¿Quins dos aspectes va fer Martorell que corregueren paral.lels en 

l’obra? 

18.¿Quines són l’aliada i l’enemiga de Tirant en el seu galanteig a 

Carmesina? 
19.¿En què consisteix el final inesperat de la novel.la? 

 

[PART D’ANGLATERRA] 
 

DE COM TIRANT LO BLANC VA DECIDIR FER-SE CAVALLER 
 

 

20.¿Què va decidir el jove Tirant i uns altres amics seus a abandonar 

Bretanya i anar a Anglaterra? 
21.Ja a Anglaterra, ¿qui va conéixer després d’una sesta que havia fet 

muntat al cavall? ¿Com qui li digué que volia ser famós? 

22.¿Quines virtuts han d’adornar un cavaller, segons “Arbre de Batalles”? 

23.¿Què li passarà al cavaller si no exerceix bé el seu menester? 

 
LES FABULOSES FESTES DE LES NOCES REIALS 

 

24.¿Com fou la boda del rei Enric i la filla del rei de França? 

25.¿A què assistiren Tirant i els seus mentre recorrien el Tàmesi el dia de la 
boda? 

 



DE COM TIRANT VA SER ARMAT CAVALLER I VA GUANYAR 
MOLTA FAMA A LONDRES 

 

26.¿Com fou el nomenament de Tirant? 

27.¿Com fou el seu primer torneig a tota ultrança? 

28.¿Qui elegí Tirant com la seua dama i quina penyora rebé? 

29.¿Què fa llavors el senyor de les Vilesermes? 

30.¿Accepta Tirant? 
31.¿Com va ser el duel? 

 

LES FORMIDABLES BATALLES DE TIRANT A LONDRES 
 

32.¿En què consistí l’episodi de l’alà? 
33.¿Com fou el combat?¿Qui guanyà? 

34.¿Qui duia amb ell el senyor de Polònia, a més de tres aguerrits cavallers?  

35.¿Què fa Tirant amb els quatre escuts? 

36.¿Quin fou el primer duel? ¿Qui hi va véncer? ¿Com? 

37.¿I els altres tres cavallers? 

38.¿Qui acudeix al rei Enric per demanar justícia? ¿Qui l’acompanyava? 

40.¿Per què no tingué lloc el duel amb el gegant? 
41.Acabades les festes de celebració de la boda reial, ¿a qui van a visitar 

Tirant i els seus companys? 

42.¿On es dirigeix Tirant i el seu seguici? 

 

 

[PART DE SICÍLIA I RODES] 
 

DE COM TIRANT VA ALLIBERAR L’ILLA DE RODES 
 

43.¿Qui demana ajuda a Tirant als pocs dies, quan reposava a Bretanya? 

44.¿Per què li demanen ajuda? 

45.¿Qui volia embarcar-se amb Tirant per alliberar Rodes? 
46.Passada Lisboa, amb qui s’hagué d’enfrontar Tirant? 

47.¿Com s’ho feren per derrotar-les? 

48.¿Com els acollí el rei de Sicília,on pararen per aprovisionar-se de blat i 

aigua?  

49.¿Quina cosa sorprenent va fer Felip en un banquet, que provocà la rialla 

general? 

50.¿Com ho va arreglar Tirant? 
51.¿S’enamorà Ricomana? ¿Què li va dir son pare? 

52.¿Com aconseguí rompre el setge moro de Rodes, la galera de Tirant? 

53.¿Quina va ser la primera decisió del Mestre de l’Orde de Sant Joan de 

l’Hospital, en nom de Tirant? 

54.¿Quina estratègia va pensar un vellet per desfer-se dels moros? 

Enviar-los menjar, perquè creguessen que Rodes no es rendiria perquè no 
mancaven de res. El soldà matà el que duia el menjar.Ho trobà humiliant. 

55.¿On va anar la galera de Tirant sense que l’enemic se n’adonara?  

Al costat de la nau genovesa, ancorada enfront de Rodes.Parlà a un 

genovés i li prometé tres mil ducats d’or a canvi que prenguera foc a la nau 

genovesa.El mariner accepta. 

56.¿Com ho va fer el mariner? 



57.¿Quina decisió pren aleshores el Soldà d’El Caire?  

58.¿Què fi feren els grans senyors d’Egiptes, quan veieren que el Soldà del  

 

DE COM FELIP VA CONQUISTAR FINALMENT RICOMANA 
 

59.¿On anaren i tornaren les tropes de Tirant? 

60.¿Què havia decidit el rei francés sobre l’enllaç del seu fill amb Ricomana? 
61.¿Què va passar una nit  de pluja intensa? 

62.¿A quina prova sotmet Felip la princesa Ricomana? 

63.¿Com acaba la prova? 

64.¿Què demana Felip a Tirant després de la boda reial? 

65.¿Accepta Tirant? 

 

[PART DE L’IMPERI GREC] 
 
 

DE COM TIRANT VA SER FERIT D’AMOR 
 
66.¿Com és que Tirant parteix cap a Rodes? 

67.¿Quina carta va rebre llavors el rei de Sicília? 

68.¿Què va fer llavors Tirant? 

69.¿Com fou la rebuda de l’emperador Frederic?¿Quin càrrec li donà? 

70.¿De qui es guanyà odi etern a partir d’aleshores? 

71.¿Qui veu Tirant abans d’anar al palau on s’hostatjaria? 
72.¿Per què Tirant li demana poder retirar-se? 

73.¿Què respon quan Diafebus, alarmat, li pregunta què té? 

74.¿A qui ho conta Diafebus? 

75.¿Qui interromp la conversa? 

76.¿A qui conta Carmesina la novetat? 

77.L’endemà, a la missa a la catedral de Santa Sofia, ¿quin detall tingué la 
princesa amb Tirant? 

78.¿Com es troba Tirant? 

 

DE COM TIRANT VA DECLARAR EL SEU AMOR 
 
79.¿Què proposa Tirant per combatre moros i genovesos? 

80.¿Qui està en desacord? 

81.¿Què fa llavors l’emperador? 

82.¿De quants soldats disposen? 

83.¿De què l’avisa la princesa, acabat l’acte? 
84.Sabent com sabia que Tirant l’amava, ¿què desconcertava Carmesina? 

85.¿Què es va saber dos dies després? 

86.¿Quina altra ofensa havia fet el Soldà? 

89.¿Què va fer que Tirant es posara blanc com un mort? 

90.¿Com li donà a entendre Carmesina que l’amava? 

91.¿Com li digué Tirant que l’amava? 
92.¿Quina de les seues acompanyants li amargà aquell moment? 

93.¿Quantes classes d’amor hi ha, segons Estefania? 

94.¿Quines paraules que no sentia en realitat digué Carmesina a 

Diafebus,abans de la partida? 



95.¿Què demana Tirant a Carmesina amb totes les tropes preparades per a 

partir? 

 
L’HEROICA DEFENSA DE L’IMPERI GREC 

 

96.¿On es va dirigir primerament l’exèrcit? 

97.¿Què va ordenar als soldats que li portaren? 

98.¿Què va fer Tirant amb totes les egües? 
99.¿Què van fer els soldats? 

100.¿Què pensava el duc en sentir el fragor de la batalla? 

101.¿Què féu el duc quan sabé que era Tirant? 

102.¿Què deia la carta del soldà que portaren tres ambaixadors a Tirant? 

103.¿Què respon Tirant? 

104.¿Acceptà Tirant la treva? 

105.¿Com aconseguí Tirant matar molts moros lloc? 
106.¿Què envià a l’emperador?¿Com el recompensà aquest? 

107.¿Què respon Diafebus quan la princesa li pregunta si Tirant encara 

l’ama? 

108.¿Què diu Diafebus a Estefania? 

109.¿Què pretén fer  l’emperador, quan li diu que s’acosta el Gran 

Caramany? 
110.¿Què demana a son pare Carmesina? 

 
 


