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Tirant s'enamora de Carmesina 

Al cap de vuit dies de !'arribada de Tirant a l'illa <le 
Sicília, mentre el Rei es trobava reunit amb el seu consell, 
se'n recorda de !'Emperador de Constantinoble i de la carta 
que li havia enviat, on li contava les seues penes i angoi
xes. Va manar que cridaren Tirant i en la seua presencia 
la va fer llegir. La carta deia: 

Jo, Frederic, Emperador de l'Imperi grec gracies a la 
immensa i divina majestat de Déu, l'etern sobira, et salude 
i reverencie, Reí de la gran i rica illa de Sicília. 

Fidel al pacte signat pels nostres antecessors, confirmat 
i jurat per tu i per mi i que consta en poder dels nostres ambai
xadors, et faig saber que el Solda, moro renegat, aliat amb 
el Gran Turc, ha envai"t el meu imperi amb un gran exercit. 
S'han apoderat de la majar part del meu senyoriu i jo, ja 
vell, no puc entrar en combat i impedir-ha. A més de la gran 
quantitat de ciutats, pobles i castells que hem perdut, m 'han 
mort el meu fill majar que era el bé més gran que tenia en 
aquest món. Ell era el meu consol i el meu escut i un gran 
defensor de la santa fe catolica. Pero la seua perdua encara 
m 'és més dolorosa perque va caure assassinat pels seus mateixos 
homes. ¡Aquell trist i dolorós día es va perdre l'honor i la 
fama de la casa imperial! 

Tots sabem que tens a la teua cort un coratjós cavaller 
anomenat Tirant lo Blanc, cavaller de l'orde de Sant Jordi, 
que és conegut per les seues valeroses gestes que enalteixen la 
dignitat militar. Tots els seus actes són valerosos, pero des
taca especialment l'alliberament del Mestre de Rodes amb 
tata la seua gent, de mans del Solda i del seu poderós exercit, 
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