COMENÇA LA PRIMERA PART DEL LIBRE DE TIRANT, LA QUAL TRACTA DE
CERTS VIRTUOSOS ACTES QUE FÉU LO COMTE GUILLEM DE VEROYCH EN LOS
SEUS BENAVENTURATS DARRÉS DIES
CAPÍTOL PRIMER
En tan alt grau excel·leix lo militar stament, que deuria ésser molt reverit si los
cavallers observaven aquell segons la fi per què fonch instituÿt e ordenat. E per
tant com la divina Providència ha ordenat e li plau que los VII planets donen
influència en lo món e tenen domini sobre la humana natura, donant-los diversas
inclinacions de peccar e viciosament viure, emperò no·ls ha tolt lo universal
Creador lo franch arbitre, que si aquell és ben regit les poden, virtuosament vivint,
mitigar e vençre si usar volen de discreció. E per ço, ab lo divinal adjutori, serà
departit lo present libre de cavalleria en VII parts principals, per demostrar la
honor e senyoria que los cavallers deuen haver sobre lo poble. La primera part
serà del principi de cavalleria; la segona serà del stament e offici de cavalleria; lo
terç és de l'examen que deu ésser fet al gentilom o generós qui vol rebre l'orde de
cavalleria; lo quart és de la forma com deu ésser fet cavaller; la sinquena és què
signifiquen les armes del cavaller; la sisena és dels actes e costumes que a cavaller
pertanyen; la setena e darera és de la honor que deu ésser feta al cavaller. Les
quals VII parts de cavalleria seran deduÿdes en serta part del libre.
Ara, en lo principi, se tractarà de certs virtuosos actes de cavalleria que féu lo
egregi e strenu cavaller, pare de cavalleria, lo comte Guillem de Varoych en lo
seus benaventurats darrés dies.
CAPÍTOL SEGON
Com lo comte Guillem de Veroych preposà de anar al Sanct Sepulcre e
manifestà a la comtessa e als servidors la sua partida
En la fèrtil, riqua e delitosa illa de Anglaterra habitava un cavaller valentíssim,
noble de linatge e molt més de virtuts, lo qual, per la sua gran saviesa e alt enginy,
havie servit per lonch temps l'art de cavalleria ab grandíssima honor, la fama del
qual en lo món molt triümfava, nomenat lo comte Guillem de Varoych.
Aquest era un cavaller fortíssim qui en sa viril joventut havia sperimentada
molt la sua nobla persona en l'exercici de les armes, seguint guerres axí en mar
com en terra, e havia portades moltes batalles a fi, Aquest s'era trobat en VII
batalles campals hon hi havia rey o fill de rey hi de X mília combatents ensús, e
era entrat en V liçes de camp clos, hu per hu, e de tots havia obtesa victòria
gloriosa.
E trobant-se lo virtuós comte en edat avançada de LV anys, mogut per divinal
inspiració, preposà de retraure's de les armes e de anar en peregrinació e de passar
a la Casa Sancta de Hierusalem, hon tot cristià deu anar, si li és possible, per fer
penitència e smena de sos defalliments. E aquest virtuós comte hi volgué anar
havent dolor e contrictió de moltes morts que en la joventut sua havia fetes
seguint les guerres

