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PRÓLOGO 

 

Queridos lectores: 

 

Houbo un tempo, fai moitos, moitos  anos, no que 

só algúns privilexiados accedían ás letras escritas. 

Nese tempo, de palabras como honra, coraxe, ideais 

e valentía, os libros enchíanse de heroes e heroínas 

e das súas lides. 

 

Fai moitos, moitos anos, escribíronse algúns dos 

mellores libros de cabaleiresca; moitos dos cales 

compuxéronse no noso territorio: a Península 

Ibérica. 

 

A práctica totalidade destes libros ficou 

confinada e condenada ao esquecemento por un novo 

modo de ver a vida (e por termo, a realidade). Un 



novo modo, este, sedentario, práctico, 

prudentemente burgués e tristemente real. 

 

Un destes marabillosos libros de cabaleiresca foi 

Tirante o Branco, escrito por Joanot Martorell có 

nobre propósito de que a gloria, a fama, o honor e a 

memoria dos homes e mulleres virtuosos e 

excepcionais perdurase, eternamente, a través da 

nosa lembranza. 

 

Ese é, queridos lectores, o noso labor. 
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CAPÍTULO I – FACERSE CABALEIRO 

 

Posto que en Inglaterra reinaba a paz, o rei 

convocou torneos para celebrar o seu matrimonio 

coa filla do rei de Francia. A futura raíña de 

Inglaterra era a doncela máis bonita de toda 

Francia. 

As lizas durante a voda elixirían ao mellor 

cabaleiro da cristiandade. Os mozos que escoitaron 

o pregón, e aspiraban á gloria da cabaleiresca, 

partiron para Inglaterra. 

 

Tras cruzar o canal da Mancha, fronte a unha 

ermida solitaria nun vasto bosque, un vello fraco, de 

longas barbas, que lía o libro A árbore das batallas, 

levantouse. 

—Quen sodes vos? —preguntou o ermitán. 

 

 



 

 

 

  



— Eu son Tirante o Branco. Fillo do señor de 

Tirania e neto do duque de  Bretaña. Vou a Londres 

para armarme cabaleiro con outros vinte e nove 

nobres novos. Quero chegar a ser como Guillén de 

Varoyque —respondeu Tirante. 

— A vida dun cabaleiro é perigosa e dura. Un 

cabaleiro debe ser humilde, xusto, valoroso e forte; 

ademais de leal ao seu rei e defensor da 

cristiandade e dos necesitados —explicou ó ermitán. 

—E se non cumpre? 

—Será chamado Traidor, perderá a súa honra e 

a súa alma arderá nas lapas do inferno —rematou 

o ermitán. 

—Eu cumprirei. E volverei para contarllo —

concluíu Tirante. 

 



[Tirante non sospeitaba, daquela, que o ermitán 

co que falara era o famosísimo Guillén de Varoyque 

que retirárase a meditar despois dunha vida 

enteira dedicada o nobre oficio de cabaleiro]. 

 

Tirante e os seus compañeiros de armas 

chegaron a Londres, antes das vodas, a mañá de 

San Xoán. Vestíronse cos seus mellores traxes e 

mostraron o seu respecto ao rei que lles desexou 

valor para participar nos torneos. 
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CAPÍTULO II – A VODA DOS REIS 

 

A mañá de san Xoán, para a súa voda, o rei 

Henrique levaba un manto rubio con perlas, unha 

coroa finamente labrada na cabeza e un cetro de 

ouro. A noiva, de pel máis branca que a neve e 

cabelos semellantes a finos fíos de ouro, abraiou a 

todo o mundo. Baixou da súa carruaxe tirada polos 

cabalos máis fortes e bravos de Francia e mostrou 

o seu vestido bordado de rubís e esmeraldas. 

 

Trala cerimonia de casamento, o rei e a raíña 

comezaron a danzar ao son dunha música 

marabillosa. A continuación, reis, duques, condes, 

marqueses, cabaleiros e damas de terras moi 

remotas bailaron tamén. 

  



O festín foi o máis grande, delicioso e variado que 

se vira nunca en Inglaterra. As festas pola voda 

dos reis alargáronse un ano e un día. 

 

Días despois da voda, Tirante pasou  o seu exame 

de ingreso na cabaleiresca. Os xuíces preguntáronlle 

polas súas intencións, os seus méritos e os seus 

costumes e comprobaron, igualmente, que non 

estivera coxo, nin manco ou tolleito, para poder 

manexar as armas. 

Decidiron que Tirante o Branco, da liñaxe de Roca 

Salgada, merecía entrar na orde da cabaleiresca.  

 

E así foi armado cabaleiro Tirante tras xurar, 

ante Deus e os evanxeos, que nunca loitaría contra 

o rei natural de Inglaterra, que defendería a fe 



cristiá e a doncelas, viúvas e orfos que lle pediran 

auxilio. 

—Deus che faga cabaleiro e San Xurxo bo señor 

—dixo o rei, tocando coa espada a cabeza de 

Tirante. 

Logo disto, sete doncelas vestidas de branco 

cinguíronlle a espada e catro cabaleiros calzáronlle 

as esporas de ouro. 

 

Días despois, Tirante participou no seu primeiro 

desafío. Esta fazaña, como as que seguiron, 

faríanlle famoso. 
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CAPÍTULO III – UNHA XOIA NON SEMPRE É UN VALOR 

 

Un dos días de bailes e divertimentos, durante as 

celebracións de voda dos reis, Tirante fixou a súa 

mirada nunha das damas da raíña. Era francesa, 

coma a raíña, de pel moi branca e lucía un precioso 

broche de ouro e zafiro sobre o seu peito. 

Chamábana “Inés a fermosa”. Tirante, 

axeonllándose diante dela, pediulle a xoia e xurou que 

se ela lla concedía sería capaz de comprometer a 

súa vida para que todo o mundo soubera que sería 

sempre o seu fiel servidor. 

—Santa María! Por algo de tan pouco valor 

arriscariades a vosa vida? Ningún obxecto merece 

tal consideración. Levádea pois. Non querería eu ese 

peso sobre a miña conciencia. —contestou acalorada 

Inés a fermosa—. 

Tirante, moi contento, asegurou que ninguén lle 

quitaría a xoia mentres estivera vivo. 



 

Ao día seguinte, o señor de Vilesermes, francés 

como a dama e experto en armas desafiou a Tirante 

pola xoia de Inés. 

—Cabaleiro do que non sei o seu nome…, Eu servo 

a Inés a fermosa desde hai tempo e a miña espada 

e a miña alma perténcenlle. Entregádeme o broche 

ou morrede aquí e agora. 

A pelexa, que rematou coa morte de doce 

cabaleiros, non quedou resolta. Tres días máis tarde 

entregáronlle a Tirante unha carta na que podíase 

ler: 

Se tes valor, ponte de acordo comigo para que as 

nosas espadas podan enfrontarse a morte. 

Escrito e timbrado  

O SEÑOR DE VILESERMES 

 



Tirante, aínda coñecendo o perigo que corría, 

aceptou o desafío. Ambos contrincantes, destros 

nas armas e valentes, pelexaron, asestáronse 

coiteladas e sangraron. Só Tirante sobreviviu aínda 

que estivo a piques de morrer. 

Inés, a fermosa, desesperada e con bágoas nos 

ollos aseverou: 

—Xa vedes todos para o que serven os combates. 

Ningún obxecto, xa vos dixen, ningún obxecto, merece 

unha vida humana. 

 

O corpo do señor de Vilesermes soterrouse nun 

lugar sagrado. Tirante, que por pouco non conta a 

historia, estivo dous meses deitado na cama antes 

de se recuperar das feridas mortais. 
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CAPÍTULO IV – O CAN 

 

Proseguían as festas pola voda real e moitos 

cabaleiros, desexosos de gloria e fama, retaron en 

duelo a Tirante pero este ganoulles a todos eles. 

Unha mañá na que Tirante fora bordar unha 

roupa en fío de ouro veu vir contra el un can xigante 

que se abalanzou para lle atacar e morder. 

 

Valoroso coma sempre, o noso cabaleiro plantoulle 

cara ao can. 

—Unha mágoa o cabaleiro! —exclamou o príncipe 

de Gales—. Meu can o comerá. 

—Lamento contradicirvos —replicou o rei—. Ese 

cabaleiro non é outro que Tirante o Branco.  

Se o voso can non fuxe de medo, será Tirante quen 

o comerá. 



Vendo que o can no atacaba, Tirante lanzou a súa 

espada fóra do seu alcance e gritou:  

 

—Agora xa estamos iguais! Ven por min se te 

atreves! 

 

O can metía medo porque era grande e salvaxe e 

feriu fortemente a Tirante nas pernas e nos 

brazos pero, ao final, o noso heroe conseguiu coller 

ao can polo pescozo, apertou tan forte como puido 

e, cos dentes, mordeulle tan enerxicamente que 

Tirante matou o can.  

 

—O can —dixo o príncipe de Gales—era tan 

valioso para min como a mellor cidade de 

Inglaterra. 



—Señor —contestou Tirante— non querería eu 

verme noutra pelexa igual nin por unha décima 

parte das vosas posesións. 

 

Ditas estas palabras, todos os asistentes 

déronse de conta, outra vez, que Tirante batallara 

entre iguais e que, por iso, merecía o honor e o 

premio da proeza como se vencera a un cabaleiro. 

 

A noticia foi voceada por todo Londres para que 

as xentes soubesen do valor dos cabaleiros alí 

congregados e da pouco usual singularidade de 

Tirante o Branco. 
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CAPÍTULO V – OS CATRO ENMASCARADOS 

 

Á cidade seguían a chegar cabaleiros dos lugares 

máis variados; todos desexosos de participar nos 

torneos que se celebraban. Un dos que chegou a se 

bater, de incógnito (pois non quería que lle ofreceran 

vantaxe polo seu rango nos torneos), foi o rei de 

Polonia. Viña acompañado de tres cabaleiros, tamén 

enmascarados, vestidos de negro sobre cabalos 

brancos. Cada un traía o seu paxe que suxeitaba, 

cunha corda de ouro, un león. 

Os habitantes de Londres preguntábanse quen 

serían aqueles misteriosos cabaleiros. 

Chegaron, pois, os cabaleiros cos seus paxes ante 

o rei e a raíña. Un dos cabaleiros enrolou un papel 

que meteu na boca do león e díxolle, murmurando ao 

oído, que llo entregara ao rei Enrique. 



 

A lectura do pergamiño anunciaba catro novos 

desafíos. Foran quen foran os enmascarados, 

aqueles que aceptaran os desafíos loitarían para se 

facer dignos do amor, da honra, acreditar o valor, 

ou por desprezo aos enmascarados. 

 

Tirante, de novo, adiantouse a retar aos catro 

enmascarados. El non podía loitar só por amor ou 

por honra. Deste xeito, en lugar de tocar un só 

escudo aceptando un só desafío, tocou os catro. 

De novo, a caprichosa Fortuna (muller ao fin e o 

cabo) favoreceu a Tirante que, un tras outro, foi 

gañando todos os combates. 

 

Un mes máis tarde, cando os reis paseaban tras 

saír de misa, unha moza acercóuselles suplicando 



que apresaran a un tal Tirante o Branco que, con 

malas artes e enganos, asasinou ao seu rei. 

O rei aseguroulle que Tirante dera morte a catro 

cabaleiros dos que ninguén coñecía a súa identidade 

pero que o rei de Polonia, polo feito de ser un bo rei, 

recibiría a homenaxe que merecía na igrexa de San 

Xurxo. 

 

E foi así como, ao rematar o ano dos festexos 

nupciais, Tirante decidiu regresar a súa terra, 

Bretaña; no sen antes cumprir a promesa de visitar 

ao ermitán que conmoveuse pola gloria que xa 

adquirira Tirante. 
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CAPÍTULO VI – A VIAXE A SICILIA 

 

Unha mañá, mentres Tirante charlaba en 

Nantes co seu avó, dous cabaleiros trouxéronlle más 

noticias. Xerusalén caera en mans dos infieis e o 

sultán do Cairo no quería que a illa de Rodas, que 

era moi rica, permanecera en mans cristiás, de 

maneira que cercara a illa con trinta e tres mil 

soldados as súas ordes. 

 

—Eu librarei Rodas e rescatarei aos seus 

insulares —asegurou Tirante. 

 

O día antes da súa partida, achegouse a Tirante 

un mozo ben vestido ao que acompañaba un home 

de idade avanzada. Aquel mozo era Felipe, o quinto 

fillo do rei de Francia que só revelou a súa identidade 

tras partir o barco. Tirante escribiu aos seus 

proxenitores, os reis, para lles avisar da aventura 



que emprendera o seu fillo. Do mesmo xeito, 

propúxose velar pola súa seguridade e formación. 

Ao chegar ao porto de Palermo, e tras vencer a 

quince naves inimigas que intentaron afundir a 

galera na que viaxaban, o rei de Sicilia preparou un 

recibimento digno do noso heroe e o seu 

acompañante. Á festa asistiu tamén a filla dos reis, 

a infanta Ricomana, que era extravertida, 

faladeira e moi intelixente. 

Felipe e Ricomana non paraban de mirarse pero 

Felipe era moi tímido e non se atrevía a dicir nada 

á princesa.  

Ricomana, pola súa parte, queixábase as súas 

doncelas e ao seu pai que lle propuxo darse tempo 

para coñecer ben a Felipe e comprobar, por si 



mesma, que era tan simpático, valente e decidido 

como dicía Tirante. 

Chegou o momento de emprender, de novo, a viaxe 

e a princesa Ricomana e o príncipe Felipe bailaron 

xuntos toda a noite nunha gran festa. Tamén 

dixéronse adeus con moita tristeza. Ricomana, 

ademais, sufría porque seu pai decidira acompañar 

a Tirante na súa aventura para liberar a illa de 

Rodas e a toda a súa xente. 

—Isto non é vida! Eles a loitar e nosoutras aquí 

a esperar o que sexa que suceda —exclamou 

Ricomana—. 
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CAPÍTULO VII – A LIBERACIÓN DE RODAS 

 

A galera de Tirante navegou sen descanso ata o 

porto de Rodas e, unha vez alí, mandou izar a súa 

bandeira para que toda a vila soubese que viñeran 

na súa procura. 

 

Os cabaleiros de San Xoán repartiron tódolos 

víveres que traían asegurándose de dar a cada un 

o que precisaba (salmoiras de peixe, aceite, froitas 

e verduras, trigo...) e toda a poboación encheu de 

bendicións a Tirante e aos seus acompañantes. 

Un ancián cabaleiro, que viaxaba con eles, 

recomendou a Tirante enviar unha parte dos 

víveres que traían ao sultán, que tiña sitiada a 

cidade, para que este pensara que tiñan tanta 

comida que podían dar a todos os habitantes e, inda 

por riba, podían regalar outra tanta. E así o fixeron 

loando o bo consello do ancián. 



 

  



No só desta argucia valeuse Tirante ante o 

sultán senón que, de noite, mandou que un mariñeiro 

achegárase ata a nave capitá dos xenoveses (que 

loitaban de compañeiros dos soldados do sultán) e 

prendéralle lume. 

O lume propagouse da nave capitá ás outras 

naves e moitas delas arderon. 

—Será posible este demo? —preguntou o sultán. 

Que levara o lume ata as miñas naves, que trouxera 

comida suficiente como para dar e regalar e que 

sexan capaces de resistir o meu asedio durante 

meses… 

—Só lle vexo unha solución —lamentouse o sultán: 

imos ter que volver á casa. 

 

Moitos agasallos, tesouros, terras e castelos 

foron ofrecidos a Tirante por tan grande fazaña 



pero el rexeitou todo alegando que só precisaba que 

lle cantaran, cada día, desde a igrexa, unha misa 

pola salvación da súa alma.  

—O maior agasallo que pode obter un cabaleiro é 

a honra e o coñecemento de facer as cousas ben 

feitas —dixo—.  

Tirante vencera, unha vez máis, porque o enxeño 

e a astucia son máis fortes que mil homes e mil 

homes non valen o que un e porque un só pode valer 

por mil. 
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CAPÍTULO VIII – A VODA DOS PRÍNCIPES RICOMANA E 

FELIPE 

 

Antes de regresar a Palermo, na illa de Sicilia, 

Tirante e os seus amigos peregrinaron a Xerusalén, 

liberaron a centos de escravos e visitaron os 

lugares santos onde se desenvolveron os feitos 

contados na Biblia. Cando, por fin, desembarcaron en 

Palermo, a raíña e a princesa abrazaron ao rei, ao 

que botaran moito en falta, e a Felipe. Todo eran 

boas novas! Ademais, de Francia chegara unha 

carta na que os reis (os pais de Felipe) aprobaban 

o casamento de Felipe coa princesa Ricomana. 

Os paxes entregáronlles multitude de agasallos 

aos prometidos: telas bordadas de ouro, un gran 

colar de ouro con perlas naturais, tapices e centos 

de panos de seda e peles de martas cibelinas. 

 

 



  



Secasí, a princesa Ricomana, seguía algo dubidosa 

co seu casamento. Por nada do mundo querería ela 

compartir a súa vida, para sempre, cun home 

eslamiado ou aburrido, por moi príncipe de Francia 

que fose. Así que, aliada coas súas damas de 

compañía ideou unha serie de probas para 

comprobar se Felipe era, tal e como aseguraba 

Tirante, un home bo, intelixente e divertido. 

 

Felipe foi superando as probas unha tras outra, 

sempre coa axuda de Tirante que ou ben 

desbarataba todos os experimentos ou ben axudaba 

na súa resolución. 

A princesa Ricomana estaba encantada! Tirante 

tiña razón e o príncipe Felipe era intelixente, bo e 

divertido. Agora si que podería casar co el. 

 



E así foi como a princesa Ricomana e o príncipe 

Felipe casaron na catedral de Palermo nunha gran 

celebración á que asistiron as máis grandes 

personalidades do reino. Todas as persoas sabias, 

escritoras, científicas e nobres. 

Algunhas semanas despois, Felipe quixo ir a París 

para que a súa esposa coñecera o seu país, os seus 

costumes, os seus xardíns e, tamén, aos seus pais. 

Por iso, pediulle a Tirante que os acompañara para 

que, aproveitando a viaxe, puidera visitar aos seus 

pais, a súa familia e aos seus amigos na súa querida 

terra, Bretaña. 
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CAPÍTULO IX- TIRANTE E O AMOR 

 

Días despois de chegar a súa terra, o rei de 

Francia pediulle a Tirante que acompañara ao seu 

fillo de volta a Sicilia e cando xa levaban alí uns días 

recibiron unha carta do emperador de 

Constantinopla na que lles dicían que o sultán de 

Exipto, aliado co emperador otomán estaba a 

destruír a preciosa cidade de Constantinopla. 

Ademais da destrución da cidade, os inimigos 

mataran ao fillo do emperador de Constantinopla e 

a moitos dos seus habitantes. 

 

 

 

 

 

 



  



— Que horror! —exclamou Tirante—. Debemos 

acudir a axudar á grandiosa cidade de 

Constantinopla e, sobre todo, aos seus habitantes. 

 

Así foi como tras outra longa viaxe chegaron a 

Constantinopla. Toda a poboación alegrábase de 

velos pois xa sabían que Tirante e os seus amigos 

eran xustos, valorosos e darían a vitoria sobre os 

que ameazaban de morte a todos os habitantes da 

cidade e querían reducir a cinzas a gran catedral de 

Santa Sofía. 

 

Tirante, que fora nomeado capitán xeral de todos 

os exércitos, foi a presentar os seus respectos á 

emperatriz, que vestía toda de negro pola morte 

do seu fillo, e á filla do emperador, Carmiña, que 

tamén vestía de negro pola morte do seu irmán. 



Cando Tirante achegouse á infanta, deuse de 

conta que nunca antes vira unha rapaza como ela 

de maneira que paralizouse e non puido dicir 

palabra. Era a primeira vez, na súa vida, que lle 

fallaban as pernas e lle tremelaban as mans. 

Tras este encontro, Tirante pechouse na súa 

habitación chorando sen ser capaz de comer un  

bocado porque cría que a sorte sempre é contraria 

aos namorados. 

 

Diafebus, o primo de Tirante, que sabía que o que 

lle pasaba a Tirante era que caera namorado de 

Carmiña, encargouse de facer chegar as damas de 

compañía de Carmiña a noticia de que Tirante non 

estaba alí para librar Constantinopla da ameaza 

dos musulmáns, nin para gañar más gloria, nin para  



aumentar as súas riquezas. Se eles estaban alí 

era só para librar una guerra por amor. O amor era 

o ben máis importante na vida. 
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CAPÍTULO X – TIRANTE DECLARA O SEU AMOR A CARMIÑA 

 

Tirante estaba moi débil por amor pero iso non lle 

impedía saber que os exércitos inimigos avanzaban 

e que debían saír a combater se querían ter algunha 

oportunidade de gañar a batalla. 

Carmiña, que sabía que Tirante estaba 

namorada dela polos secretos que lle contaran 

Estefanía e Placerdemivida, fixo todo o que estaba 

na súa man para quedar a solas con Tirante e 

preguntarlle polo seu malestar. 

 

—Sagaz cabaleiro —dixo Carmiña—, 

entristéceme moito vervos tan mal. Case non  

 

 

 

  



  



comestes bocado estes días e así, co estómago 

baleiro, non se pode gañar ningunha batalla. 

—Estades no certo —confesou Tirante—. Non 

podo comer desde hai días, fáltame o alento e, así, 

temo non poder gañar esta batalla. O feito é, 

Carmiña, que sufro por una dama. 

 

Cando dixo isto, Tirante meteu a man nunha 

bolsiña de coiro que levaba atada ao pantalón e 

sacou un pequeno espelliño mentres dicía a Carmiña: 

—A muller que aparece aquí pode salvar a miña 

vida ou quitarma. Ela é o amor da miña vida. 

 

E así foi como Carmiña descubriu, por fin, de labios 

de Tirante, que ela era a persoa da que estaba 

namorado Tirante. 

 



Non obstante, non todos no palacio estaban 

contentos co amor entre Tirante e Carmiña. A 

Viúva Reposada e algúns outros nobres 

consideraban que, ó fin e ó cabo, Tirante só era un 

servidor do rei. Non era príncipe de ningún país. Non 

era duque nin conde. Non tiña título ningún. Como 

podía se atrever a declarar o seu amor á filla dun 

emperador? 

 

O que non sabían (ningún dos que lle criticaban) 

es que nada hai, na vida, máis importante que o 

amor. Que o amor todo o pode e todo o gaña. Por 

iso, Tirante marchou a loitar outra vez; non por 

ansia de gloria senón por amor. 
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CAPÍTULO XI – TIRANTE DEFENDE O IMPERIO GREGO 

 

Tirante, cando ía á guerra, non durmía máis de 

tres horas seguidas porque o inimigo estaba cerca 

e tiña plans terribles se gañaba. Os inimigos 

querían encerrar para sempre ao emperador nun 

alxube e converter en criadas á princesa e á 

emperatriz. 

 

Tirante sabía que só conseguiría derrotar ao seu 

inimigo facendo uso da astucia e da intelixencia, 

coma sempre. Así que decidiu actuar por sorpresa. 

E claro está, gañou de novo.  

Como os inimigos fuxiran, e deixaran tras de si 

grandes tesouros, o duque de Macedonia, que era un 

cobizoso e un egoísta, quíxose quedar con todas as 

riquezas mentres insultaba a Tirante dicindo que 

era un cagainas. Todos os guerreiros estiveron a 

piques de matar ó duque pero Tirante  



  



tranquilizoulles dicindo que non debían matarse 

entre eles, que quedaban aínda moitas batallas por 

pelexar e que os inimigos non estaban lonxe. 

 

Pasados uns días, un emisario pediu audiencia 

para ofrecer unha tregua. O duque de Macedonia 

quería concederlla pero os conselleiros, que pensaban 

o mesmo que Tirante, crían que era mellor proseguir 

a guerra ata o final. Tirante explicou a súa postura 

dicindo que o inimigo quería a tregua para armarse 

mellor e vencelos definitivamente. Así que, como el 

era o capitán xeral, acordaron finalmente non dar 

descanso ao inimigo. 

Continuamente Tirante, e os seus compañeiros, 

tendéronlles trampas e emboscadas e, outras 

veces, usaron a astucia para enganalos. Fixéronse 

con enormes botíns que mandaron sempre ao 

emperador para que todos puideran gozar das 



riquezas que conseguían e nunca se quedaron con 

nada para eles mesmos. Iso era nobreza!  

O primo de Tirante, Diafebus, declarouse 

finalmente a Estefanía da que xa levaba moito 

tempo totalmente namorado. Carmiña, aínda que se 

alegraba moito por Estefanía, andaba medio triste 

porque ela non puidera desfrutar do amor que tiña 

por Tirante. 

Unha noite, tras moito pensar, Carmiña dirixiuse 

ao seu pai e díxolle que ela tamén quería ir á guerra. 

Primeiro porque se lle tocara herdar o imperio tiña 

que estar preparada para facelo e, segundo, porque 

se algún deles enfermaba, ela podería axudalos. 

E así foi como un exército formado por sesenta 

mulleres e o emperador dispuxéronse para a batalla.  
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CAPÍTULO XII – TIRANTE VENCE EN BELPUCHE 

 

Cando o emperador, Carmiña e as valentes 

nobres, que se uniran ao exército, chegaron ó 

campamento de Tirante no viron máis que homes 

feridos e homes mortos que tiñan que ser 

soterrados. 

 

Tirante o Branco libraba unha feroz batalla e 

Belpuche era o punto estratéxico que o noso heroe 

quería conquistar. Cando o sol ocultouse, a batalla 

suspendeuse ata o día seguinte. Tiñan que curar 

aos centos de feridos que gritaban de dor pola falta 

de médicos (imprescindibles sempre pero aínda máis 

en tempo de guerra) e polo frío. 

Tirante só durmiu tres horas pois estivo 

acompañando a todos os seus que atopábanse mal 

e, ao día seguinte, antes de partir de novo á batalla, 

falou cos xefes das tropas e apostaron por valerse,  



  



coma sempre, da astucia. Antes de saír da tenda 

dixo: 

— Valentes compañeiros, neste día 

conseguiremos a liberdade ou a morte! Non a 

temades. Só o que morreu sen amar o que fai (ou o 

que fixo), ou a alguén, morre de verdade. O resto 

perdurará para sempre na memoria de aqueles que 

contarán as nosas fazañas. 

Seguido polos seus cabaleiros saíu Tirante ao 

galope. As frechas e as lanzas caían sobre eles. 

 

Sabendo, todos, que o corazón e o cerebro da 

batalla era Tirante, os reis de Exipto, África e 

Capadocia enviaron varias tropas por el pero, antes 

de que estas chegaran, o malvado duque de 

Macedonia, polas costas, cravou unha espada no 

pescozo ao noso heroe.  



Tirante defendeuse como puido dos reis e ao da 

Capadocia cortoulle a cabeza dun tallo. A loita 

continuou ata que os inimigos rendéronse sabendo 

que nin sequera con Tirante ferido, no pescozo e na 

perna esquerda, gañarían a batalla. 

 

Os cabaleiros de Tirante obtiveron moitas xoias, 

moedas e cabalos pero perderon tamén a máis de 

dous mil compañeiros. O único ao que ninguén 

chorou foi ao traidor e covarde duque de 

Macedonia. 
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CAPÍTULO XIII – TIRANTE ARDE DE AMOR POR CARMIÑA 

 

Cando Tirante soubo que Carmiña estaba na vila 

sentiu que explotaba de felicidade. Pouco importaba 

que o emperador lle dixese que salvara ao imperio 

grego, que lle faría conde de santo Anxo ou que 

preparasen unha enorme cea en honor dos 

vencedores. Tirante só quería estar con Carmiña. 

 

Cando brindando polo triunfo el rexeitou o título 

de conde todos quedaron asombrados. Tirante 

pediu, con humildade, que o título outorgásenllo ao 

seu curmán Diafebus pois sen el —dixo— non 

gañarían a batalla. 

 

O emperador confesoulle a súa filla que nunca 

xamais, en toda a súa vida, coñecera a un cabaleiro 

máis nobre, desinteresado e virtuoso que Tirante e  

  



 

  



que oxalá, algún día, el mesmo puidera coroalo 

como rei. 

 

A Viúva Reposada ardía en desexos de seducir a 

Tirante e foi  onde el atopábase en varias ocasións 

para pedirlle bicos e apertas pero Tirante só tiña 

ollos para Carmiña e, con delicadeza, díxolle que o seu 

amor non podía ser. El sempre querería a Carmiña. 

Tamén Estefanía pediu axuda a Tirante xa que 

quería moito a Diafebus e precisaba que Tirante 

conseguira que o emperador deixáralles casar 

xuntos. 

 

Carmiña, porén, cada día estaba máis triste. A 

súa prima Estefanía ía casar e ela, que era 

princesa, non podía facelo. Os médicos, os seus pais, 

todo o castelo estaba preocupado pola saúde da 

princesa e Tirante aínda máis. 



O rei, que por riba do rei era pai (e sospeitaba o 

que lle pasaba a súa filla) preguntoulle á princesa 

Carmiña se querería casar con Tirante. Ela, que era 

unha boa filla, respondeulle que cando Tirante 

conquistara todo o territorio que os inimigos 

arrebatáranlles, entón, faría o que seu pai lle 

mandase. 

 

E así foi como, outra vez, Tirante soubo que 

debería botar fóra das terras, a todos os invasores, 

antes de poder ficar, felizmente, xunto a Carmiña. 
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CAPÍTULO XIV – TIRANTE LOITA CONTRA O GRAN 

CARAMÁN 

 

Días despois, un grupo de cabaleiros levaron un 

prisioneiro a Tirante. O home aseguraba ser fillo 

dunha escrava cristiá e ter información moi valiosa 

que oíra na corte do sultán. Así, díxolle: 

—Valente Tirante o Branco, o Gran Caramán 

xuntou un exército con cincuenta mil homes e trae 

nove barcos cheos de trigo, cebada, aceite e carne. 

Tirante, que era precavido, comprobou a 

información que lle dera o prisioneiro e, vendo que 

era certa, dispúxose a avisar ó emperador do que 

podería ocorrer. 

  



  



Durante o consello co emperador, os cabaleiros, a 

princesa e a emperatriz acordaron loitar con 

valentía fronte aos cincuenta mil homes.  

Ao saír da reunión, Tirante apertou por sorpresa 

a Carmiña e bicoulle as mans, os brazos e ata a boca 

nun arrebato de paixón. A Viúva Reposada viu todo 

roxa pola carraxe. 

O día seguinte, Tirante e os seus soldados, 

valéndose do enxeño, idearon un plan para que os 

inimigos pensasen que, os nosos heroes, gañábanlles 

en número. E os inimigos... crérono. 

—Son os barcos cristiáns! —voceou o vixía. 

—A frota de Tirante o Branco! Estamos 

perdidos! Eles son setenta e catro barcos e nós só 

vinte tres! — volveu repetir. 

O Gran Caramán tivo que tomar unha decisión a 

toda presa e decidiu fuxir do ataque pero Tirante 



perseguiuno ata que lle deu alcance. Loitaron con 

moitas armas e durante moito tempo e a Tirante 

déronlle unha gran coitelada no brazo dereito. 

 

O Gran Caramán, ante o temor de verse vencido, 

atou a súa filla e as doncelas desta a unha corda de 

seda e tirounas ao mar xunto con tódalas xoias que 

tiña. El pensaba que Tirante faríaas prisioneiras e 

preferiu matalas el a que as matasen os outros. 

Tirante aseguroulle que el nunca faría dano a 

doncelas ou servos inocentes. Moi ao contrario, 

houbéraas liberado. Dos inimigos só quedaron vivos 

o Gran Caramán, un oficial e cinco mariñeiros.  

O botín, que era enorme, levouse a 

Constantinopla. 
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CAPÍTULO XV – TIRANTE E CARMIÑA XÚRANSE AMOR 

ETERNO 

 

Non vos imaxinades a ledicia coa que recibiron a 

Tirante e aos seus compañeiros. Todos acercáronse 

á catedral de Santa Sofía para agradecer a Deus a 

vitoria que obtiveran. 

Coa cidade en festas polo regreso dos valentes, 

celebraron a voda de Diafebus e de Estefanía. Foi 

unha voda marabillosa na que, todos os namorados, 

falaron do amor que se tiñan. 

 

Tirante non perdía ningunha oportunidade de 

buscar a Carmiña para intentar roubarlle un bico ou 

dous. Unha das veces, Tirante sacou dunha bolsiña 

de coiro que sempre levaba con el un pequeno estoxo 

onde gardaba unha reliquia da cruz de Cristo e, 

sobre esta pequena estela, mirando aos ollos de 

Carmiña dixo: 



 

  



— Eu, Tirante o Branco, xuro ante Deus noso 

señor ser por sempre o voso esposo e vos tomo como 

marido. 

Carmiña, tola de alegría, respondeu: 

— Eu, Carmiña, princesa de Constantinopla, 

entrégovos meu corpo e a miña mente a vos, 

Tirante o Branco, e vos acepto como marido para o 

resto dos meus días. E xuro, igualmente, ante Deus, 

ser a vosa esposa. 

 

Ningún humano sabía (porque Deus todo o ve) 

que ambos amantes xa casaran posto que para 

casar ante Deus só se necesita do amor e facelo no 

seu nome. 

 

A Viúva Reposada buscou en varias ocasións a 

Tirante para encamar con el. A Viúva non sabía, 



aínda non sabía, que Tirante e Carmiña estaban 

namorados e que cando dúas persoas están 

namoradas, non teñen ollos para ningunha outra. A 

Viúva xurou, entón, vingarse dos namorados. 

 

Tirante sabía que aínda lle quedaba por botar 

aos turcos das terras gregas para poder celebrar 

a voda Real pero, ata que tivese que partir, os días 

que lles quedaran, gozarían xuntos (Carmiña máis 

el) dos xogos do amor. 
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CAPÍTULO XVI – A VIÚVA REPOSADA CONSÉGUE VINGARSE 

DE TIRANTE 

 

Un dos días que Tirante saía de palacio recibiu a 

noticia de que seu primo Diafebus era prisioneiro 

dos inimigos. Quixo saír rapidamente ao rescate 

aínda que lle doera abondo a perna. Tras durmir un 

par de horas, volveu ao palacio para despedirse do 

emperador e da emperatriz e tamén da súa amada 

Carmiña. 

A Viúva Reposada acercouse a el e, con voz 

maliciosa, díxolle: 

— Bravo cabaleiro meu, deberiades querer só a 

quen vos quere de verdade e esquecervos daquelas 

que non vos queren ben. 

Tirante, desconcertado, pediulle que se explicara. 

— A princesa está tan triste porque teme 

perdervos que prefire pasa-lo tempo con outros 

homes que sufrir pola vosa culpa. 



— Ti es unha mentireira! —gritoulle Tirante—. 

Non me creo que Carmiña estea a me enganar con 

outros homes cando estou seguro de que me ama. 

A Viúva colleu da man a Tirante e levouno ata a 

súa habitación desde onde Tirante puido ver, 

efectivamente, a Carmiña xogando co que parecía 

outro home. Morto de dolor, Tirante saíu do palacio 

con medio corazón xeado. 

 

A vinganza da Viúva Reposada xurdira efecto. 

Todo fora unha farsa organizada pola Viúva que 

mandara facer unha máscara e pedíralle a 

Placerdemivida que a puxera para entreter a 

Carmiña (xa que a viran moi triste). 

Cando Carmiña decatouse de todo, rompeu a 

chorar desconsolada e de tanto chorar e chorar caeu 

ao chan.  



 

  



Placerdemivida botou a correr ata que alcanzou 

a Tirante xusto cando estaba embarcando. Ao por 

o pé no barco, un furioso vendaval rompeu a maroma 

que ataba a nave ao porto e deixou a embarcación 

á deriva. No medio da feroz tempestade, 

Placerdemivida púxose a explicar a Tirante a farsa 

da Viúva Reposada e como Carmiña era inocente do 

que parecía ser culpable; tamén lle dixo a Tirante 

canto o quería. 

Cando Tirante decatouse do engano da Viúva, 

perdeu outro pouquiño de corazón porque se  

sentía culpable por desconfiar de Carmiña. Non 

tiña que crer todo o que vira. 

Encomendándose a Deus, suplicoulle:  

— Por favor, por favor, necesito vivir para 

volver a vela. 
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CAPÍTULO XVII – O REI ESCARIANO É PERDOADO POR 

AMOR 

 

Tirante e Carmiña estiveron anos, enteiros, sen 

poderse ver e, durante eses anos, pasaron por 

innumerables perigos. 

 

O barco no que navegaban Tirante e 

Placerdemivida naufragou, pero eles puideron 

salvarse. A Placerdemivida as ondas arrastrárona 

ata unha praia deserta onde un home musulmán, 

que fora prisioneiro en Cádiz, levouna a súa casa de 

Túnez e converteuna en compañeira da súa filla 

librándoa, así, de todo mal. 

Tirante chegou a nado ata a orela, espido e canso. 

Pasou a noite nunha cova que atopou onde, á mañá 

seguinte,  cinco homes armados apuntábano coas 

súas escopetas. Un musulmán, ricamente vestido, 

montado a cabalo preguntoulle de quen viña sendo.  



  



Tirante contestoulle dicindo que era un nobre 

cabaleiro cristián que viaxara a Xerusalén para 

rezar ante a tumba de Xesús (o fillo de Deus) pero 

o barco no que viaxaba naufragara e, por iso, 

achábase espido e desolado. 

 

O musulmán ofreceulle comida, bebida e roupa 

(como é a súa tradición) coa que se vestir mentres 

lle explicaba que andaba moi preocupado porque o rei 

de Etiopía, Escariano, pretendía conquistar tódolos 

reinos para acumular riqueza.  

Tirante, que estaba moi agradecido, ofreceulle a 

súa axuda e, como sempre, por medio da súa astucia 

e a súa intelixencia conseguiu derrotar, un tras 

outro, todos os campamentos do inimigo. 

Acurralado, o rei Escariano pediulle a Tirante 

morrer xa que el sempre estivera namorado da filla 

do rei ao que servía Tirante e só desexaba casar 



con ela. Tirante, ao descubrir que estaba namorado 

(igual que estaba el namorado de Carmiña) 

perdooulle a vida. 

Tanto a filla do rei ao que servía Tirante como o 

propio rei Escariano quixéronse converter ao 

cristianismo. Tirante bautizou aos dous e a moitos 

outros que quixéronse converter tamén. Así, case 

todos os etíopes abrazaron a fe cristiá. 

 

Tirante e Placerdemivida reencontráronse e 

Tirante escribiu unha bonita carta a Carmiña. 

Carmiña respondeu, namorada, pero con unha seria 

preocupación: Se Tirante non regresaba pronto, 

quizais, non se volverían a ver xa que os inimigos 

avanzaban, cara a Constantinopla, para librar a 

batalla definitiva. 
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CAPÍTULO XVIII – TIRANTE REGRESA A 

CONSTANTINOPLA 

 

Tirante acudiu a Constantinopla para axudar a 

Carmiña e ao seu pobo e tardou varios días en 

consegui-la vitoria xa que os inimigos eran moitos e 

tiñan moitos recursos. 

 

Unha vez máis, Tirante valeuse da súa astucia e 

constancia para facerse con todos os medios dos 

inimigos e non perder nin un só compañeiro. Todos 

eloxiaron seu bo facer. Amigos e inimigos 

considerábano un valente e honrado cabaleiro. 

 

  



  



Trala súa derrota, os inimigos pedíronlle una 

tregua para que non se derramara máis sangue. 

—Señor, eu son un emisario que vén cunha 

mensaxe de paz. Desexan ofrecervos unha tregua 

de cen anos para que non haxa máis mortes. 

Tirante, humildemente, contestoulle: 

—Antes de darvos una resposta, debo preguntar 

ao emperador (o pai de Carmiña) xa que el é o dono 

e señor destas terras. 

 

Todos, en Constantinopla, estaban contentísimos 

pola súa chegada excepto a Viúva Reposada que 

sabía que sería castigada polo mal que fixera. Tan 

preocupada estaba que bebeu un viño envelenado e 

morreu. 

 



Tirante chegou a palacio cando xa era noite, e o 

sultán durmía, así que foi ver a Carmiña e xuntos 

estiveron a falar do moito que se botaran de menos, 

de todo o que viviran e de todo canto querían vivir, 

xuntos, no futuro. 

Ambos acordaron que, desde ese mesmo momento, 

gozarían cada un dos minutos que puideran pasar 

xuntos porque o tempo voa e porque nunca sabemos 

canto tempo máis quédanos na terra. 

 

Por isto, porque o tempo perdido non se recupera 

e o futuro non o coñecemos… Hai que vivir o 

presente e gozar das persoas ás que queremos.  

E así pasaron a noite… queréndose moito. 
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CAPÍTULO XIX – GLORIA E MORTE DE TIRANTE 

 

Trala firma da paz, os musulmáns 

comprometéronse a devolver sans e salvos a todos 

os prisioneiros. Como Tirante xa liberara ao imperio 

chegara a hora de casar con Carmiña; de maneira 

que pediu permiso aos seus pais dicíndolles que el 

querería a Carmiña durante toda a súa vida e que 

sempre, sempre, trataríaa coma unha igual e 

axudaríanse mutuamente a crecer como persoas 

boas. 

Dito isto, o emperador e a emperatriz de Grecia 

anunciaron a tódalas persoas do imperio que 

Tirante o Branco e a princesa Carmiña casarían. 

Ademais, polas súas virtudes como  

  



  



home, decidiran nomear a Tirante príncipe do 

imperio. 

 

A voda celebrouse en santa Sofía e foi a voda 

máis bonita que se vira en moitos anos. Só unha 

persoa moi preta á princesa Carmiña andaba 

triste. Estefanía, que casara con Diafebus (o primo 

de Tirante) antes de que apresárano os 

musulmáns, non paraba de pensar que nunca 

volverían a verse. 

Tirante debía, pois, unha vez máis, emprender 

unha viaxe. O seu deber como príncipe (pero sobre 

todo como amigo e home de honor) era liberar a 

Diafebus. 

 

En poucos días de viaxe, Tirante recuperou 

moitas cidades e liberou a moitos prisioneiros, que 



levaban anos fóra dos seus fogares, entre eles a 

Diafebus. No seu regreso a casa, e tras 

reconquistar todo o imperio, sentiu unha dor tan 

forte nas costas que soubo que morría. 

Doou todo o seu diñeiro aos pobres, aos seus 

axudantes e nomeou herdeiro ao seu sobriño. As 

súas últimas palabras foron para a súa amada 

Carmiña. 

O cadáver de Tirante levouse a Constantinopla 

onde Carmiña, rota de dolor, falou cos seus pais e 

doou todas as súas xoias e todos os seus cartos ás 

súas doncelas e aos pobres. Aos poucos días, sen 

forzas, morreu. 

Os corpos de Tirante e Carmiña foron soterrados, 

en Nantes, nunha gran tumba de mármore sostida 

por catro leóns. 
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EPÍLOGO 

 

Hai persoas que pensarán que a dor quitoulles a 

sorte do amor. Outros sosterán que o amor que lles 

uniu en vida perdurará, eternamente, a través da 

nosa lembranza. 

 

Ese será, queridos lectores, o noso labor. 

 

 

 

 

FIN 
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