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Os grandes nossos amores 

        que mi e vós sempr’houvemos, 

        nunca lhi cima fezemos, 

        coma Brancafrol e Flores ... 

                   (João Garcia de Guilhade) 

 

É, sen dúbida, errado, dende a distancia, lermos o pasado como un todo homoxéneo 
e monocorde: as diferentes ideas e ideoloxías están sempre aí, con maior ou menor forza e 
evidencia, mergulladas ou aboiantes mais sempre vivas e presentes, moitas veces en pugna. 
 

Tal a Idade Media, que non forma un compacto uniforme. 
 

Un bo exemplo témolo no Conto de Floris e Brancaflor.  A Francia do século XII arrola 
cun eco occitano unha historia universal do amor mozo que vence as dificultades e os perigos. 
Con trama argumental traída do Oriente tece unha mensaxe de tolerancia e de paz para o 
Occidente en tempos de ferro e sangue. Máis ca diante dos cabaleiros do Apocalipse e da 
cruzada contra o Islam, estamos nun universo que pode evocar o amor cortés e as cantigas de 
amigo. Por iso se ten caracterizado esta composición como “romance de clerecía”. 
 
  O conto de Floris e Brancaflor traza un universo diferente ao das cancións de xesta ou 
do amor artúrico e cabaleiresco, precedendo á novela bizantina e -de lonxe- ao amor 
romántico e inocente. Cunha riqueza e arte literaria na expresión que asombra para aquel 
tempo, o das primeiras falas dunhas linguas románicas aínda case na nenez. 
 

A historia comeza nunha Galiza asolada por unha razzia musulmá, mais non será o 
único vencello co noso país que suxire o relato... 
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 INTRODUCIÓN1 

O relato 

 Da historia de Floris e Brancaflor coñécense dúas versións escritas diferentes. A  
primeira é caracterizada no propio relato como Conte e a segunda é coñecida como Roman. 
As dúas datan do século XIII mais remontaríanse a un orixinal perdido que -segundo as 
expertas e expertos- debeu comporse cara a 1150. 

 A diferenza entre as dúas non procede de que o conto narre acontecementos 
considerados como ficticios e o romance feitos presentados como reais, pois nesa época non 
existía entre eles tal distinción. Tampouco procede de o segundo estar en prosa e pertencer 
ao xénero da novela, pois o texto dos moitos romans antigos franceses  estaba escrito -igual 
ca o dos contos- en verso, no característico octosílabo rimado en pares asonantados ou no 
dodecasílabo alexandrino. A moderna diferenciación entre conte e roman  (ambos xa relatos 
en prosa, un corto e sinxelo e outro longo e complicado) só aparecerá no século XVI. A 
diferenza  entre o Conte e o Roman de Floire et Blancheflor  reside na técnica narrativa: simple 
sucesión de accións, batallas e duelos no roman fronte á narración ben enfiada, con 
descricións e pausas líricas, no conte. E, sobre todo, no enfoque e na concepción que revela 
cada versión: valores do humanismo medieval no Conto fronte á exaltación guerreira e 
cabaleiresca do Romance. 

 Foi o Conto de Floris e Brancaflor o que popularizou na Europa medieval as vicisitudes 
desta parella e o triunfo final do seu amor. É o conto, traducido a moitas linguas, o que se 
toma habitualmente como referencia. O conto, que desde o punto de vista estilístico e 
compositivo se revela superior. 

 Tense sinalado unha grande identidade entre a trama de Floris e Brancaflor e o relato 
oriental da historia de Neema e Noam contida nas Mil e unha noites, o que levou a considerar 
Floris e Brancaflor inspirada por esta. Con todo, o feito de a historia de Neema e Noam figurar 
só en versións posteriores á aparición de Floris fai que existan especialistas que apuntan 
outras posibilidades desa relación: para Jean-Luc Leclanche poderían o conto oriental e o 
occidental ter un antecedente común, para Aurélie Audebert podería mesmo ser a Historia de 
Neema e Noam a que seguira os pasos do popular relato medieval europeo. 

 Leclanche estabeleceu en 2003, mediante a comparación dos diferentes manuscritos 
do Conto, o texto comunmente aceptado hoxe, que é o que nós seguimos. Texto que tería 
como autor un tal Ruoprecht von Orbênt que a comezos do século XIII é sinalado polo tradutor 
alemán do Conto, Konrad Fleck.  Para algúns expertos equivalería en francés a Robert 
d’Orbigny, para outros a Robert d’Orléans. Calquera destes dous Robert son totalmente 
descoñecidos. 

É de salientar a cita de Brancaflor nun fragmento do poema Si linguis angelicis 
atribuído a Pierre Abélard (ou Pedro Abelardo) que forma parte dos Carmina Burana, unha 

 
1 O tradutor aconsella ler o relato do Conto de Floris e Brancaflor antes da introdución. Dese xeito, as explicacións 
e chaves históricas ou as alusións ao desenvolvemento da acción non  han interferir no pracer da lectura centrada 
no texto e nun achegamento inxel. 
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recolleita medieval da poesía dos goliardos ou clerici vagantes. Composición deses tempos 
difíciles e contraditorios nos que agroma a liberdade e a alegría, mais nos que tamén a 
represión castiga duramente a heterodoxia. Este anaco  -incluído no século XX na coñecida 
cantata de Carl Orff-  é unha desviación do saúdo feito a María na Anunciación virándoo cara 
á vida laica e amorosa nunha Venus biface: 

Ave, formosissima, gemma pretiosa! 
Ave, decus virginum, virgo gloriosa! 
Ave, mundi luminar! Ave, mundi rosa,2 
Blanziflor et Helena, Venus generosa! 

De ser certa esta atribución ao célebre escritor e filósofo do século XII -que 
protagonizou unha belida e dramática historia de amor con Heloísa- habería que concluír que 
a sona de Brancaflor sería anterior á data de composición xeralmente estimada, e precedería 
necesariamente á morte de Abelardo, acontecida en 1142. Claro que tamén sería posíbel unha 
circulación oral da historia básica previa á súa escrita. 

O nobre catalán Guerau de Cabrera, que escribiu en occitano unha obra denominada 
Ensehamen cara a 1150 cita tamén Floris: 

Ni sabs d'Ytis 
ni de Biblis, 
ni de Caumus nuilla faisson; 
de Piramus 
qui for lo murs 
sofri per Tibes passion; 
ni de Paris 
ni de Floris, 
ni del bell'Aia d'Avignon; 

As rápidas traducións e adaptacións a outras linguas (renano, alto alemán, inglés, 
neerlandés, italiano, noruegués, islandés ou sueco) dan testemuña da popularidade do Conto, 
maiormente nos séculos XIII, XIV e XV. Non se coñecen traducións occitanas, mais a 
abundancia dende cedo do nome Brancaflor nesa área e mais a presenza de Floris e Brancaflor 
nos trobadores en lingua de oc fai que non se descarte. Igualmente, Carlos Alvar non descarta 
unha hipotética versión en galegoportugués salientando o feito de que João García de 
Guilhade e Don Dinis, no século XIII-XIV,  coinciden nunha forma privativa para o nome da 
protagonista feminina: Brancafrol. 

Resulta significativa a aparición na literatura deses tempos (particularmente na 
literatura artúrica ou materia de Bretaña) de relevantes personaxes femininos nomeados 
Brancaflor que xogan un papel positivo. Igualmente en romances tradicionais, algúns deles 
con clara conexión coa historia que comentamos, como o que publicou en portugués 
Théophilo Braga. E mesmo nos contos populares galegos, nos que, por exemplo, Brancaflor 

 
2 Este verso aparece como Aue, lumen luminum! Aue, mundi rosa en ANÓNIMO (2004). 
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 -a filla do demo- axuda o protagonista a se liberar e fuxir de seu pai. 

A localización 
 

Os nomes dos territorios e cidades citadas no francés orixinal poden resultar 
sorprendentes. Naturalmente, non no caso de Galice ou Espaigne -que son inequívocos- mais 
si nos referidos a terras distantes e mal coñecidas na Idade Media. O rei mouro Félis ten o seu 
reinado en Naples, que non pode ser a cidade italiana e que se interpreta como Niebla (Huelva) 
igual que se interpreta Muntúr como Montoro (Córdoba). Leclanche atribúe o nome de 
Bagdad a exotismo, afirmando que se refire a Alexandría e -en razón da proximidade- cre que 
a Babilonia presente en Floris e Brancaflor non é a da Mesopotamia senón unha célebre 
fortaleza exipcia do Cairo, polo que sería esta cidade a Babilonia do emir. Porén cómpre 
lembrar que no texto -motivado á situación da Torre das Doncelas- se cita expresamente o río 
Éufrates. En consecuencia non debemos pedir moita precisión e rigor xeográfico a un texto 
literario do século XII. 
 
Características 
 

a) Exotismo e endotismo: 
 
O mundo oriental é presentado non só como o dunha natureza máis exuberante 

canto a plantas e flores, aves delicadas e animais ou metais valiosos e pedras preciosas, senón 
como unha civilización superior que sabe dominar e potenciar esa natureza a través dunha 
técnica e un nivel que sorprende: artistas, arquitectos ou enxeñeiros posúen un altísimo nivel 
que lles permite labrar sorprendentes xoias, deseñar grandiosos decorados, preparar incríbeis 
receitas culinarias, erixir extraordinarias construcións ou artellar portentos mecánicos. Todo 
un mundo de fasto e de tecnoloxía fronte ás carencias da Europa do século XII. 

 
Nesa atmosfera de exaltación do Oriente exótico coa explosión de cores e de olores, 

de cantos e melodías, de diñeiro e de riqueza, de exaltación dos praceres da mesa, chama a 
atención a ausencia de representación ou de alusión ao sexo ou á poligamia. O Oriente 
descrito non transparenta ningunha caste de erotismo. Nin na sociedade musulmá nin nos 
seus poderosos reis. Só o emir de Babilonia ten para si unha chea de doncelas que irán 
formando un continuo matrimonio monógamo diversificado.  E están ausentes neste punto 
as accións ou descricións sensualistas. A maiores do temor do autor do Conto á represión por 
a obra ser acusada de obscenidade, abonda a representación de Floris e Brancaflor como 
prototipo de parella casta e de amores cristiáns fronte á parella de Paris e Helena, 
omnipresente no Conto e encarnadora de amores culpábeis e de guerras cruentas. 

 
Por iso Floris e Brancaflor semellan conservar a súa virxindade mesmo cando ao 

final se unen nun longo abrazo que os mantén boca con boca. Só nunha prolepse (ou 
anticipación) en Montúr o narrador aludira con delicadeza á futura consumación do amor: O 
día no que vexa Brancaflor deitada cabo del e a bique, ha coller o froito da arboriña. 

 
Pódenos sorprender nese mundo oriental a referencia no texto a mosteiros, baróns, 

condes ou bispos, institucións e cargos propios do mundo occidental. Podería deberse á 
vontade de facer entrar mellor o público nunha realidade allea, con denominacións de cargos 



 6 

e institucións que lle serían estrañas baixo forma árabe, ou ben ao simple descoñecemento 
por parte do autor. Mais tamén o pobo musulmán invoca o nome de Xesús ou de santos 
cristiáns. Deberemos, pois, pensar nunha estratexia do autor para facer sentir o pobo 
musulmán como proclive á conversión, presentándoo en proceso de asimilación, perdendo a 
súa identidade. Niso podería xogar un papel central a presenza da cultura grecorromana  e do 
latín que aprenden os rapaces en confirmación de lingua do ensino e da relixión na Europa 
medieval e, en consecuencia, de  lingua franca. 

 
 

b) O respecto ao outro 
 

O Conto de Floris e Brancaflor foi certeiramente caracterizado por distintos expertos 
como romance de clerecía pois non só foi elaborado nese medio senón que fronte ao romance 
de cabalaría encarna e gaba a visión do mundo dos clercs3 e do incipiente mundo urbano. 

O Conto constitúe unha peza totalmente orixinal dentro da literatura da súa época pola 
visión da “alteridade” que transmite. Nin nas precedentes cancións de xesta ou nos 
posteriores romances de cabalaría, nin na literatura expresamente dirixida -ou na que a imaxe 
do Islam aparece só de paso- o mouro aparece retratado con respecto nin mesmo cunha 
mínima humanidade: trátase sinxelamente dunha encarnación diabólica, da figura do Mal. No 
Conto de Floris e Brancaflor, tras un comezo que podería facernos pensar na Historia do nobre 
Ponto que foi rei de Galiza e de Bretaña, a carga épica e a visión maniquea desactívase e ábrese 
a simple perspectiva de persoas de relixión e crenzas diferentes. Son persoas cos mesmos 
sentimentos, relacións cos seus veciños, paixóns e amores, ca os cristiáns, con modos de vida 
que difiren pouco. Hainos intolerantes e comprensivos, déspotas e transixentes, egoístas e 
xenerosos, aloucados e asisados, mais tampouco estas características son eternas e pechadas 
e as persoas son capaces de corrixir os seus defectos. Se o Conto parte da realidade das razzias 
dos mouros na Galiza, a continuación do relato modifica totalmente a figura do agresor rei 
Felis,  inicialmente esbullador e sanguinario e máis tarde rei cortés de Labla que só en 
momentos difíciles amosa  pulsións asasinas doadamente controladas. E igualmente o emir 
de Babilonia resulta axiña domado. O resto da sociedade musulmá non se diferencia no 
substancial da nosa, e polo que se ve, o carácter dos  seus monarcas – nun grao ou noutro 
ligados ao poder absoluto- tampouco. Sexa como for, eses musulmáns son artífices dunha 
cultura avanzada e amosan trazos a imitar, como a preocupación pola hixiene ou a acollida á 
xente distinta e necesitada de axuda. 

 Esa imaxe da alteridade é absolutamente innovadora na literatura da época e está en 
consonancia coa visión do humanismo que se abría paso nunha época de dogmatismo, a 
visión das persoas educadas na cultura clásica e nos valores do amor e da vida. 

 
c) Tolerancia e ortodoxia 

 
O  xardín e o palacio do rei Félis,  locus amœnus onde decorre a infancia grata de Floris 

e Brancaflor, vírase en locus horribilis no xardín e o palacio do emir, onde ano tras ano ten 
lugar a decapitación da esposa cesante  e onde os dous adolescentes están a piques de morrer. 

 
3 Clerc non só ten en francés a acepción de membro regular ou secular da Igrexa, senón que unha das súas 
acepcións medievais refírese á persoa formada nas letras e no saber e versada en latín, que é a  acepción do 
Conto; por iso nós traducimos a palabra como “home de letras” ou “letrado”. 
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Mais a conversión dos mociños en adultos -ao se desposaren tras esa viaxe iniciática- converte 
finalmente os espazos de Babilonia en lugares de felicidade. Amor vincit omnia. 

A vitoria final deste Amor de dobre face acada, logo, o duplo obxectivo do persoal e do 
colectivo: o triunfo do máximo sentimento tenro entre os mociños e o triunfo da lei de Cristo 
que convence da súa superioridade a través do exemplo. 

Un asunto que sorprende e parece casar mal na coherencia do Conto é o da violencia 
exercida por Floris tras a súa conversión e coroamento. Os súbditos que se negan a adoptar o 
cristianismo son mortos con durísima tortura: esfolados, queimados, estroncados. Poida que 
haxa aquí unha alusión a un episodio violento do reinado de Luís VII de Francia: o da 
incendiada igrexa de Vitry onde morreron queimados os mil dous centos habitantes da vila 
pola acción das tropas do rei. E tamén poderiamos lelo vencellándoo á nova cruzada 
encabezada por Luís VII, aínda que esta non fose inspirada por un exacerbado ardor guerreiro. 
Mesmo  poderiamos pensar nunha indirecta mensaxe de alerta ante a intolerancia, que pode 
xurdir cando menos a esperamos. En calquera caso, co coroamento do príncipe remata o seu 
estadio de clerc, de home de letras, e o converso tórnase rei, obrigado a adoptar 
eventualmente a forza do mesmo xeito que o cabaleiro toma as armas en defensa da 
Cristiandade. 
 
Lectura histórica 
 

Sinala acertadamente Leclanche que o Conto de Floris e Brancaflor ten orixe dentro do 
movemento cultural de Alienor de Aquitania no seu período de raíña de Francia. E dá tres 
datos, detectábeis no relato, que apoian esta afirmación: 1) A morte de Guillerme X de 
Aquitania -pai de Alienor- no camiño de Compostela en 1137, 2) O casamento do herdeiro do 
trono de Francia (o futuro Luís VII) e Alienor, con dezasete e quince anos respectivamente, no 
mesmo ano, e 3) A morte do rei Luís VI, acontecida e comunicada en plena celebración da 
festa tras o casamento do fillo. 

Poderíase aínda -ao noso ver- afondar en datos máis evidentes e definitivos que 
parecen non ter sido tocados na bibliografía existente. 

En primeiro lugar o vencello de Luís VII o Mozo coa flor de lis na heráldica dos reis de 
Francia. Aínda que a presenza da flor na coroa dos reis e na súa simboloxía é anterior, foi Luís 
VII o que a instituíu no escudo real e no pavillón que ondeou na partida da Segunda Cruzada 
e lle deu unha difusión sobranceira. A palabra  francesa lis, nome da planta, documéntase por 
primeira vez no Roman de Thèbes, cara a  1150, xusto no reinado deste monarca. E foi a 
confusión con fleur de Louis a que estableceu a fleur de lis como símbolo da monarquía 
francesa. Porque a flor representada antes desa época era a dunha planta moi semellante 
aínda que non a mesma: a flor do iris. 

 
En segundo lugar, a abundancia do tema floral no Conto, e concretamente a presenza 

nel do lis. Limitarémonos a citar a flor que porta a estatua de Floris no túmulo da falsa tumba 
e a descrición do corpo de Floris no palacio do emir, con carne branca como lis. Entendemos, 
daquela, cal debera ser a flor de ouro na identificación do cobertor do seu cabalo e mais a da 
coroa que lle presentan no seu país ao tomar posesión no regreso. 

 
E finalmente -como dato máis importante e complementario dos anteriores- o 

sobrenome de Florus, un dos que denominaban a Luís VII (o Mozo, o Piadoso) segundo conta 
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o cronista Ordéric Vital, contemporáneo del. A identidade do alcume Florus/Fleuri con Floris 
abonda  e escusa máis razóns. 

 
Luís VII foi rei por accidente. Literalmente. Seu irmán Filipe, que era o destinado á 

sucesión no trono, morre de súpeto nunha caída de cabalo en París. Luís -educado para frade 
e moi contento dunha vocación eclesiástica- non ía para rei nin cabaleiro e séntese incómodo 
nesa función. Será coroado como sucesor aos once anos e, por segunda e definitiva vez aos 
dezasete, uns meses despois de seu pai morrer. 

 
Acababa de casar con Alienor de Aquitania, a fermosa duquesa mociña, de formación 

e vida moi diferente. Muller de firme vontade e costumes libres, amiga de poetas occitanos e 
franceses, promotora da Cultura, Alienor ten claro que quere exercer de raíña e partillar o 
goberno. Tanto no reino de Francia como no ducado de Aquitania, un vasto territorio que o 
rei recibe mentres sexa duque consorte. Axiña han bater dúas persoas e dúas cortes moi 
diferentes. Alienor será mesmo acusada publicamente de infidelidade, no medio de xestións 
papais que intentan recompoñer un matrimonio en crise permanente logo dos primeiros anos. 
Ao final, o Papa, en 1552, anulará o casamento como solicitara Alienor e esta, sen dilación, 
casará co duque de Normandía, Henrique de Plantagenet -dinastía reinante en Inglaterra tras 
a invasión no século XI- e converterase axiña en raíña de Inglaterra conservando no continente 
un amplísimo territorio dende a Normandía aos Pireneos. Territorio que estará na orixe da 
Guerra dos Cen Anos. 

 
Sen dúbida a figura de Alienor - de importancia certa na historia de seu tempo- tivo 

moito que ver nas inquedanzas culturais dalgunhas das súas fillas e fillos dos dous 
matrimonios, como María -duquesa de Champaña e protectora de escritores tal Chrétien de 
Troyes, impulsor da “materia de Bretaña”- ou Ricardo Corazón de León, trobador en linguas 
de oc e de oïl e rei de Inglaterra. 

 
A figura da raíña moura, tolerante, comprensiva e intelixente, que aprende o francés 

da cativa cristiá e tece estratexias para moderar o rei seu marido, non deixa de nos lembrar  
Alienor. Igual que nola lembran outras pegadas en Floris e Brancaflor, como a copa de Vulcano 
que une Troia con Roma e Roma con París, símbolo e nexo da unión imperial do mundo antigo 
co contemporáneo e coa coroa dos francos. A copa protectora do Conto pode facer pensar no 
xerro procedente do Irán que o rei tributario de Zaragoza ofrecera ao seu señor Guillerme IX, 
avó de Alienor e primeiro trobador coñecido en lingua de oc. O xerro, logo ofrecido por Alienor 
a Luís, está tallado en cristal de roca cunha decoración en niño de abella xa utilizada na 
Antigüidade; despois, en París, foi montado entre unha base e un colo de ourivaría  con 
incrustacións de esmalte segundo a mesma técnica que se describe para a copa de Vulcano. 
Hoxe pódese admirar no museo do Louvre. 

 
E se é que para o público ouvinte ou lector do Conto non estaba dabondo clara a 

translatio imperii, a transferencia da lexitimidade e do poder da Antigüidade á coroa francesa, 
a engádega da mención de Berta a do pé grande -a nai de Carlomagno-  como filla de Floris e 
Brancaflor, subliña a sucesión da dinastía dos capetos a respecto da anterior, a dos reis 
carolinxios e a figura do magno emperador. 
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É tamén interesante no relato a mención da burguesía, presentada sempre ao través 
de personaxes benévolos. O nacemento da clase comerciante está ollado con simpatía polo 
seu papel dinamizador da vida social no medievo. E faise unha mención expresa da autonomía 
que burgos e burgueses van acadando en relación co dominio dos reis feudais ou da 
autoridade eclesiástica. 
 

 
O Conto de Floris e Brancaflor e Galiza 
 
 O relato comeza nunha Galiza invadida por un rei mouro de España. Unha razzia de 
mes e medio que non está situada no tempo. Con todo, dado que se trata dun romance 
octosílabo que o xograr recita, o público vencellarao probabelmente á súa época, o século XII, 
ou a unha recente. Máxime se, como dixemos, existen chaves de interpretación 
contemporáneas a el. 
 O século XII é para Galiza o século de Xelmírez e da eclosión de Compostela, do remate 
da catedral e da escrita da Historia Compostellana e do Codex Calixtinus. E o da irmandade 
burguesa que en Compostela se enfrontará á raíña Urraca e ao poderoso arcebispo . 
 Un momento de grande ascenso da peregrinaxe no camiño de Santiago, que terá o seu 
apoxeo no século XIII. 
 Aí, no camiño, en Galiza, é onde no Conto os mouros matan o nobre francés que 
viaxaba coa súa filla, da que ha nacer Brancaflor. Leclanche -como xa dixemos-  entende o dato 
como unha alusión ao pai de Aliénor. Mais para lectoras e lectores galegos cómpre afondar 
algo máis: ese duque Guillerme de Aquitania, conde de Poitiers, é o protagonista baixo o nome 
de Gaiferos de Mormaltán, dun belido romance galego. O apóstolo obra o milagre de facer 
que o peregrino, sen forzas e cos pés ensanguentados, chegue diante del á catedral e poida 
morrer contento o venres santo de 1137. 
 Fose certo que Guillerme morrese en Compostela nese momento ou -como sinalaron 
algúns cronistas e historiadores antigos- quixese facelo crer para se retirar a orar no 
anonimato, o duque de Aquitania tivo tempo para enviar un documento ao rei Luís VI de 
Francia encomendándolle que coidase da súa filla Alienor e a casase co seu fillo Luís. Cousa 
que o rei francés cumpre. 
 Con toda seguranza haberá quen relacione as doncelas recluídas na torre de Babilonia 
(“chámanlle a Torre das doncelas” di o conto) co Tributo das cen doncelas. Trátase dunha 
tradición que aparece en varias localizacións do norte da península ibérica mais que ten 
especial relevancia en Galiza. Porque na nosa terra aparece concretado o lugar onde as 
doncelas eran pechadas antes de as levaren para os haréns dos reis mouros (a Torre de Peito 
Bordelo)  e o porto de embarque de Valdoncel en Betanzos. Uns restos de torre do século XII 
consérvanse no lugar de Bordel en Sarandóns  -próximos á vila betanceira- nunha casa 
orixinalmente da familia Figueroa, á que se atribúe a revolta que acabou con aquel tributo 
infamante. 

Por último, debemos salientar que distintos especialistas ligan a propia elaboración do 
Conto de Floris e Brancaflor co camiño de Santiago. Para Leclanche, dado que a pequena 
aglomeración de Orbigny está situada no camiño de Santiago, é verosímil pensar que Robert 
-o hipotético clerc- puido coñecer a historia que figura no conto oriental Noam e Neema  “a 
través dalgún  viaxeiro, cruzado ou peregrino, de volta da Terra Santa ou de Santiago, a menos 
que o propio Robert teña viaxado a esas bisbarras”. 
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Conclusión 
 
 A proba de lume dunha obra artística, neste caso literaria, é a supervivencia alén do 
tempo no que foi escrita e da carga significativa para os seus coetáneos. A continuidade de 
Floris e Brancaflor como encarnación da vitoria e triunfo do Amor por riba das diferenzas de 
relixión e de civilización, das pexas e dos obstáculos que se opoñen, resulta manifesta: a través 
dos séculos e en multiplicidade de linguas conservou e conserva esa significación universal e 
permanente. Todo nun relato ben estruturado, cun claro dominio estilístico por parte dese 
narrador letrado, e referencias á Antigüidade grecolatina. 

A lectura histórica é obrigada na introdución dunha colección de clásicos como Vétera, 
mais para a rapaza e o rapaz brasileiros que están arestora a ler a adaptación da historia de 
Floris e Brancaflor o cadro temporal e as notas de situación poderían interferir e cortar o fío 
que une lectores e lectoras actuais con aquela aventura engaiolante. 

 
O Conto de Floris e Brancaflor pasa perfectamente a proba do tempo e, escrita no 

século XII, chega así en galego uns novecentos anos despois. En momentos nos que aínda 
segue sendo preciso insistir na tolerancia e o respecto á diferenza. 

 
 

 
Nota sobre a tradución 
 

Seguimos o texto establecido por Jean Luc Leclanche (Champion, 2003) que exclúe 
engádegas ao texto orixinal como os episodios do meigo Barbarin, da tentativa de suicidio de 
Floris no foxo dos leóns e do pranto do príncipe na morte de seus pais. Pola nosa banda, 
relegamos a un apéndice as dúas cortiñas engádegas na chamada do recitador ao solicitar a 
atención do público. Pensamos que non procede adiantar o desenvolvemento e o final do 
Conto antes de comezar a relatalo. 

Chama a atención nos diálogos orixinais a mestura do pronome de respecto vós co de 
trato familiar ti, que tamén aparece noutros textos medievais franceses.  Nós mantémola pois 
pensamos que é unha opción  estilística deliberada e non forzada pola métrica ou outras 
razóns. Dá a impresión de que, na relación entre os personaxes, por riba da  consolidación do 
protocolo  que estipula a xerarquía, se impuxese en certos momentos de forte emoción a 
realidade do vínculo familiar e da proximidade, refacéndose a situación de igualdade. Pola 
contra, o distanciamento entre Floris e Brancaflor, coa asunción dos roles reservados ao seu 
casamento, implicarán a necesidade do tratamente de vós. 

 Igualmente mantemos, en xeral, a alternancia e mestura de tempos verbais que 
emprega o texto. 

 
Canto á propia tradución intentamos que deparase unha prosa fluída, liberándoa das 

pexas e limitacións que o verso octosilábico impón tocante á elementaridade e á repetición 
da sintaxe e do léxico. E, como sempre nas obras medievais, modificando unha estrutura 
fraseolóxica destinada a ser recibida a través do recitado -e puntuada polo ritmo e a rima- 
para acadarmos un texto no que a lectura individual decorra comodamente e a xeito. 
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Escoitai ben, todas cantas persoas amantes sofren coitas de amor! Cabaleiros e 
doncelas, nobres mociños e mociñas! Se pondes atención no meu relato habedes aprender 
nel moito de amores. 
 Fala do noviño rei Floris e da valiosa Brancaflor. 
  
 Partira de España un rei acompañado por moita cabalaría, e, ao que o seu navío cruzou 
o mar, chegou a Galiza. 
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 Chamábase Felis e era pagán, atravesara o mar cabo dos cristiáns a fin de se apoderar 
do país e reducir á cinza as súas vilas. Mes e medio permaneceu nel e non houbo día en que 
o rei e a súa tropa non fixesen incursións: roubaba as vilas, esbullaba os bens e todo o levaba 
para as súas naves. Até quince leguas dende a ribeira non quedou nin boi nin vaca, nin vila ou 
aldea de pé. E a ningún aldeán se lle ocorreu reclamar o boi. 

Velaí o país todo destruído, do que os pagáns están alegres e contentos. 
 

 Decide, logo, o rei regresar, e, tras dar a orde de cargar os navíos, manda chamar de 
entre os seus forraxeiros uns corenta de a cabalo. 

-Armaivos decontadiño -dilles- pois nós daremos cargado ben sen vós. Ide por eses 
camiños de enriba axexar para roubardes os peregrinos. 

 
 E aqueles vanse para o monte, espreitando cara a abaixo, cara á chaira, pola que ven 
vir uns peregrinos subindo ao monte que eles tomaran. Acométenos e atácanos e os 
peregrinos non ofrecen resistencia, entregándolles co medo todo canto tiñan. 
 
 No grupo ía un francés, cabaleiro valente e asisado, que se dirixía a Santiago. Levaba 
alí unha súa filla que se encomendara ao apóstolo antes de abandonar o país peregrinando 
en vez do seu marido, que morrera deixándoa encinta. 
 
 O cabaleiro quere defendela e non se preocupan por mantelo con vida, senón que o 
matan e levan a filla para o porto. Preséntanlla ao rei Felis, que a observa atentamente. Ben 
se decata polo seu rostro que é de alta liñaxe, e di que, como poida, halle levar de presente 
esta rapaza á raíña, pois tanto llo rogara cando  el embarcara para roubar. 
 
 Entón entran todos nas naves e botan as velas, partindo con vento maino e tranquilo 
ledos e contentos. 
 

 Nin dous días tardaron en chegar ao seu país. 
 
 Baixa o rei á ribeira con toda a súa compaña, e a Labla4 -a fermosa cidade- chega  polos 

emisarios a nova de que volveron ledos e contentos. Os da vila sáenlles ao encontro moi ledos, 
alegrándose de teren de novo os seus amigos no país. 

 
Velaí o rei na súa fortaleza. Como home cortés convoca os seus baróns e reparte ben 

xenerosamente o botín con eles. Pola súa parte a raíña, aledándose moito, leva a rapaza e 
pona de doncela súa. Déixalle conservar a relixión, manda que a sirvan e a honren, dálle moito 
trato e conversa e aprende dela francés. 

A rapaza era cortés e avisada, facíase querer por todos e servía moi ben  á raíña pois  
tiña moito siso. 

 
Un día aconteceu que a rapaza estaba nos cuartos da raíña a bordar un estandarte para 

uso do rei onde estaban deseñados el e ela. A raíña viuna palidecer, mudar a cor e arreguizar, 
e botar as mans aos costados tremelicando e suando a fío; ben soubo por eses sinais o mal 
que tiña: estaba encinta. Preguntoulle canto tempo había que recibira aquilo que a facía sufrir, 

 
4 Nome árabe de Niebla (Huelva). 
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e ela, que sabía ben a data, díxollo. Cando o ouviu, a raíña dixo que ela estaba preñe do mesmo 
prazo, no mesmo día e non nun diferente. Por iso souberon, sen adiviñación, o momento en 
que habían dar a luz. 

 
O día da Pascua Florida, conforme a súa vida conta , rematou o prazo para traeren ao 

mundo os fillos. Moito traballo e moita dor pasaron en canto non apareceron as criaturas. Un 
mociño naceu da pagá e unha mociña da cristiá, e os dous meniños, ao naceren, recibiron o 
nome da festa. A cristiá, para honrar a celebración, púxolle Brancaflor á súa filla, e o rei ao seu 
fillo, cando coñeceu a historia, Floris. 

 
O pai quíxolle moito ao seu fillo e a nai outro tanto ou máis, e, por asisada e belida, 

déronllo á rapaza a manter  e criar, coa única excepción de aleitalo (o que facía unha pagá) 
pois a súa relixión prohibíao. Ela alimentouno cumpridamente e coidouno con maior atención 
que á súa filla: non sabería dicir cal dos dous quería ela máis. Alimentounos xuntos ata que 
tiveron dous anos e nunca os separou para comer e beber, non sendo no aleitamento, 
deitándoos no mesmo leito e dándolles a mantenza ao tempo. 

 
Ao faceren cinco anos, os rapaces eran moi belidos, donosos e grandeiros. En van 

habiades procurar en terra ningunha meniños do seu tempo máis garridos. 
 
Cando o rei viu o seu fillo tan feito para un rapaz dos seus anos e coñeceu o seu 

entendemento decidiu facerlle aprender as letras, encomendándoo a Gaides, o mellor mestre 
que puidese haber. Este Gaides era seu parente e tiña fundada sona nas artes 5 . O rei 
encoméndalle a Floris  que aprenda, e este chorando respóndelle: 

-Maxestade, e que vai facer Brancaflor? Non vai ela aprender? Sen ela eu non darei 
aprendido nin hei saber ler. 

O rei respóndelle: 
-Polo voso amor vou facer que Brancaflor aprenda tamén. 
 
Velaí, logo ambos na escola, con total liberdade para falar, e daba gloria ver como cada 

un aprendía tanto grazas ao outro. Moito se querían entre eles e moito se asemellaban na súa 
garrideza. Ningún dos dous daba feito nada se non tiña o outro á vista, e tan axiña como 
Natura o permitiu prendeu neles o amor. Puñan degoro en saber e en lembrar o aprendido, 
lían libros pagáns nos que ouvían falar de namoros e deleitábanse a feito coas sutilezas 
amorosas que neles atopaban.  Ler isto fíxolles avanzar moito en se amaren de xeito diferente 
ao que, como alimentados xuntos, coñeceran ata entón. 

Len e aprenden ao tempo, procurando a ledicia do amor, e cando regresan da escola 
danse bicos e apertas. Xuntos van e xuntos volven, entregándose ao pracer de se amar. 

 
O pai de Floris ten un xardín no que medra a mandrágora e mais toda caste de plantas 

e flores de diverso colorido. Floridas están as árbores, e os paxariños cantan os namoros. Alá 
vanse entreter os rapaces cada mañá e ao xantar. Comen e beben en canto que os paxaros 
rechouchían por riba deles. Escoitar o canto dos paxariños, tal é a vida dos rapaces. 

Des que comeron vanse de novo, camiñando moi ledos, e de chegados á escola collen 
as pranchiñas de marfil. Había que velos escribir na cera letras e versos de amor! Con punzóns 

 
5 As Artes Liberáis, do sistema escolar medieval. 
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de ouro e de prata escribían portentosamente. Cartas e saúdos amorosos que falan de cantos 
de paxaros e de flores. Outra cousa non degoran e moito lles aprace esa vida tan gloriosa. 

En só cinco anos e pouco estudaron tanto que aprenderon a falar latín e escribilo en 
pergamiño e a conversaren naquela lingua sen que a xente os entendese. 

 
O rei ben se decatou do amor que o seu fillo tiña por Brancaflor, e no seu corazón temía 

moito que cando estivese en idade de casar non se dese afastado dela. Foi, entón, cabo da 
raíña aconsellarse sobre a rapariga; se aquela di o que el espera, mataraa axiña e logo halle 
buscar ao seu fillo unha muller nobre, conforme á súa liñaxe. 

A raíña ve que o seu señor está irado, pois perdeu a súa cor póndoselle a face vermella. 
Dille el moi preocupado: 

-Señora, por moi mal camiño vai o voso fillo,  mal lle ha ir así. Sabei que decontado o 
habemos perder se non tomamos axiña unha decisión. 

Ela pregunta: 
-E logo? 
- Tanto amor ten por Brancaflor, a vosa cativa, que endexamais, mentres viva ela, o  

seu amor ha mudar nin ha tomar outra muller. Moito nos avergoñaría diante dos nosos 
parentes todos. Voulle facer cortar a cabeza a Brancaflor sen mais delonga, e despois heille 
dar ao meu fillo por esposa a filla dun rei ou dun gobernante. 

A raíña pensou un pouco e logo falou con siso. Quería axudar á rapariga e darlle ao seu 
señor un consello que lle puidese apracer, ao tempo que libraba Brancaflor da morte. 

-Maxestade, de certo debemos procurar que o noso fillo permaneza no país e non 
perda a honra pola amizade de Brancaflor, mais penso que se lla puidésemos tirar sen a facer 
morrer había ser moito mellor. 

O rei respóndelle  á raíña axeitadamente: 
-Concédovolo, señora, aconsellaime para tomarmos unha decisión vós e eu. 
-Maxestade -dille ela- enviemos o noso fillo Floris a estudar a Muntúr6. Moi contenta 

se ha pór Dama Sibila, miña irmá, que é a señora da cidade. E, en canto teña ocasión, ela, se 
pode, halle facer esquecer a cristiá Brancaflor co conforto doutro amor. Gaides ha facer coma 
quen que está enfermo e non lle pode dar ensino, e nós dirémoslle a Floris que o enviamos 
alá para estudar. Se o seu mestre  permanecese san, Floris decataríase axiña, pois os 
namorados son bos adiviños. Vaille doer a nova e ha querer levar a mociña, mais a súa nai 
finxirase enferma, polo que ela ten que quedar para coidala; prometeille entón firmemente 
que antes de quince días a mandaredes con el. 

Esa foi a decisión que tomaron. 
 
O rei mandou chamar o seu fillo, mais primeiro prepararon todo como decidiran e 

despois faloulle. 
Floris respondeulle irado: 
-Maxestade: como vou eu abandonar Brancaflor e o meu mestre? Rógovos que 

Brancaflor veña comigo. 
Daquela o rei prometeulle que, morrese ou vivise a nai dela, habíaa ter sen demora, e 

Floris confórmase con algo de coita. 
O rei chama ao seu camareiro maior e encárgalle que lle poña un séquito ben cumprido, 

como acai a un fillo de rei. 

 
6 Hoxe Montoro, en Córdoba. 
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E velaí están eles xa no forte e fermoso castelo de Muntúr. Moi ledo se puxo Iurás, o 

gobernador, coa chegada de Floris, e recibiuno con moita honra e moi contento de telo diante, 
mais a este non lle importa cousa ningunha que oia, porque non ter con el a súa amiga 
Brancaflor tiroulle as ganas de vivir. 

Dama Sibila lévao estudar coas doncelas da vila, poida que así esqueza aquela e na 
escola se namore doutra, mais nin escoitar nin ver cousa ningunha lle causa alegría. Pon moita 
ansia mais pouco aprende pois ten o entendemento ferido de dor. 

 
Amor dirixiulle a súa frecha e enxertou no seu corazón unha arboriña en todo tempo 

florida e de tan doce recendo que nin o incenso nin a benéfica zedoaria7, nin o cravo da India 
nin a galanga8! Mais Floris non estimaba este recendo e desbotaba toda ledicia devecendo 
polo  froito que -matinaba el-  tan lonxe estaba de chegar! O día no que vexa Brancaflor 
deitada cabo del e a bique, ha coller o froito da arboriña! 

 
Floris, con algunha dificultade,  dá agardado toda a quincena. 
Cando ve que a rapaza non chega, pensa que se burlaron del, ou, con moito medo, 

teme que cando non vén é que morreu. Deixa, entón,  de comer e de beber, de rir e de se 
distraer, e de durmir. Temen, daquela, que morra, e o camareiro informa ao rei, que sente 
moito dó e carraxe e autoriza o seu fillo a regresar. 

O rei chama irado á raíña: 
-De certo que a rapariga urdiu por mal esta situación! Se cadra con meiguería gañou o 

afecto do meu fillo. Mandaima chamar decontado, que lle vou facer cortar a cabeza. Cando o 
meu fillo saiba a súa morte en pouco tempo ha esquecela. 

A raíña respóndelle: 
-Meu señor, por Deus, tende piedade! A este porto veñen moitos ricos mercadores de 

Babilonia, faceina levar aló e vendeina, podedes tirar con iso moito diñeiro. Eles hana levar, 
pois que é belida, e nunca máis sentiredes falar da rapaza, librándonos nós dela sen sermos 
homicidas. 

O rei, con moito traballo, concédeo e manda chamar un burgués moi experto no 
comercio e que falaba varias linguas. Non o fixo por cobiza, o rei, o de vender: mellor quería 
a morte dela ca cen marcos de prata. Só que teme o pecado, e por iso a deixa. 

 
O comerciante vai ao porto e ofrece a todos a doncela, e mércana pois era moi fermosa: 

trinta marcos de ouro e vinte de prata, vinte pezas de rico pano de Benevento9, vinte mantos 
de esquío tinxido de púrpura, vinte briais de cor índigo e unha valiosa copa de ouro que 
formara parte do tesouro do rico emperador de Roma. 

Nunca en máis valiosa antes ninguén bebera! 
Era un portento o seu feitío, e estaba xeitosamente traballada con fina labra realizada 

por Vulcano con todo coidado. Ao redor do vaso estaba pintada Troia e a súa magnífica torre, 
e a maneira como os gregos a asaltaron batendo forte contra as murallas e como se 
defenderon os de dentro lanzándolles farpas e fisgas aguzadas. Enriba, no bocal, ía pintada 
Helena e como o seu amante Paris a raptou. Estaba a figura feita en esmalte branco, e inserida 
no ouro por maxia. Despois víase como o seu marido encarraxado o seguiu por mar, e a tropa 

 
7 Planta da familia das cinxiberáceas. 
8 Planta da familia das cinxiberáceas. 
9 Ducado longobardo de Italia. 
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grega a navegar, conducida por Agamenón. E enriba do testo ía igualmente pintado como 
Venus, Palas e Xuno foron escoitar o xuízo de Paris porque atoparon unha mazá de ouro pola 
que disputaron, e na que estaba escrito que había ser para a máis fermosa delas. Entregáronlle 
a poma a Paris cominándoo a que a dese á máis fermosa e a que máis apreciase; cada unha 
fíxolle magníficas promesas para levalo á súa parte no xuízo: Xuno unha chea de riquezas, 
Palas afouteza e saber, e Venus promételle a muller que por riba das outras todas fose a alfaia. 
Paris deulle a ela a mazá e pediulle ter axiña esa muller,  porque moito máis quería el tela ca 
siso, ardideza ou facenda. E moi ben amosaba a pintura o amor de Paris  e o seu devezo cando 
aparellaba as súas naves e navegaba polo mar. 

O seu estoxo era suntuoso e prezado, relucente cun carbúnculo, e non había baixo o 
ceo celeiro ningún tan escuro no que o copeiro -sen outra luz ca esa-  non dese distinguido o 
viño claro do especiado. Levaba incrustado enriba un fermosísimo paxaro de ouro que nas 
poutas apreixaba a xema; na vida home ou muller ten visto un tan fermoso: a quen o miraba 
semelláballe que estaba vivo e revoaba. 

O rei Eneas levouna de Troia cando marchou, e na Lombardía deulla a Lavinia, que foi 
a súa amiga. Despois tivérona todos os que como señores de Roma antecederon a César, a 
quen lla roubou un ladrón que a levou ao lugar onde os mercadores a compraron e a deron 
logo por Brancaflor. 

 
 Pagan en trato dereito e vanse ledos e contentos pois contan gañar o duplo se regresan 
con ben. 
 Teñen os mercadores vento favorábel e volven para o seu país. Lévana a Babilonia e 
preséntana ao emir que a merca de grado por sete veces o seu peso en ouro, pois ten  corpo  
lanzal e rostro belido que amosa unha muller nobre. 
 Pola súa beleza moito o emir amou a rapaza e fíxoa coidar moi ben. 
 Os mercadores puxéronse ben ledos porque gañaran moito, e o burgués volveu xunto 
do rei e levoulle  todo o pagamento. 
 
 A raíña pensou un pouco e despois dixo con siso: 

-Maxestade: que é o que habemos dicir cando regrese o voso fillo Floris e o vexamos 
e nos pregunte pola súa amiga? Cando nos pregunte pola que el ama: que lle diremos que foi 
dela? A fe que temo moito que se mate por amor. 

-Señora, pensai ben niso. É o voso fillo, consolaino. 
-Escoitade, Maxestade -di ela- Fagamos construír unha fermosa tumba, de mármore e 

de cristal con esmaltes de ouro e de prata.  “Brancaflor morreu” dirémoslle. E consolaremos 
o noso fillo. 
 -Señora -di el- cómpre facelo axiña, pois sabei que Floris está de camiño. 
 
 Daquela mandaron canteiros expertos e ourives ben preparados faceren tan rico 
túmulo como endexamais home ningún vira. A tumba foi moi ben decorada con esmalte 
incrustado en ouro e prata. Non existe baixo o ceo besta ou ave, cobra que poidamos nomear,  
peixe de auga doce ou de mar, que non estea no túmulo inscrito. Situaron a tumba -que era 
de mármore- diante dun mosteiro, so unha árbore. Pousaron por riba dela unha lousa feita 
por ourives da Frixia, feita de mármore fino, índigo, verde, amarelo e vermello, que 
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grandemente relucía ao sol, entallada todo de arredor co triforio salomónico10. Os esmaltes 
todos ían inseridos en cristal encaixado en ouro e prata. 
 Enriba da tumba pousaron dúas garridas criaturas moi ben modeladas: nunca criaturas 
tan perfectas se tiñan visto en ouro. Unha delas asemellaba a Floris o máis que é dado 
asemellar, e a outra figura  estaba modelada coa forma mesma de Brancaflor. A figura desta 
sostiña diante de Floris unha flor: diante do seu amigo a belida sostiña unha fresca rosa de 
ouro fino. Floris sostiña diante do rostro dela un fermoso lis. Un a rente do outro sentaba, en 
xeitosa compostura. Sobre da testa, o mociño Floris levaba un relucente carbúnculo que en 
noite escura iluminaba unha legua ao seu redor. 

Nos catro cantos da tumba estaban dispostos catro caneiros moi ben feitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
polos que habían correr os catro ventos consonte ventase. Cando o vento tocaba os rapaces, 
cada un bicaba o outro e o abrazaba, e dicíanse por meiguería todo o que de bo xurdía da súa 
infancia. Díxolle Floris a Brancaflor: “Bícame, belida, por amor!”. E Brancaflor respondeulle en 
bicando: “Quérote máis ca a cousa ningunha que exista”. En tanto que o vento os tocaba, os 
rapaces dábanse bicos e cando deixaba de ventar eles paraban de falar. Con tanto agarimo se 
fitaban que se diría que rían. 

Na cabeceira da tumba estaba plantada unha arboriña moi fermosa, sempre 
verdecente e ornada de flores, coas pólas cargadiñas e as flores frescas e brancas. Era unha 
árbore chamada ébano, na que o lume endexamais ha prender. 

Ao pé, pola banda do abrente, atopábase un terebinto vermello máis belido ca unha 
rosa: non existe no mundo  cousa máis belida. Pola banda da dereita había unha árbore que 
daba crema e pola da esquerda unha que daba bálsamo; nada neste mundo había que 
igualase o recendo das súas flores, pois dunha escorría bálsamo e da outra pingaba crema. 

Os que plantaron as catro árbores invocaron os deuses todos cunha invocación tan 
potente que aquelas floreceron en todo tempo. Moi floridas están, logo, as arboriñas e en 
todo momento cantan nelas mil paxariños. Puidésedes vós ouvir a melodía nunca tal ouvida! 
Aquelas aves facían unha música que, se a escoitaba un mociño ou unha doncela que amasen, 
ao se engaiolaren con eses doces cantos de amor, tan fortemente se namoraban que corrían 
a se abrazaren e se daren doces bicos un ao outro. E se non os escoitaban persoas que de 
amor xa penasen, coa dozura do rechouchío adormecían no instante. 

Entre esas catro árbores pousaba a tumba. Nunca para doncela se tiña feito unha tan 
fermosa. Ornada con bandas de valiosos esmaltes todo de arredor, e pedras de grandes 
virtudes que obran prodixiosos milagres: xacintos, zafiros, calcedonias, esmeraldas e 
cornalinas, perlas, crisólitos e corais, hematitas e diamantes, caros berilos e filadios11, xaspes, 
topacios e ágatas. Toda a tumba estaba labrada con incrustacións de ouro de Arabia que dicían 
con finas letras: 

 
Aquí xace a belida Brancaflor 
pola que Floris tivo inmenso amor. 
 

 
Cando tivo autorización de seu pai, Floris regresou. 
Baixa do seu palafrén diante da sala real e saúda pai e nai. Despois pregúntalles pola 

súa amada e eles tardan en lle responder. Vaise ao dereito aos cuartos e atopa a nai da mociña 
á que lle descobre o corazón: 

 
10 Traballo de fina labra. 
11 Certo tipo de rocha metamórfica. 
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-Señora -dille- Non está a miña amiga? 
Ela responde: 
- Non está, non. 
- Onde vai? 
-Non sei. 
-Chamaina! 
-Non sei onde. 
-Estades a me enganar. Ocultádesma? 
-Non tal, meu señor. 
-Deus me valla, que gran mal! 
Cando non é quen de seguir ocultando, unha grande emoción se apodera dela e a 

obriga a chorar. En bágoas dille: 
-Morreu. 
-É certo iso? 
-Éo, si. 
- Onde está o corpo? Onde? 
-No mosteiro. 
-E cando morreu? 
-Fixo onte oito días que morreu Brancaflor, señor, en verdade, polo voso amor. 
Mentía á mantenta, pois así llo xurara ao rei. 
Cando Floris ouviu que morrera sentiu un enorme desconforto: perde a cor, avólveselle 

o corazón e cai sen acordo no chan. A cristiá estarrece co medo e bota un berro tan grande 
que o rei ao ouvilo vai alá correndo o máis que pode. E tamén vai a raíña. 

Moito dó tiveron polo seu fillo, que esmoreceu tres veces en moi pouco tempo. 
Cando volveu en si botouse a chorar desconsoladamente. 
 -Por que -di el- a morte me esquece a min cando perdín así a miña amiga? Señor, 

levaime á súa tumba, se sabedes. 
 
O rei lévao á tumba e el vai con gran coita e ve o que está escrito de Brancaflor, que 

Floris lle tivo inmenso amor. Tres veces o le, e despois fica estantío antes de dar dito palabra 
ningunha. Despois o mociño senta enriba da pedra tumbal e comeza a chorar duramente 
laiando a perda de Brancaflor: 

 
-Ai, Brancaflor, Brancaflor! Un mesmo día nacemos e unha mesma noite fomos 

enxendrados,  segundo dixeron as nosas nais! 
Xuntos nos criaron. Deberiamos saír da vida o mesmo día, penso eu, se a morte fose 

xusta! 
Ei, Brancaflor, cariña límpida! Nunca muller dos teus anos vin eu mais fermosa e 

asisada, fose cal for a súa liñaxe! 
Morriches, preciosa xema! Nunca muller tan belida se ha ver! Ninguén daría escrito 

nin  contado a túa beleza! 
Porque tan difícil sería que ninguén daría podido! Moito tiña que valer para describir 

testa, cabelos e face! 
Tenra face colorida, non naceu  quen mellor ca ti personificase a castidade e a beleza! 
Fuches humilde e honradora, socorro de arregueixados! Pequenos e grandes 

quixéronte pola túa bondade! 
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Moito nos amamos ti e mais eu, belida, escribíndonos o noso benquerer en latín, que 
ninguén entendía! 

Ah, Morte, tan anoxosa, tan ruín e contrariante, cando te chaman non vés nin queres 
aos que te queren! 

Prefires os que te odian, e lévalos onde non queren! De ti non libra Saber, Afouteza nin 
Facenda! 

Cando alguén vale moito e debe vivir, daquela vés ti matalo! Cando debería ter unha 
leda mocidade ti tóllela de vez! 

Mais cando ves un esmoleiro, tremelicando de vello, que te chama na desgraza, ti non 
queres escoitalo! 

Cando a amiga me levaches, ela que vivir quería, fixeches vileza que agora repites ao 
te  eu chamar e non vires! 

Morte, por moito que fuxas eu heite seguir!Por moito que te agaches eu heite buscar! 
Por Deus, que a quen quere de certo morrer non llo has evitar! 

Hoxe que hai quen en dor por ti chama, amiga de rogos, bota a roda e fai que os dados 
cumpran ben o seu desexo! 

A fe que non rogo máis e decontado me mato! Arestora odio a vida pois que a miña 
amiga falta! 

A miña alma vai seguir á miña amiga no campo onde para min colle flores que, fiel, ha 
traer ao encontro! 

Axiña hei estar con ela nese campo tan florido e xuntos repousaremos, eu e mais ela 
que me agarda! 

 
Entón ergueuse axiña, como aquel que vai correndo cara ao seu amor, e tirou do seu 

estoxo un punzón de prata que moito prezaba pois que Brancaflor llo dera o derradeiro día 
que falara con el, cando fora para Muntúr. 

Faloulle Floris ao punzón: 
-Punzón, feito fuches para lle pores fin a esta miña coita. Brancaflor deute a min para 

ma lembrares e terte ao seu servizo. Fai agora o que debes, envíame alá: é o que cómpre. 
Brancaflor chama por min, que moito demoro nesta vida. 

Ía chantalo no seu corazón cando a nai o ve e vai correndo, colle o punzón e  reprende 
o fillo agarimosamente. Unha nai é sempre nai e daría a vida por non velo sufrir así. 

-Fillo, moi neno es ao procurares a túa morte. Non hai baixo o ceo home que, estando 
a piques de morrer, non quixese mellor -podendo escapar da morte- ser gafo e lazaroso, 
vivindo nunha cabana, antes do que sufrir o trago do pasamento. Meu fillo, a morte non é un 
xogo: se vos matades así  non seredes enterrado no campo florido12 e nunca máis habedes 
ver Brancaflor, que alí non entran os pecadores. O Inferno vos había reclamar e alí habiades ir 
ao dereitiño, meu querido fillo. Minos, Éaco e Radamanto13 son aí embaixo os xuíces e dan 
sentenza; enviaríanvos a tormento onde están Dido14 e Biblis15, que se mataron por amor e 

 
12 Camposanto ou cemiterio cristián. 
13 Personaxes da mitoloxía antiga. 
14 Personaxe da mitoloxía antiga. Segundo Virxilio na Eneida, Dido, raíña de Cartago  acolle a Eneas na súa fuxida 
da vencida Troia e namórase cegamente del. Cando Eneas a abandona para seguir o designio dos deuses de 
fundar unha nova gran cidade -que será Roma, fundada polo seus sucesores Rómulo e Remo- Dido mátase. 
15  Personaxe da mitoloxía antiga. A ninfa Biblis namórase do seu irmán xemelgo que foxe estarrecido. Ela 
perségueo e finalmente, ao non conseguir o seu propósito, Biblis mátase. 
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andan en dó polo inferno na procura dos seus namorados. Elas procúranos e han de os 
procurar eternamente sen endexamais atopalos. 

 Meu queridísimo fillo, consólate, pois hala ver antes viva ca morta. Coido que hei 
atopar a medicina que faga  volver a rapaza. 

 
Chorando foi cabo do rei e díxolle: 
-Maxestade, escóitame. Rógoche polo gran Deus que teñas piedade do teu fillo. Íase 

xa matar cun punzón cando eu o vin, mais eu estaba tan preto que antes do que el puidese  
deillo eu tirado das mans. 

-Señora, sufrí esa dor -di el- Veredes como o dó lle ha pasar. 
-De certo! -di ela- Coa morte, pois que ha morrer co sufrimento! Non temos outro fillo 

e este deixámolo perder! No país hase dicir que nós  o matamos contentos 
- Señora, -di el- e que lle queredes? Dirémosllo, entón? 
-Si, meu querido señor. Porque ou ben teredes os dous xuntos  ou por un perderedes 

ambos dous. 
Á dama aledóuselle entón o corazón e regresou xunto do seu rapaz. 
-Querido fillo -dixo. Esa tumba mandámola facer teu pai e eu para te enganarmos. 

Brancaflor non está nela, mais deste xeito queriamos nós que ti a esqueceses e co noso 
consello casases coa filla dalgún rico rei que nos honrase a ti e a nós. Queriamos que 
Brancaflor non tivese xa o teu amor porque era cristiá, pouca cousa e de pobre condición. A 
outro país levárona uns mercadores que a compraron. Fillo, por Deus, ten piedade! Todo o 
que che conto é certo. Non sigas nese dó, meu fillo, e fica en paz no país. 

-Señora-pregunta el- Contades a verdade? 
-Fillo -responde ela- Podédelo ver. 
Entón levantaron a pedra. 
 
 Cando Floris non a atopou debaixo, deulle mil grazas a Deus ao saber que a súa amiga 

estaba viva. E de inmediato xurou ila buscar por toda parte; promete buscala e atopala, así 
estivese ela na máis salvaxe terra! Despois ha regresar, traéndoa con gran ledicia. A alegría 
faille esquecer todo o traballo de a atopar. 

 
Non vos asombredes, señores, porque aquel a quen Amor goberna coida ser quen de 

facer de certo cousas que asombran moita xente. 
En Calcidio e en Platón está que ningún home daría imaxinado o que tal é quen de 

facer alguén presa do amor16. Que Brancaflor estea viva cáusalle gran ledicia, e di, sen lle 
importar quen o escoite, que por moito que ao rei lle doia, el non ha ter outra diferente. 

 
Velo aí, logo, perante o rei, o que puxo este moi ledo e contento cando o viu, e logo 

irado cando lle pediu licenza para ir en procura da mociña. Cando ouviu o que lle dixo seu fillo, 
non soubo que dicir nin que pensar canto a onde buscala. Desgaba o consello da raíña polo 
que vendeu a rapaza. Maldí a hora en que foi vendida, pois  ao perder a mociña perde tamén 
o seu fillo. Mil marcos de prata daría por Brancaflor, e mais daría todo canto en pago recibiu 
se a atopase. Mais non o ha facer: queira non queira terase que conformar. 

-Fillo -di o rei- Botaivos atrás! 

 
16 Nin en Platón nin en Calcidio -comentador dos textos daquel- se atopa esta afirmación, aínda que si algunha 
outra  próxima que sería de aplicación. 
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-Abofé que vos enganades ben -respóndelle Floris- pois canta máis présa lle deades á 
miña viaxe, máis axiña habemos estar de volta ela e eu. 

-Fillo, xa que non queredes botarvos atrás, dicídeme onde a ides procurar,  porque vou 
facer a vosa vontade e darvos todo canto precisades: caros tapices, ouro e prata, finos panos 
e mulas como presente. 

-Maxestade -di el- escoitai vosa mercé e ides ouvir: hei ir na súa procura como se fose 
un mercador. Levarei sete bestas de carga, dúas con ouro e prata e vaixelas canto eu queira, a 
terceira de diñeiro en moeda, pois heino precisar sempre, as dúas outras, con finos panos, 
maxestade, os mellores que ti atopes, e as derradeiras con cibelinas e caras peles de marta. E 
sete homes coas sete bestas, e comigo tres escudeiros que se han ocupar da nosa mantenza 
e de coidarnos os cabalos. Enviai comigo o voso camareiro maior, real maxestade, porque el 
ben sabe vender e mercar, e dar consello cando cómpre. Esa será a nosa escusa, pois por toda 
parte imos facer o camiño comerciando. E se a podemos recuperar por algo da nosa facenda, 
darémolo sen relear e regresaremos axiña. 

O rapaz remata a súa declaración e o rei obra moi nobremente fornecéndolle todo. 
 
Cando veu tomar licenza, o rei mandou traer a copa que fora dada en troco de 

Brancaflor: 
 -Fillo -di- leva esta copa. Poida que a través dela deas chegado á que foi vendida en 
troco. 
 -E quen foi, Maxestade? 

- Brancaflor, a túa amada. 
  
O rei dálle un seu palafrén de tal xeito aparellado que por unha banda era totalmente 

branco e pola outra vermello coma o sangue. Debaixo da sela levaba un rico pano axadrezado 
en fino labor, e a sela enteira e o arzón estaban tallados na costela dun gran peixe. A súa cor 
natural era índigo e vermello, estaba portentosamente cicelada  e o ouro incrustado con moito 
coidado. O cobertor era de pano escuro de Castela, todo bordeado de flores recamadas en 
ouro, como o rei quería. As estribeiras e as cinllas, de seda, con contracinllas ben atadas, todas 
en fibelas de prata. Os estribos valen un castelo, traballados finamente con incrustacións de 
ouro. 

Bridas máis fermosas e de máis valor nunca un cabaleiro ten levado. A testeira é de 
ouro fino, e as pedras engastadas cada pouco en branco esmalte valen unha fortuna. O freo é 
de ouro de España, e sabei que o traballo vale máis ca o ouro e as pedras preciosas todas. As 
rédeas que partían do freo, de ouro eran tamén. 

Velaí o ben aparellado que o rei llo entregou a Floris. 
 
E a raíña puxo o seu anel no dedo do mozo. 
-Fillo -di- gardádeo ben, porque en canto o levedes convosco non debedes temer nada 

a mal: nin o ferro vos poderá penetrar nin o lume queimar nin a auga afogar. Fillo, este anel 
ten un gran poder; fiai, logo, en que non habedes pedir cousa ningunha que non obteñades 
tarde ou cedo. 

El colle o anel e dá as grazas dicíndolle: 
-Hao levar miña amiga. 
Entón pediu licenza e o rei deulla chorando. Pediu licenza á súa nai e ela deulle cen 

bicos. Habiádelos ver aos dous choraren a fío, retorceren os puños,  tiraren dos seus cabelos 



 23 

e faceren tanto dó pola partida como se o estivesen vendo morrer. Entón Floris marchou e 
todos o encomendaron a Deus. 

 
Velaí está el fóra da cidade, ben encamiñado, coas súas bestas. El e mais o camareiro 

conversan e preparan as xornadas, decidindo antes de nada iren ao porto polo que Brancaflor 
entrou no mar. 

Tanto camiñaron que chegaron, e baixaron xunto dun burgués de moitas casas e boas 
nas que hospedaba mercadores. Des que meteron os cabalos nas cortes, con forraxe e avea 
abondo, enviaron algúns homes  aos postos de venda do burgo. Alá mercan carnes variadas, 
das máis prezadas que atoparon, porque o seu señor mandou que traian en cantidade, e fan 
levar pan e viño. Dispoñen un  moi rico xantar e din que son comerciantes que van atravesar 
o mar, que Floris é o seu señor, dono da facenda, e que non existe un mellor ca el. 

Ao que estiveron acomodados e a comida preparada, mandan poñer manteis e vanse 
lavar, logo sentan a xantar. 

A mesa estaba ateigada, toda chea de viandas, e os que serven moi ben atenden, 
regando viño a eito. En copas e picheis de prata botan viños claros, viños con herbas e viños 
con mel. 

Os comerciantes estaban derreados e comeron e beberon a fartar, dicindo moitas 
veces pola calidade do viño que se atopaban na pousada de San Martiño17. 

 
Mentres os outros gorentan ledos, Floris pensa en Brancaflor, sen que o viño lla faga 

esquecer e sen prezar nada a súa propia vida. Por aquela a miúdo ficaba enviso e suspiraba 
profundamente, non tendo conta de se a súa man collía carne ou pan. A hospedeira  ben o 
viu e deulle co cóbado ao seu marido: 

-Señor, -di ela- vistes como se comporta ese rapaz? Abandona o xantar polo pensar e 
a miúdo bota grandes salaios. Abofé que non é comerciante senón un nobre que anda en 
procura. 

Entón dirixiuse ao rapaz: 
-Señor, -di ela- moi caviloso estás. Ben te vin neste xantar: pouco comiches e moito 

cavilaches. O que comiches neste xantar sería lixeiro entre o lixeiro. Outro tal vin eu ese día 
na mociña Brancaflor (así me dixo ela que lle chamaban) e vós asemelládeslle, a fe. Podedes 
ser do mesmo tempo e de rostro aseméllavos. Igualmente estaba cavilosa ao xantar e tiña 
perda do seu amigo Floris, de quen era a amiga. Para lla tirar a el, vendíana; aquí estivo quince 
días co seu desconsolo en bágoas seguidas. Botaba en perda o seu amigo Floris, chorando día 
e noite. Fóra diso que dixo, permaneceu muda o tempo todo. Aquí, neste porto, vendérona. 
Os que a mercaron dicían que a ían levar a Babilonia e habían vendela ao emir, e contaban 
con gañar o duplo. 

 Cando Floris sentiu nomear a súa amiga e viu que con certeza era dela da que falaban, 
a alegría deixouno abraiado e non puido dar fala, guindando cun coitelo que tiña na man o 
viño que estaba fronte del.  O hospedeiro berra: “Ten que pagar! Cómpre reparar o derramo.” 
E todos coa mesma exclaman “É certo!” pois están ledos coa diversión. 

Floris fixo encher con bo viño unha copa de ouro fino e todo contento tendeulla á dama: 
-Ofrézovos este presente -di- porque me destes novas de Brancaflor. Nela pensaba eu 

e por ela laiaba neste xantar. Non sabía en que parte do mundo debía procurala, e agora 
seguireina a Babilonia, ningunha dificultade me ha facer abandonala. 

 
17 A festa de San Martiño está asociada ao ben comer. Na Galiza é a data arredor da que ten lugar a mata do 
porco e o magosto. 
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E despois di: 
-É razón que o viño derramado se pague. Poñei na miña conta a cantidade que vós 

queirades. 
Entón chegan catro mozos con catro cuartillos e danlle de beber pechando o trato. 

Dinlle que despois de el beber lle pase a copa ao hostaleiro e faino. Os outros todos, na casa, 
beben a quen máis dá. Os máis pobres presumen de ricos e botan por ela canto poden. 

Así se divirten ledamente. 
 
No entanto mudou o vento e chegou o serán. E a maré subiu ata o porto. 
O aire está límpido, puro e sereno, e o ceo totalmente desentoldado. Os capitáns das 

naves din que o vento vai encher as súas velas. 
 Longa estadía fixeron alí e degoran pasar o mar. Mandan daquela pregoar pola vila 

que embarquen todos aqueles que vaian para Babilonia e as terras de alén do mar. 
Moito lle aleda a Floris sentilo e disponse para partir. 
Ao lle pagar ao hospedeiro deulle aínda cartos por riba; marchou e foise ao barco, onde 

cargou. Rogoulle moito ao naucheiro18 que o levase tan rápido como puidese ao porto máis 
próximo á cidade de Babilonia, e este prométello. Porque lle dixeron que de alí a un mes hanse 
reunir todos os reis que do emir dependen, todos eles van á súa corte a unha festa que el vai 
dar. 

-Entón -di el- se eu estivese alá podería vender as miñas mercadorías e coido que había 
gañar ben. 

Tiñan bo vento e aire claro, polo que se botaron ao mar e, afastándose entre eles para 
poderen manobrar, todos os barcos saíron do porto. Botaron axiña as velas e subíronas ben 
altas ata as poleas do mastro. O barco colle vento e ponse a navegar. 

Velaí Floris no alto mar. Na nave meteu o equipamento que acai a un fillo de rei. Oito 
días enteiros navegaron polo mar sen atoparen terra ningunha. Ao noveno chegaron 
dereitiños á cidade de Bagdad19, que domina o porto asentada nunha rocha escura. Dende alí 
pódese en tempo claro ver ao lonxe cen leguas no mar. Ben soubo o naucheiro manter o 
camiño dereito; ese é o porto ao que Floris lle pediu que o levase cando se botou ao mar. De 
aquí poderá nuns días de inverno -que se consideran os máis cortos- chegar a Babilonia coas 
súas bestas se é que non ten estorbo ningún. Aquel pídelle que cumpra a promesa e que lle 
pague abondosamente: vinte marcos de ouro fino  e outros vinte de prata manda ledamente 
que lle dean, pois parécelle estar no Paraíso ao se atopar no país onde pensa recuperar a súa 
amiga, a que el segue por terra e por mar. 
              Daquela poñen fóra os fardos, descargándoos axiña, e soben á cidade debaixo da que 
chegaran. Albergáronse na casa dun burgués, rico home desa praza, naucheiro e negociante, 
que tiña un gran navío onde levaba a súa mercadoría. Nese barco navegaran os comerciantes 
que mercaran Brancaflor, por quen Floris penaba andando á procura. Durmiran na súa casa a 
noite en que chegaran do mar. Por el -coido eu-  Floris ha ter  novas da rapaza. 
             Mandan tirar os seus fardos e levar á cabalariza os cabalos, onde lles deron descanso 
abondo, un bo leito e boa comida. Nese hostal atoparon todo o que eles pediron e de moi boa 
calidade: palla e avea, viños bos, carne salgada e fresca, e aves. Metéronlle présa á cea pois 
viñan derreados de tanto mar. 

 
18 Termo antigo para designar o piloto dunha embarcación. 
19 J.L. Leclanche pensa que o nome de Bagdad -cidade que está lonxe do mar- foi escollido polo autor do relato 
por exotismo, pois hai alusións no texto que fan pensar no porto de Alexandría. Do mesmo xeito  Babilonia non 
sería a  antiga cidade da Mesopotamia senón a Babilonia do Cairo, en Exipto 
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             O porto era do emir e moita xente ten nel pasado maos momentos. Quéirao ou non, 
un vese na obriga de deixar para o porto a sexta parte de todo o que leva, e mais xurar que 
conta verdade. Todo para o gobernador Marsilio, o señor da vila. 
            Des que pagaron o tributo e tiveron a comida preparada vanse lavar e logo sentan, 
poñendo a Floris no mellor lugar. Sérvenos moi ricamente, e ben ledos comeron. Mais Floris 
comeu pouquiño pensando na súa amiga.  
   

O hostaleiro viu que Floris non estaba ledo  e díxolle: 
-Señor, paréceme que estades preocupado pola vosa facenda, porque ese tributo é 

grande. 
-Penso nunha cousa ben diferente -dixo o rapaz. 
E o hostaleiro: 
-Talmente coma iso vin eu o outro día nesta hospedaxe. Veu un grupo de comerciantes, 

coido que de España, e trouxeron a este porto, se ben me lembro, unha doncela, que se 
comportaba do mesmo xeito. Sentín dicir que no meu navío viñera con moito dó, e ouvín que 
lle chamaban Brancaflor. Así na comida salaiaba e botaba en perda o seu amigo. 

Floris ponse ledo coa nova: 
-E onde levaron a rapaza? 
O outro responde: 
-Cando partiron de aquí foron para Babilonia. 
Floris regálalle un bonito manto e un pichel de ouro moi belido. 

            - Señor, quero que teñades isto e llo agradezades a Brancaflor. Sabei que vou na súa 
procura pois que ma roubaron na miña terra. 
            O hostaleiro dixo: 
 -Moito a ela o agradezo. Xesús vos volva a vosa amiga!  

 
Ao que comeron abondo, os serventes tiran os manteis. Entón mandan que lles 

preparen os leitos e despois fóronse deitar 
Mentres durme, Floris ten o corazón en vela e xoga e conversa con Brancaflor. 
Mais se é que durmiu foi ben pouco, porque de mañanciña, ao raiar o día, acordou os 

seus compañeiros e preparáronse. 
E botáronse a camiñar, dereitiños cara a cidade de Babilonia. 
 
Aquela noite durmiron nunha pousada na que foron moi ben albergados, e no outro 

día moi cedo puxéronse de novo en camiño. Á noite volvéronse albergar nunha vila que 
celebraba feira. Alí sentiron falar dela: vírana pasar polo lugar. No terceiro día chegaron un 
pouco antes do serán a unha ría, coñecida no país como O Inferno. Da outra banda atópase 
Montefeliz, rica praza forte onde moraban os que guiaban a xente no paso. 

 Non había táboas nin ponte, pois os vaos eran profundos de máis, porén na ribeira 
había un corno pendurado dun pau que os viaxeiros facían soar para chamaren polo mariñeiro. 
Cando este os sinte tocar o corno, vai onda eles o máis axiña que pode. 

  
O naucheiro sentou nunha barca e con el levou o mociño. Os serventes e escudeiros 

levaban as bestas na nave. 
Comezan logo a navegar o mariñeiro e os comerciantes. O  naucheiro  fita  o  rapaz  e   

parécelle de semblante nobre. Pregúntalle: 
-Onde ides? 
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-Son comerciante, como ben vedes, e quero chegar a Babilonia para vender e mercar. 
Se tendes aloxamento nesta praza, albergainos pola noite. 

-A fe que si teño, meu señor -di el- e de grado vos hei albergar. Mais se vos preguntaba 
iso era porque vos vía triste e preocupado. De igual xeito eu vin este ano, aínda non haberá 
seis meses, unha mociña entrar aquí e pórse tamén moi cavilosa. Non sei se lle portedes20, 
mais abofé que lle asemellades. 

Cando el o ouviu ergueu a testa: 
-Meu señor, e onde foi? 
-Levárona para Babilonia e o emir mercouna. 
Foillo contando así entrementres chegaban á outra ribeira. Con el albergouno aquela 

noite e na mañá Floris foise despedir. Deulle cen soldos21 ao hostaleiro e despois rogoulle 
moito que se é que tiña algún amigo en Babilonia que o puidese axudar,  o mandase cabo del 
da súa parte para que lle botase unha man en caso necesario. 

-Señor -díxolle o hostaleiro- antes de chegardes a Babilonia habedes atopar un río moi 
largo e moi profundo. De que pasedes a ponte habedes atopar o pontoneiro 22 . É meu 
compañeiro de oficio. En Babilonia é rico home e ten unha alta torre e casa fortificada. 
Levamos os dous a medias os nosos portos e partillamos o gaño. Ídeslle levar este anel e 
dicirlle da miña parte que vos axude o mellor que poida. Coido que vos ha hospedar. 

Daquela partiron de alí. 
 
Chegaron á ponte ao mediodía e atoparon o home baixo dunha árbore que plantara 

na cabeceira, sentado nun banco de mármore so dela. Estaba ricamente vestido e dicía home 
de ben cando o viron. Ninguén pasaba aquela ponte sen lle dar catro diñeiros23, e catro máis 
se ía a cabalo. 

Floris saúdao encomendándoo a todos os seus deuses e despois dálle o anel, sinal do 
compañeiro que o albergou na súa casa e na dificultade o axudou como manda o amor ao 
próximo. El recoñeceu o anel e púxose moi contento, entregándolle ao tempo o seu propio 
anel para que llo entregue á súa muller a fin de que o albergue polo amor del. Despois 
indicoulle a torre. 

 
Velos aí están no interior da fortaleza. Grazas ao anel foi recibido ledamente, con 

aloxamento  e cabalariza do mellor. 
Está xa Floris aloxado na casa do pontoneiro,  na cidade na que tanto degorara estar. 

Moita axuda precisa, pois, por ben que teña chegado a ela, non sabe o que nin como facer. 
 
Sabencia entra no seu corazón e lémbralle as súas orixes e como está vagando á toa. 

Dille: “Aquí non coñeces xente, Floris. Como vas pedir axuda? Onde vas acudir? Quen tes? Se 
te descobres es ben tolo, contes ou non toda a verdade! 

 
20 Se lle portedes: ‘se sodes seu parente’. 
21 En francés sou, antiga moeda, de valor cambiante. Para a época, cen soldos era unha cantidade importante e 
sería equivalente aproximado de cinco libras. 
22 Antigo encargado de facer pasar o río ás persoas e fardos nun pontón de transporte e de cobrar polo paso. 
23 O diñeiro (denier) era a peza de menos valor no sistema monetario medieval francés (livre, sou, denier). A libra 
-de prata- equivalía a 20 soldos e o soldo a 12 diñeiros. 
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Por alguén lle habería chegar ao emir coñecemento disto e, en sabéndoo, habíate 
mandar prender e logo afogar ou colgar. Obra con siso! Vólvete atrás! Teu pai hache dar unha 
doncela da mellor xinea24, a mellor de entre a súa nobreza.” 

 
Amor respóndelle: “Estou a escoitar unha gran tolemia! Regresar? E vas deixar aquí a 

túa amiga, na procura da que viñeches? Vaste ir á túa terra sen Brancaflor? Non te lembras 
desoutro día, cando te quixeches matar por ela co teu punzón? E agora pensas no teu país! 

E se ti te atopases sen Brancaflor, queiras non queiras, habías volver aquí. Darías vivido 
sen ela? Se tal cres estás bébedo. Nin todo o ouro do mundo nin as riquezas todas te habían 
facer quedar sen ela. Segue aquí e obrarás con siso pois se cadra aínda a volverás ver. 

Non é doado de gardar gando que quere escapar. Se ela sabe que estás aquí, hase 
enxeñar canto poida e hache falar. Moitos enxeños ten atopado Amor para volver ao camiño 
aqueles que andan perdidos. Na aldea din que, cando quere, en pouca hora Deus obra e 
mellora.” 

 
Tal  batalla  se  libraba  nel :  Amor  apertábao  fortemente. 
 
Nese  momento chegou o hostaleiro, e cando viu Floris tan demudado dirixiuse a el 

con franqueza: 
-Nobre  mozo  e  señor : estades  irado  por  algunha  cousa ? Non  estades  aquí ben 

albergado? Se algunha cousa vos desprace será corrixida se podo eu facelo. 
-Meu señor-dille el- Ben amosades a vosa bondade, mais cousa ningunha por parte do 

hostal me desprace, polo que lle rogo ao meu Deus que me deixe pagarvos cumpridamente o 
voso aloxamento e as vosas agarimosas palabras. Señor, estou caviloso e inquedo polo 
resultado do que me aquí trouxo. Temo moito non atopalo, e, se o dou atopado, non ser capaz 
de obtelo. 

O hostaleiro era un home moi acolledor e díxolle: 
-Señor, imos comer e despois, se é cousa miña e sei facelo, aconsellareivos de grado. 

 
Deixan entón a conversa e van comer. 
O hostaleiro chama a súa muller: 
-Miña dona, honrai este mozo. Tendes visto algún outro tan garrido? 
 
Os hóspedes  Daires  e  Licoris  sentaron  Floris  no  medio  dos  dous.  Fanse  servir 

abondosamente  en  fermosos vasos de  ouro  e  de  prata  viños  claros,  viños melosos, viños 
especiados,  viños anellos e  licores.  Teñen  a eito bos manxares, aves e caza. Póñenlles sen 
límite  cervo  e  xabaril  recheos  de  lardo,  grous, patos bravos,  garzas,  perdices,  avetardas  
e movellas. De todo houbo de sobra. 

Ao que se fartaron de comer, o hostaleiro Daires manda traer os froitos para se 
recrearen: bagos de milgranda, figos e peras (Moito gorentaba beber con eles!), pexegos e 
castañas a encher pois abundan neste reino. Comen doces froitos e beben viños doces e 
póñense ledos e contentos. 

Floris fitou a copa dada en troco de Brancaflor que tiña diante del, cheíña de viño máis 
claro ca unha fonte. Alá estaba Helena, cando Paris, seu amigo, a tiña collida da man. Tan axiña 
como dexergou a imaxe, Amor acende de novo o seu corazón, e dille: 

 
24 Estirpe. 
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 -Fai coma Paris que aquí leva a súa amiga. 
-(Ai, Deus! Verei o día en que eu leve así Brancaflor?) 
-Veña, Floris, despois de xantar débeste aconsellar co teu hospedeiro. 
 
A longa comida fíxoselle ben pesada! 
 
A dama fitouno ben e viu como se lle apertaba o corazón. Veo triste, soturno e caviloso. 

Pola límpida e tenra face ve baixar as bágoas do corazón. Dóese del e amósao cun aceno ao 
seu señor. Fai sinal de retiraren os manteis e todos se erguen non sendo eles tres. 
Logo dille: 

-Nobre mozo, se tendes dó ou carraxe que vos tolle o pensamento, dicímo, que eu a fe 
vos hei axudar. Non me agachedes quen vós sodes: moito coido que non sexa certo o que 
vendedes panos por solto; outro traballo diferente tendes. 

-Meu señor- di Licoris- abofé que cando eu o miro paréceme que sexa a belida 
Brancaflor. Penso que é a súa irmá xemelga: igual rostro, igual corpo e igual porte que tiña ela 
ten este rapaz. Ela estivo aquí dentro hai quince días e o seu único conforto era o laio e o 
pranto. Tiña perda dun seu amigo, Floris,  e por el choraba noite e día, cando marchou de aquí 
e o emir a mercou. Este debe ser o seu irmán ou o seu amigo: 

Cando Floris a sente abálase e ao dereitiño respóndelle: 
-Irmán non, son amigo! 
Ao que o dixo, arrepentiuse. 
-Si, son irmán, miña señora, desdígome! Perdón, señora, estaba distraído. Ela é miña 

irmá e eu son seu irmán. 
- Amigo -di Daires- non temades contarme a verdade. Se ides en procura da doncela 

sabei de certo que é unha tolería. 
-Señor -dille el- Perdón, por Deus! Son fillo de rei, confíovolo. E Brancaflor é a miña 

amiga.  Por mal foime roubada e eu seguina a estes reinos. Estou entalado e perdido. Teño 
moita riqueza en ouro e prata e heivos dar dela abondo se me axudades no asunto. Meu 
querido señor: estou decidido. Este será o final: ou ben recuperareina ou ben morrerei de dó 
por ela. 

Daires dille: 
-Sería mágoa morrerdes por tal tolemia.  Non podo eu gabarme de vos poder 

aconsellar niso. Escoitai o mellor que vos podería dicir: se intentásedes esa aventura (mais sei 
que non a ides intentar) poida que perdésedes a vida, pois, de chegar a ouvidos do emir,  el 
mataríavos en tortura. Non existe rei neste país que, de se lanzar nunha empresa tal, nin pola 
forza nin a poder de diñeiro, fose quen de a acabar; nin existe engano nin encantamento que 
dese recuperado a rapaza. Se toda a xente que hai e que houbo no mundo enteiro quixese 
tirarlla ao emir pola forza, fracasaría. O emir goberna por riba de  cento cincuenta reis. Se os 
manda vir a Babilonia, virán todos sen dar chío. 

»Babilonia ten (penso eu) unhas vinte leguas de ancho  en calquera dirección. A 
muralla que a choe non é baixa e está construída con regularidade e cun morteiro que non 
teme os picos de aceiro; ten unhas trinta e cinco varas de alto e por ningunha parte pode ser 
asaltada. De arredor ten  un cento25 de portas, con largas e fortes torres enriba delas. En todas 
hai feira grande os días todos da semana. 

 
25  O orixinal di set vins, ‘sete vintes’, é dicir  ‘cento corenta’, querendo significar un número moi alto e 
indeterminado. Lembremos tamén  a simboloxía do número sete na Biblia e da expresión setenta veces sete. 
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»En Babilonia, aquí no interior, atópanse máis de setecentas torres nas que moran os 
vasalos nobres do rei que serven de gran reforzo á praza. A mais feble, a menor desas torres, 
non ten medo de rei nin de gobernante ningún. Nin mesmo o emperador de Roma daría 
podido unha chisca. Nin con forza nin con guerra daría ninguén conseguido Brancaflor. Tan 
gardada está contra todo enxeño que non podería ser roubada. 

»No medio desta cidade hai unha torre antiga que ten dúascentas varas de alto e 
dúascentas de largo, redonda coma unha cheminea. Está completamente  recuberta de 
cadrados de mármore verde que forman unha bóveda sen árbore e rematada no cumio como 
un campanario. A bola do píncaro é de ouro puro. A agulla ten sesenta pés de longo, do mellor 
ouro que haxa na Apulia, e a bola que a remata leva ben cen marcos de ouro fino ou máis. 
Enriba atópase por encantamento un carbúnculo resplandecente; está pousado alí con moito 
tino e pola noite reloce coma o sol. Todo o recinto da cidade ten en noite escura tal claridade, 
que non precisa un mozo levar farol  ou facho. E se alguén  -quer cabaleiro, quer comerciante, 
quer buscador doutra cousa calquera- chega de noite á cidade, non se ha perder en parte 
ningunha. Veña por terra ou por mar, non ten nada que temer, pois aínda que albisque dende 
vinte leguas, halle semellar que está a unha. 

»Esta torre ten tres andares, quen a fixo foi moi habelencioso. O enlousado é de 
mármore, sen ter sostén ningún, non sendo os dous andares de enriba unha columna que 
pasa ao través deste; tal columna sae do alicerce e vai ata arriba, á agulla. 

» Encanada no mármore e límpida coma o cristal vai unha canle moi ben feita pola que 
sobe ata o terceiro andar unha fonte de auga moi clara e sa. O enxeñeiro foi moi sabio e no 
terceiro fixo baixar a auga pola outra parte a rente da columna:  en cada andar a auga diríxese 
polo conduto e fornéceo; as damas que viven na torre cóllena cando a precisan. Hai nos 
andares un cento de cuartos26 e ningún mortal teraos visto máis deleitosos: as columnas son 
totalmente de mármore e os taboleiros de separación son de plátano -unha árbore de madeira 
prezada que dura sempre- e as máis das fiestras son de mirra e de ébano. Con gran traballo 
mandou o emir en procura deste material para a súa torre, pois onde se pon non dá vivido 
serpe nin bicharía. O ceo que serve de teito ás paredes está pintado de ouro e de azul. Cómpre 
saber moito para entender ben as escenas pintadas: son os feitos dos devanceiros, as súas 
proezas e batallas. En cada cuarto o emir instalou unha doncela noviña segundo lle prace; 
instalouna e fixo que a servisen ben. Dun ao outro andar poden ir elas a través dos chanzos 
que hai. 

»Nunha galería do piso do medio hai unha porta que leva fóra, por ela vaise cara a  
abaixo directamente ao cuarto do emir. Por ela veñen e van as doncelas que el manda chamar 
e que deben servir o emir tal como a el lle apraza. Na torre hai un cento27 de doncelas, de alta 
liñaxe e moi belidas. Como as mociñas están nela chámase a Torre das Doncelas. Todas fan o 
servizo de dúas en dúas -as dúas que el escolle- ao se el erguer e ao se deitar: unha serve auga 
e outra presenta o paniño. 

»Os gardas que hai na torre non teñen xenitais. Hai tres en cada andar, a maiores do 
xefe, o máis experimentado, do que dependen os outros nove. El fai que as sirvan 
humildemente e que lles preparen a comida e o leito. O xefe é cruel e ruín e garda moi ben a 
porta da torre, distinguindo o día da noite. Cada un leva o puño armado cunha misericordia28 

 
26 Igual que no parágrafo que sinalamos na nota 25 tamén aquí o texto orixinal é set vins 
27 Mesma observación que nas notas 25 e 26. 
28Puñal longo que inicialmente servía para rematar un cabaleiro gravemente ferido en combate, dándolle o 
“golpe de graza” ou “de misericordia”. 



 30 

ou unha bisarma29. O xefe mantense baixo unha arcada e non fai tolemia ningunha ao vixiar a 
porta: se ve algún home alucar para a torre axexando, de non ser que teña permiso do emir, 
é decontadiño condenado antes de que poida marchar de alí. Directamente, sen fala nin 
ameaza, se el quere  poralle unha multa ou bateralle, pois ten autorización do emir e por iso 
é tan finchado. El ten bo coidado de que ningún home  poña o pé dentro da torre sen o seu 
permiso, pois el é a autoridade. 

»Catro vixías hai na torre que velan noite e día. Destes vixías dígovos de certo que  
gañan moito por ese seu traballo e que o cumpren con moito celo. Se ven achegarse algo, 
vánllelo anunciar aos de dentro. 

»O emir ten o costume seguinte: ten con el unha muller un ano enteiro, ningún tempo 
máis. Despois convoca os seus reis e duques e manda cortarlle a cabeza a aquela; non quere 
que letrado ou cabaleiro teña a muller que el tivo: vólveselle a honra á dama. Logo, cando 
quere tomar outra, fai descer as doncelas a un xardín. Todas teñen o corazón anguriado pois 
temen tal honor pola morte que despois han ter sen remedio. Ides saber agora por que motivo 
as manda ir ao xardín. 

 
»O xardín é fermoso  e grande, non existe ningún outro tan fermoso nin de tanto valor. 
»Dunha banda está choído por un muro todo pintado de ouro e azul, e enriba, sobre 

de cada amea, hai un paxaro -cada un diferente- totalmente fundido en bronce. Nunca tal se 
viu: cando venta eles botan un chío tan melodioso como nunca se ouviu e non existe besta 
tan fera, leopardo, tigre ou león que en sentindo o son dese canto non se refree. E canto máis 
sopra o vento, máis melodiosamente cantan. E no xardín, en tempo calmo,  hai moi doce chío 
dos paxaros, falsos ou verdadeiros, como merlos, calandras e choias, estorniños e reiseñores, 
pimpíns e ouriolos e mais outros paxaros que alí hai aledándoo. O que escoita os chíos e o 
rebulicio, síntese moi malfadado se non ten con el a súa amiga. 

»Da outra banda, paréceme, corre un río do Paraíso que lle chaman Éufrates e que o 
rodea de xeito que nada pode atravesalo, a non ser voando por riba. Nesa auga atópanse 
distintas variedades de pedras preciosas: zafiros e calcedonias, fermosos xacintos e cornalinas, 
rubís, xaspes e cristais de rocha, topacios e belidos esmaltes, e outras das que non sei o nome 
porque nunca as ouvín nomear. 

»O xardín está sempre florido e con gran rechouchío. Non existe baixo o ceo árbore  
tan prezada (ébano, plátano ou sorbeira) enxerto ningún, nin boa figueira, pexegueiro, pereira 
ou nogueira -nin outra prezada árbore que dea froito- da que non haxa abondo nesta horta. 
Pementa, canela, galanga, incenso, cravo da India, zedoaria e un eito doutras especias que 
cheiran moi suavemente. Non se dan reunido máis, que eu saiba, entre Oriente e Occidente. 
A quen aquí dentro está e ole o recendo das especias e das flores e sinte os chíos dos paxaros 
e os altos e baixos cantos dos grilos, pola dozura dos sons seméllalle atoparse no Paraíso. 
 »No medio, nun prado, xurde unha fontela, clara e sa, feita con cadrados de  brillante 
prata e de cristal. Enriba hai plantada unha árbore; ninguén ten visto unha máis belida porque 
sempre ten flores: cando cai unha, vén outra; chámanlle a árbore do amor. En moito enxeño 
pousa tal árbore, porque é enteiramente vermella. Moi boa idea tivo quen a plantou, pois 
paréceme que a plantou no momento de asentar o enxeño. Pola mañá, cando o sol arraia pon 
a árbore enteiramente vermella. Está tan ben ideada esa árbore que en todo tempo está 
cargada de flores. 
 

 
29 Alabarda rematada no alto por unha dobre arma: a punta e un pequeno arco de ferro afiado. 
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 »Cando o emir quere escoller, manda vir as súas doncelas ao regueiro da fontiña que 
ten leito de area de ouro fino. Para atravesaren o caneiro, que é de prata e cristal, van pasando 
por orde, e ao pasaren el presta moita atención e pídelle á súa xente que tamén a preste. Un 
gran portento pódese alí ver, pois cando pasa unha doncela a auga está clara e serena, mais 
cando pasa unha muller feita, a auga avólvese decontado. É este un portento sen par. Aquela 
que resulta probada, é abatida e lanzada fóra. Despois, fainas pasar todas por baixo da árbore 
para decidir cal delas escollerá para ese ano. A árbore está situada de tal xeito que aquela 
sobre da que caia a primeira flor será ao dereito coroada e proclamada señora do país. O emir 
casa con ela en grandes honras e ámaa como súa esposa ata pasar o ano, como xa dixen, e 
entón mátaa violentamente. E se el ten para si unha doncela que prefira e sexa máis fermosa, 
fai que por encantamento a flor caia segundo a súa vontade. 
 
 »De hoxe nun mes será o día en que vai  facer a súa festa e reunir os seus nobres, todos 
os que son seus vasalos. Seica entón vai coller a Brancaflor, de todas a súa preferida. Entre o 
cento delas non hai flor tan belida e por iso a quere como esposa. Desexa ardentemente 
dispor de Brancaflor, polo que só pensa nela. Odia a espera, que non dá pasado, e parécelle 
que nunca ha chegar a hora. 
 
 Floris respóndelle: 

-Piedade, meu señor! Daquela estou eu morto se é así, porque se o emir a desposa, 
ben sei que  todo rematou para min definitivamente. Daires, meu querido hospedador: que 
debo facer? Xuro pola miña cabeza que me vou opor! E que me importa a min perder a vida 
cando teña perdido a miña amiga? 

Daires responde: 
-Pois que vexo no voso corazón tan grande abalo que non vos importa perder a vida 

pola vosa amiga, escoitádeme, logo: vouvos dar o mellor consello que sei. Ide mañá 
directamente á torre como se fósedes enxeñeiro e medí cantos pés ten de  largo e calculai a 
altura. O porteiro é de corazón ruín, e decontadiño se ha dirixir a vós, e vós responderédeslle 
con engano que queredes facer unha igual cando esteades de volta na vosa terra pois viñestes 
só para iso. En vos ouvindo falar así, havos crer un home rico e ha querer facer amistanza 
convosco, ha xogar ao xadrez con vós, pois moito lle prace  se atopa con quen. Ides levar na 
vosa manga cen onzas de ouro que vos xogaredes, mais de non as levar non vaiades -se é que 
apreciades a vosa vida- porque eu creo que é polo voso ouro como o podedes enganar. Se 
gañades, daille todo para el, mesmo as vosas cen onzas de ouro. Moito se asombrará e 
quererá seguir xogando convosco. Aceptai e regresai no outro día, xogándovos o dobre. Se 
gañades daille todo, o voso e mais o del  sen esperar máis nada. Havos dar as grazas polo don 
e pedirvos que volvades, e vós ídeslle dicir: “Meu señor, de grado heino facer. Collinvos moita 
amistanza; teño eu ouro e prata a mancheas e sabei que vos vou dar moito porque me 
acollestes tan ben e tan ben me falastes, e eu volo agradezo”. No outro día ides levar ao xadrez 
catro centas onzas, e na outra man a vosa copa. Se vos acontece de gañar, dáille o voso ouro 
e o seu, mais gardai a copa. El ha querer que a xoguedes, mais vós xa non ides querer seguir 
xogando. Entón el havos convidar a xantar. Ledo por se ter feito un tesouro co voso ouro, havos 
honrar na comida e amosarvos moita amizade. Terá moita cobiza pola copa e estará moi 
degoxoso de a mercar. Ha ofrecer moito diñeiro, se cadra mil marcos. Daquela dicí que non  
lle ides coller carto ningún, mais que lla ides dar por amistanza. Entón, engaiolado e 
embebedado de amor a vós, vai caír de alegría aos vosos pés, xurando vos servir. Colléille a 
palabra e a promesa, se sodes sabio: havos tomar tanto amor como lle ten un vasalo ao seu 
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señor. Despois podédeslle descubrir o mal que tanto vos fai padecer. Se el pode, havos axudar, 
se el non puider ninguén poderá.” 

 
Floris agradécelle a Daires o consello que este lle deu, bebe e vanse deitar. Floris, de 

tanto matinar, non dá durmido e érguese cedo. Daires amosoulle o camiño. 
 
Velo aí, logo, ao pé da torre, dando voltas de arredor e fitando. 
E velaí de súpeto o porteiro a berrar tanto que Floris fica atordado: 
-Sodes un espía ou un traidor para así espiardes a nosa torre? 
-Meu señor; nadiña, abofé! Estouna a fitar e observar pois quixera eu facer no meu 

país unha coma ela, se fose capaz. 
Soubo Floris falarlle tan belidamente e aquel viuno tan garrido e nobre, e viu nel tan 

alto porte, que abandonou a súa crueza e díxolle: 
-Non semellades espía. 
 
Convídao a xogar ao xadrez e Floris respóndelle  que aceptaría se puidese xogar unha 

boa presa de cartos. 
 -Que xogariades? 

-Cen onzas de ouro. 
-Xogo eu outro tanto do meu peto. 

 Sen máis, séntanse a xogar. 
 
 Cada un xogou o mellor que soubo. 

Foi Floris quen levou os cartos e deullos axiña ao porteiro, que moito se admirou e 
moito lle agradeceu o don rogándolle que volvese para xogaren ao xadrez. 

 
Así o fixo sen demora, con dúas centas onzas na manga, e o porteiro puxo outras dúas 

centas.  Floris gaña rapidamente e dálle o diñeiro todo. Tan ledo está o porteiro que non dá 
falado. De alá a un bo anaco agradécello e ponse ao seu servizo. Cando Floris tomou licenza 
do porteiro este rogoulle  moito que volvese. 

Iso fixo no outro día. 
 
Na man leva a copa e catro centas onzas de ouro puro que xogou ao xadrez con outras 

tantas que puxo o porteiro. Cada un dispón as súas pezas, e o porteiro púxoas moi ben 
ordenadiñas. Floris, co roque30  pilla un bo feixe e anuncia claramente o xaque. Cando o 
porteiro se decata de que a partida está perdida ponse moi encarraxado e dálle o ouro, mais 
Floris devólvello, co que se  pon ledo: dálle o propio e mais o gañado, e o porteiro cólleo pois 
pensaba que perdera por engano. Pídelle logo manseliñamente que xogue tamén a copa ao 
xadrez, mais Floris respóndelle: 

-Ai, non! Tal cousa non fago! 
 
O porteiro lévao daquela á súa casa a xantar. Moito o honra, todo polo ouro co que 

tanto medrou a súa riqueza. Mais devece pola copa e está moi cobizoso por tela, polo que lle 
di que lla ha pagar moi ben, que lle dará por ela mil onzas de ouro. 

Cando Floris ve a súa cobiza ponlle a copa nas mans e dille: 

 
30 Antigo nome da peza de xadrez coñecida hoxe como torre. 
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-Non vola vou vender, senón que vola vou dar por amistanza para que do mesmo xeito 
vós me axudedes se me vedes nunha necesidade. 

Aquel colle a copa e xúralle que no seu servizo ha facer o máximo. 
 
Está embebedado de amor cara a el, e engaiolado polo diñeiro, polo que o leva sen 

tardar esparexerse no xardín e alá o porteiro ofrécelle vasalaxe. Floris, sabiamente,  acéptao. 
Aquel promete que por amor vaino servir como seu señor; pode Floris ter por seguro que 
endexamais se ha volver atrás. 

 
-Meu señor -dille Floris- Vouvos falar con confianza, como home meu. Comezarei por 

contarvos de min: aí enriba. na torre, está a miña amiga, chamada Brancaflor. Tanto me aperta 
o seu amor que dende España a seguín. Roubada me foi por maleza. Señor, doeivos de min 
porque en vós fío a miña vida. O final será deste xeito: ou ben hei ter a miña amiga ou hei 
morrer de dó polo seu amor. 

O porteiro escoita e sinte un grande abalo e considérase gravemente burlado: 
 -Fun enganado, ben certo é! Engaioloume o voso diñeiro. A cobiza levoume a este mal 
e polo voso diñeiro hei eu ter a morte. Mais é así e non podo facer outra cousa, estou pillado 
na esparrela e non me podo ceibar. Acontézame mal ou ben non crebarei o pacto con vós, e 
ben sei, abofé, que por isto imos morrer todos tres. Ide para a vosa casa e volvei aquí no 
terceiro día. Eu, no entanto, vou comezar a traballar. 

Floris responde en bágoas: 
-Que longa é esa espera! 
E o porteiro dille: 
-Para min é corta, pois teño a morte segura sen remedio ningún. 
Vaise Floris e o porteiro fica. Cada un dos dous se laia: para un é longa, para o outro 

corta. A Floris non lle importa a que é que se expón. Se puidese recuperar a súa amiga non lle 
importa perder a vida. 

 
En canto que Floris volvía para a súa casa, o porteiro atopou unha argucia: no terceiro 

día vailles  mandar un presente ás mociñas da torre. Manda coller un eito de flores e encher 
con elas grandes cestos de vergas. 

 
Daquela, pasado o tempo, volve Floris ledo e contento. Trae un saio vermello como lle 

aconsellou o porteiro para seren dunha cor o saio e máis a flor. O porteiro envía axiña os seus 
presentes, un gran canastro a cada unha, e manda Floris meterse dentro dun deles. Floris 
pecha os ollos e non volve abrilos e o porteiro cóbreo coas flores; despois chama dous 
servidores: 

-Subíme alá enriba da torre este paxe á damiña Brancaflor, ao cuarto a rente dos 
chanzos que levan ao leito do emir, e dicílle que son eu quen o envía. Halle gustar, penso eu, 
e coido que moito. Despois, vinde outra vez por aquí. 

 
Os servintes collen as flores e lévanas. Tan cargados van que andan tortos de todo e 

din que hai flores de máis, maldicindo a quen así encheu os canastros. 
Soben os chanzos que levan enriba, mais engánanse de cuarto: deixan o de Brancaflor 

á dereita e entran no que está á esquerda. 
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Ao que están dentro descargan as flores e entréganllas a aquela que alí atopan, 
dándolle o recado nun pulo. Deixan as flores e víranse axiña, ela acéptaas e dálles as grazas. 
Decontadiño vai cabo do cesto, xoga coas flores e divírtese. Floris pensa que é a súa amiga e 
dá un chouto todo alegre, a mociña  asústase e co medo ponse a berrar: 
 -Ai, ai! Socorro! 
 Floris salta de volta para o paxe. Non é estraño que pillase medo! Cando ve que non é 
a súa amiga, pensa nunha traizón. Coa mesma cóbrese coas flores de xeito que está 
totalmente oculto. 
 Daquela chegan correndo as súas compañeiras, que ao sentila non ficaron paradas, e 
pregúntanlle que fora e por que berraba. Ela calmouse e pensou en Brancaflor: “Era o seu 
amigo -decatouse- aquel do que tanta perda ela ten”. Ao se recuperar faloulles deste xeito: 

-Saíu das flores unha bolboreta e bateume no queixelo coas ás. E tanto medo me puxo 
que botei un berro. 

Marchan elas rindo da mociña, que volve quedar soa co rapaz. 
 
Ela era a compañeira de Brancaflor e filla dun duque da Alemaña. Moito se apreciaban 

entre as dúas e xuntas ían servir o emir. Despois de Brancaflor ela era a máis fermosa de todas 
as da torre. 

Non demorou moito no seu cuarto e foise correndiño ao do lado, o de Brancaflor. 
Esta non dá fala senón de cando en cando, pois no seu amigo ten sempre o 

pensamento, por el sofre noite e día. 
 
 Os cuartos estaban un a rente do outro e tiñan entre os dous unha porta pola que 

unha delas podía irlle dicir á outra o que quixese. Gloris -que tal era o nome da mociña- chama 
por Brancaflor. 

-Brancaflor,  benquerida compañeira: queredes ver unha flor tan belida que cando a 
vexades ides gustar moito dela, penso eu? Flor tal non hai neste país, e creo que non medrou 
aquí. Vinde coñecela, se a queredes héivola dar. 

-Malpocada de min, Gloris! -exclama Brancaflor- Por que me escarnecedes así? 
Facédesme mal en vos burlando. Recibir flores é propio dunha rapaza que ten amor e ledicia. 
Gloris, miña irmá querida, miña boa amiga, o fin da miña vida está chegando. O emir di que 
me vai ter, mais se Deus quere hase enganar. O emir non vai ter o meu amor, igual que Floris 
non ten Brancaflor. Polo seu amor hei atopar o xeito de darme a morte por min. Non quero 
amado nin esposo pois que perdín o garrido Floris. 

Cando aquela a sente, dóese dela e dille docemente: 
-Miña rapaza, polo amor a el pídovos que vexades a flor. 
Cando invocou o seu amor ela vai alá o máis axiña que pode. 
 
Floris ouviu a conversa, e cando soubo de certo que se trata da súa amiga sae fóra do 

paxe. Con rostro claro e corpo louzán, nunca un home tan feito houbo. Brancaflor 
recoñeceuno ao dereitiño: ela viu o seu namorado e el a súa namorada. Sen falar corren un 
para o outro e teñen unha gran alegría ao se xuntaren. Coa moita emoción e moito amor 
choran Floris e Brancaflor. Cos seus brazos un ao outro aperta e esquécense nun bico. Un bico 
que dura unha legua e eles fan dunha tirada. O seu bico é de doce amor e moito saborean esa 
dozura. 
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Cando rematan non din cousa senón que se fitan e sorrín. Gloris ve a súa conduta, a 
súa alegría e o seu agarimo e dille rindo a Brancaflor: 

-Compañeira, coñecedes a flor? Hai pouquiño estabades morriñenta e agora véxovos 
contenta e leda! Moito poder ten esta flor, que tan axiña calma o dó. Hai un momentiño non 
a queriades ver, e agora é o voso ben máis prezado! Moi mal vos querería quen vos obrigase 
a  vos separar dela. 

-Vamos, Gloris -di Brancaflor- Este é Floris, o meu amigo. 
Logo vírase cara ao seu  amigo: 
-Por ela vos teño, deámoslle as grazas. 
Danlle a Gloris vivas grazas por Deus, e chorando pídenlle por piedade que non os 

descubra porque  habían ser mortos ou despezados. 
-Podedes estar seguros diso, xúrovolo polo que máis eu quero: heivos protexer de boa 

fe como pediría para min se me pasase o mesmo. 
Floris alédase moito ao ouvila. 
 
Brancaflor lévao entón para o seu cuarto. E baixo unha arcada, so unha cortina de seda 

onde durmía a rapaza, séntanse, sós un coa outra. Despois, cada un abre o seu corazón. Floris 
comeza: 

-Amiga, -di- moi ledo estou. Moi ben rematou o meu penar pois que vos atopei. Por 
vós estiven a pé da morte e sufrín un bo feixe de traballos. Endexamais, logo de vos perder, 
tiven eu ledicia nin acougo. Agora que vos teño ao meu contentamento, paréceme que non 
sinto mal ningún. 

Ela responde: 
-Sodes vós o Floris que foi enviado a Muntúr, do que me xebrou por maleza seu pai 

trampulleiramente? Meu benquerido amigo, fágovos sabedor de que vos amo con todo 
corazón. Sabei que dende aquela non tiven ledicia nin lecer nin no día nin na noite. Como 
chegastes aquí dentro? Coido que é un encantamento. Meu amigo Floris, estouvos vendo e 
mais non creo os meus ollos. Mais, sexades quen fordes, ámovos con toda a forza. Vinde para 
acá, meu amigo! 

El fíxoo bulindo canto puido, e á mociña moito lle gustou. 
Despois contáronse un ao outro como andaron vagando desde o día no que se 

arredaron até que se volveron atopar. 
 
Quince días enteiros estiveron alí: comeron e beberon xuntos e tiveron toda a alegría 

que desexaron, gozando ledamente. 
Gloris protéxeos con moito coidado e sérveos chea de atencións, dálles da comida 

deles e máis da súa: moito lles prestou. 
 
Se aquela vida lles durase, endexamais pedirían cambiala. O garrido Floris e Blancaflor 

terían continuado así a se amaren. 
Mais non puideron, porque Fortuna -como ten por costume- trocouna, amosando  que 

tiña envexa do seu amor e da súa vida. 
Como quería xogar con eles, fixo á súa roda dar voltas para os namorados: antes 

situáraos enriba e agora lanzounos embaixo. 
Así é o seu xogo e a súa natureza, así o seu pensamento e o seu coidado, ben o sabe a 

xente do mundo porque todos os senten neles. 
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A uns dálles e a outros tíralles, sete veces muda do abrente ao serán e non ten conta 
do mérito para distribuír a mancheas a riqueza. 

É coñecido que ao tolo demostrado ela fai rei ou conde, e fai bispos os loubáns mentres 
que aos bos homes de letras obrígaos a pedir esmola. 

Quen nela coide que hai constancia ben parvo é, e quen algo confía no que ela dá  non 
coñece a súa fidelidade. 

Ora fai chorar ora fai rir, ora dá alegreza ora carraxe: a estes púxoos primeiro contentos 
e ledos, e despois anguriados e sañudos. 

 
Unha mañá a belida Gloris ergueuse e aviouse. Chamou pola asisada Brancaflor, que 

lle respondeu “Vai indo, que xa eu vou!”. Mais respondeullo ensoniñada, e coa mesma volveu 
durmir. 

Gloris foi xunto do emir e este preguntoulle pola súa amiga, por que é que non veu e 
non está aquí. 

Entón ela responde: 
-Andou a ler a noite enteira no seu libro de oracións pregando que vós vivirades feliz, 

e apenas durmiu na noite toda: só coa chegada do día adormeceu. 
- É certo iso, Gloris? 
-É, Maxestade. 
-Ben nobre cousa é! -di el- É xusto que sexa a miña amiga pois que me desexa longa 

vida. 
Por esa razón doeuse dela e deixou quedar a cousa. 
 
No outro día, igualmente, Gloris ergueuse primeiro. Chama en baixiño por Brancaflor: 
-Xa nos demoramos moito, rapaza. 
E esta respóndelle: 
-Prepárome axiña. Hei estar antes ca vós, paréceme a min. 
Nesas o seu amigo dálle unha aperta e ela a el, como unha toliña, e despois deulle un 

bico e ela a el. En se bicando adormecen e dormen coas bocas unidas, tocando unha face coa 
outra. 

Gloris foi á pía e botou auga no cunco. Á volta chama catro veces dicindo: “Ei, mociña!”. 
Como non lle responde pensa que xa marchara. 

Vai ao leito do seu señor e el cando a ve dille: 
-Onde está Brancaflor? A fe que me ten pouco respecto se se demora tanto e non ven. 
Gloris non tivo tempo a pensar nada: 
-Abofé que pensei que estaba aquí, meu señor, pois ergueuse antes ca min. Se non veu, 

ha estar a chegar. 
 
E ben que tería chegado, se puidese!  Se non houbese outra causa! 
 
O rei sentiu o seu corazón preocupado, polo que manda chamar o seu camareiro maior 

e dille: 
-Vai e mételle présa a Brancaflor, que baixe decontadiño da torre. 
Este non se decatou de que Gloris estaba alí e foi enriba. Cando chega ao cuarto no 

que aquela moraba, a través do arco da vidreira axiña ve o leito. E velaí o que el viu: Brancaflor 
e a belida Gloris. E por que non lle había parecer así? Nin na face nin no queixelo o rapaz tiña 
barba nin bigote nin na torre había mociña ningunha de rostro tan fino. Cando os viu tan 
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docemente deitados ambos os dous, conmóvese e asómbrase, volvendo xunto do seu señor 
para lle contar o ocorrido: 

-Maxestade, vin un portento! Nunca tan grande amor houbo como o de Brancaflor por 
Gloris ou esta por aquela, paréceme a min. Están a durmir xuntas, docemente, nunha aperta 
estreita, boca contra boca e face contra  face, apertadas brazo con brazo. Por tenrura non as 
quixen espertar, tiña medo de molestalas. Moito lles presta deitárense xuntas. 

 
Cando Gloris o escoita bótase a tremer! 
Ao rei asáltano os ciúmes temendo que alguén estea deitado coa súa amiga. 
Entón ponse: 
-Traeime a miña espada, que vou ver esa xuntanza. Enganácheste, que Gloris está aquí! 
Daquela érguese co corazón atristado. Está encarraxado de afeito e moi asañado ten o 

espírito. Entón vanse para aquela banda. El arde cos ciúmes pois en verdade non pensaba que 
ninguén ousase amar a súa amiga. E os ciúmes trocan no seu corazón o amor en xenreira. 

El e mais o seu camareiro soben polos chanzos enriba, levando o rei no seu puño a 
espada desembaiñada. 

 
Entra no cuarto silandeiro e manda abrir a fiestra para que se faga luz. 
Os rapaces durmían docemente, estreitamente abrazados; boca contra boca estaban 

os dous. 
Se o Rei omnipotente non dispón outra cousa a súa alegría remataría en tristura, non 

sendo que Deus os ampare. 
 
Des que o sol puido entrar, no cuarto fíxose unha gran claridade. Xa era día andado. 
Cando el os viu sentiu unha gran mágoa; recoñeceu ben a súa amiga Brancaflor, mais 

non a outra persoa, Floris, que xacía con ela: no seu rostro non había sinal ningún de que fose 
home, pois  no queixelo non tiña barba nin bigote. Non sendo Brancaflor, non había na torre 
mociña tan belida. O rei veo e non o coñece;  os ciúmes féreno  fondamente. Tal é o amor e 
tal a súa eiva, da que todos os días se teme a aparición. 

 
-Descobre o peito das dúas rapazas- dille el ao camareiro- Primeiro habémoslles ver os 

seos e despois acordarémolas. 
Este descóbreas e vese ben que é home o que está alí deitado. O emir ten tanto dó 

que non é quen de dar unha fala. Quere matalo ao dereitiño, despois pensa que antes de 
matalo vai saber quen é el. 

 
Entrementres, os rapaces acordan e toman tanto medo que están abraiados. Ven a 

espada sobre as súas cabezas e bótanse a tremer, dándose por perdidos cando ollaron o rei. 
Moita dor e moita anguria sentiron ao acordaren. Choraron Floris e Brancaflor coidando 
morrer de vez. E o rei encarraxouse todo por telos atopado así. 

Entón dirixiuse a Floris: 
-Quen sodes vós, tan arroutado para ousardes entrar na miña torre e deitarvos con 

Brancaflor? Por todos os deuses que eu adoro, ides morrer con deshonra hoxe mesmo! Vouvos 
matar coa miña man, vós e a puta esa, antes de que escapedes. 

Os dous rapaces choraban e ollábanse doéndose deles. Floris respondeu: 
-Por Deus, non a chamedes así! Nunca antes mellor cousa tendes visto. Eu son o seu 

amigo e ela é a miña amiga, que atopei despois de tela seguido tanto. 
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Floris prégalle ao emir que respecte a vida deles até que a súa corte, cos seus nobres 

reunidos,  os condene á morte nun xuízo. 
O emir concédellelo e mándaos erguer. Fainos poñer presos moi estreitamente, para 

que non poidan escapar. Despois manda chamar os seus baróns. 
 
Os nobres estaban xa na cidade por mor da festa, pois decontadiño cumpríase o prazo 

para o emir tomar a súa muller. Veñen os reis, gobernantes, duques e condes, e mais os 
vasalos de todos eles. Todos enchen o palacio do rei cos seus nobres aliados. 

 
El manda que calen todos porque quere falar sen interrupcións e tan logo como o 

mandou non se ouviu unha palabra máis. Ergueuse no seu estrado co corazón cheo de carraxe: 
-Señores, -ponse- escoitaime e despois xulgai en dereito tocante ao que ides ouvir. O 

que non o fixer poderá ser penado coa morte. 
Os que se senten inseguros de cumprir os seus compromisos moito odian estas falas. 
 
-Señores -di- os mais de vós tendes ouvido falar de Brancaflor, unha doncela que 

merquei. Aínda non hai dous meses dei por ela unha gran cantidade de diñeiro, sete veces o 
seu peso en ouro. A súa beleza  foi sobranceira entre  as outras, polo que eu a apreciei 
extraordinariamente. Na torre, entre o meu cento de doncelas- facíaa servir con moitos 
honores e apreciábaa por riba de todas. Tíñalle tanto amor que quería facer dela a miña 
esposa. Como era belida e agarimosa nela tiña eu posto o pensamento. Cada mañá adoitaba 
vir para servirme cando me eu erguía. 

Onte non veu. Tampouco non veu hoxe, á hora de me erguer. O meu camareiro maior 
foi na súa procura e atopou un mociño durmindo con ela, que coidou unha rapaza. Veume dar 
parte decontado e eu fun alá o máis axiña que puiden. Cando o atopei entroume unha gran 
carraxe, e coa dor non fun quen de dar unha fala. Quíxeno matar ao dereitiño. Señores, foi así 
como vos digo. Pediume polo amor de Deus que a miña corte, cos meus nobres reunidos, os 
condene a morte nun xuízo. Eu considerei que faría mal en matalos sen os xulgar.  Señores, xa 
ouvistes o meu relato: vingai a miña afronta co xuízo. 

 
Un rei púxose de pé  e díxolles: 
-Escoitai, señores! O noso soberano fixo o seu relato. Nós entendemos ben a súa 

afronta, mais, con todo, debemos escoitar,  antes de darmos xuízo, se a outra parte ten algo 
que dicir polo que non o condenemos a morte. Eu entendo que cortalo sen resposta non é 
xuízo. 

 
Da outra banda está don Ylier, rei de Nubia forte e fero: 
-Señor e rei -ponse- pola fe que vos debo eu estou en total desacordo. Se Nosa 

Maxestade o pillou no delito, ela ten todo o dereito a matalo pois que un ladrón pillado no 
delito non ten que ter proceso ningún. A súa falcatrúa amosa abertamente que lle acai morrer 
sen xuízo. 

 
Daquela erguéronse os nobres todos e entraron no palacio cando aquel di que o 

asunto é grave de máis e dá testemuño dicindo: 
-Mandai por eles, Maxestade! Faceinos queimar! Estou de acordo! 
Eles aproban tal petición. 
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Dous servos tráenos diante deles. Os rapaces viñeron chorando a fío e ollándose 

docemente. 
Floris chamou a Brancaflor: 
-Belida, temos medo, e é razón que o teñamos pois ben sabemos que imos morrer de 

vez. Mais, miña benquerida, é por culpa miña pola que estades nesta situación. Se eu non 
viñer á torre non estariades vós nesta dor. Non foi cousa vosa, miña amiga. Ides vós perder a 
vida cando debería eu morrer dúas veces se a Natureza o permitise: unha por min e outra por 
vós, porque  todo vén do meu desatino. Belida, conservai o voso anel, non habedes morrer 
en canto que o teñades. 

Brancaflor responde chorando: 
-Amigo, moito vos enganades! Benquerido Floris, da túa morte teño eu a culpa e a 

responsabilidade. Vós viñestes a esta terra unicamente na miña procura; só eu fun a causante: 
por min subistes á torre e non viriades se eu non estiver, por iso son eu quen debería morrer 
por vós. Por min faise o xuízo. Benquerido amigo, vólvovos o voso anel porque eu non me 
quero salvar grazas a el se vexo que vós morredes. 

Floris xura que non o vai coller porque, se pode, ha morrer antes ca ela. Brancaflor 
entón salaia polo que escoita dicir. Dille de novo a el que o colla e Floris di que non fará tal. 
Por amúo, ao ver que non o vai coller, ela tira co anel. Un duque -que os ouviu- cólleo e alédase 
moito de levalo. 

 
Coa mesma, Brancaflor dille a Floris: 
-Meu amigo, mal fariades en morrendo antes de min, pois ben sei que des que o emir 

vos vise morto, a min habíame conservar pola miña beleza. 
-Miña belida -responde Floris- de certo que eu hei morrer antes porque todo foi culpa 

miña. 
Falando e chorando así, foron os rapaces camiñando, collidos da man. 
O rei pídelles calma a todos os que están no palacio. 
 
Floris e Brancaflor chegaron perante o emir e alá se estiveron. Ao veren unha enorme 

cantidade de xente reunida por causa súa choraron e salaiaron fondamente. Sen teren a 
certeza de seguir vivindo, estaban, porén, tan belidos na súa tristura que semellaban a luz do 
luar. Nin Paris de Troia nin Absalón, Partenopeo ou Hipomedonte, Leda e a súa filla Helena, 
Antígona nin Ismenia raiolaban en plena felicidade tanta beleza como estes que ían morrer. 

 
Floris, o rapaz, era moi garrido coa súa mocidade; tiña quince anos e mais era grandeiro 

abondo. Tiña a testa ben feita e os seus cabelos loiros bailábanlle sobre os calzóns, a fronte 
era proporcionada e branquiña, nunca home máis belido houbo na vida. As súas cellas son 
escuras e pequenas, nunca ninguén máis fermosas viu. Os seus ollos están abochados de 
chorar, se estiveren ledos ninguén tería cansado de os fitar, mais co pranto tornaron a mal. A 
súa face semella o sol cando pola mañanciña arraia no roibén. Nin so o nariz nin de arredor 
da boca ou no queixelo ten el bigote nin barba. De estreitas cadeiras e peito amplo, carne 
branca como lis, tiña grosos brazos e mans brancas como a neve. Penso que non habedes ver 
en moito tempo alguén da súa idade máis garrido, máis forte, máis valente e máis 
habelencioso. Vestía un saio púrpura que atara como mellor puidera. Sen máis roupa 
permaneceu cabo da súa amiga, que non o superaba en beleza. 
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Tamén ela estaba sen máis roupa agardando o xuízo. 
Ten cabeza redonda e cabelos dourados, a fronte máis branca ca o armiño, o carreiro 

do pelo dereitiño e ben trazado. Viñera ao palacio co cabelo solto. Tiña as cellas escuras e os 
ollos rideiros máis relucentes ca as pedras preciosas: ninguén os daría igualado. Quen fitase 
eses ollos non daría pensado -non sendo polas bágoas- que ela estiver triste. A súa face era 
de fina cor, máis clara ca o cristal, e as ventas do nariz moi feitas, como se fosen modeladas a 
man. A boca ben proporcionada, nunca outra tan fermosa fixo denantes Natura. Porte máis 
feito ca o dela non hai moza nin raíña que o teña. Os beizos, carnosiños para bicar, eran algo 
vermellos. Os dentes son pequeniños e apertados, brancos como marfil puído. Da súa boca 
sae un alento tan doce que se pode vivir del unha semana: o que o cheirase na segunda feira, 
na semana toda non había ter mal ningún. O colo e o queixelo están en concordancia coa face; 
a carne bastante máis branca do que ningunha flor nunha rama. Ten o corpo tan ben feito 
como se o tivesen modelado a man, o van estreito e baixas as cadeiras. Moi ben lle acai a 
manga recta. As mans son brancas e gráciles os dedos, longos, dereitiños e proporcionados. 

 
Non hai no enlousado home de siso que dea escollido quen dos dous é máis donoso. 

Todos  pasmaron coa súa beleza cando os viron entrar no palacio. Non hai na corte home tan 
ruín que non chore de dó por eles. De bo grado habían mudar o xuízo se se atrevesen. Mais o 
rei estaba tan encarraxado que non se apiadaba. 

 
Des que os ouviu fíxoos xulgar e despois mandounos atar estreitamente. 
Nunha chá no medio da cidadela tres servos prenderon unha fogueira e el fixo levar 

alá ambos dous coa orde de os botaren no lume. Cando os nobres viron que os ataban, dende 
todas as partes fixeron gran dó. Con moita piedade e dor choran no palacio os máis, e todos 
din que sería un gran mal que os rapaces tivesen que morrer dese xeito. Se os nobres puidesen 
e ousasen, rescataríanos pagando unha fortuna. O duque que atopou o anel cando a doncela 
o guindou, chora tenramente conmovido, achégase ao rei e cóntalle os laios que acaba de 
ouvir. O rei mándaos chamar pois quere ouvilos. 

 
Diríxese entón a eles e pregúntalle o seu nome a Floris, que lle responde: 
-O meu nome é Floris. Estaba en Muntúr estudando cando me roubaron a Brancaflor. 

Agora atopeina neste país. Xurarei sobre santas reliquias que ela non sabía cousa ningunha 
cando eu entrei na torre. E se a vós vos apracese, dado que ela non soubo nada, non debería 
morrer. Matádeme a min, por min e mais por ela; estade certo que é de dereito. De todo teño 
eu a culpa e o dano; por causa miña ela é condenada a morte. 

Brancaflor síntese magoada: 
-Señor -ponse ela- eu son a súa amiga e eu son o motivo polo que el subiu á torre. Se 

Brancaflor non estiver nela, non tería subido alá endexamais. Haberá un gran dó se morre pola 
miña culpa. É de España, fillo de rei. Maxestade, por lei debe el vivir e eu morrer, se vos aprace. 

Floris dille: 
-Non a creades! Mataime a min e deixai a miña amiga! 
 
El dilles aos dous: 
-Ides morrer de vez ambos sen demora! Eu mesmo vos hei matar e coller as cabezas 

dos dous. 
E colleu a espada núa. Brancaflor dá un chimpo e ponse diante, Floris bótaa de volta 

para atrás: 
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-Non ides morrer a primeira -ponse el- Son home e non debo permitir que morrades 
antes ca min. 

Ponse diante e tende o pescozo. Brancaflor turra del pola man: 
-Moi enganado estades. 
E ponse de diante tendendo o seu pescozo entre bágoas. Cada un quería morrer antes 

e o outro non o quería permitir. 
 
Moito se doían deles todos os que os vían en tanta coita. Os nobres que estaban a 

ollalos choraban a fío pola sala. Endexamais se ha facer un xuízo que conmova tanta xente. 
 
Daquela o rei apiadouse moito, aínda tendo o corazón encarraxado,  ao ver que cada 

un quería saltar por riba do outro para morrer primeiro. E ve chorar tan tristemente que non 
é quen de fitar, de tanto dó que ten. 

Cando fitou Brancaflor, coa dor caíulle a espada. 
 
Os que o ven alégranse diso, choran de ledicia e de tenreza. 
O duque que atopou o anel ollouno e moito lle prestou. Ve que cómpre falar e 

esfórzase moito para liberalos. Daquela diríxese aos nobres: 
-Señores -ponse el-  debemos todos aconsellar o noso señor para que este preito 

resulte en honra súa. Sabemos con certeza que realmente deben morrer. Se os feitos todos 
están xulgados, xa non hai mercé. Só Nosa Maxestade pode apiadarse e ter mercé de quen foi 
xulgado. Mais, que Floris non lle agache nadiña, que lle revele todo o seu engano, como entrou 
na torre e como conseguiu Brancaflor. Que se vai dicir del se os mata? Non han ser grandes 
louvanzas, coido eu! Se acaba cos dous mociños han xurdir moitas maledicencias. Moito máis 
valería, penso eu, coñecer todo o engano de Floris, de que xeito entrou na torre e quen o 
axudou. O rei gañaría con iso  moito aprecio, paréceme a min e sería mellor. E ao coñecer a 
artaría, podería protexerse mellor. Así ha facer se é asisado. 

 
Todos din que sería mágoa que matase tales mociños. 
-Que os deixe ir, se nos fai caso a nós. 
 
E cando o rei tivo o parecer deles, ben lle soubo e outorgou o perdón da morte, mais 

que  Floris -se aprecia a súa vida e a de Brancaflor- conte a verdade de como entrou na torre. 
Floris responde: 
-Non vou contar a verdade, por máis tormento que me dean, se non perdoades tamén 

– no caso de terdes poder sobre deles-  aos que me axudaron e aconsellaron. 
O rei encarráxase moito e di: 
-Nunca ha ser outorgada a petición que me facedes. De certo que antes ides morrer 

ambos  dous. Non hai perdón para  outros nin para vós. 
 
Daquela érguese un bispo que estaba moi contento co perdón. Estaba considerado 

moi asisado. Falou deste xeito diante dos baróns: 
-Maxestade noso rei: de que serve matalo? A el non lle importa morrer. Ti fai o que din 

os baróns, paréceme que é de sentido e de razón. O mociño Floris non dixo que aqueles 
dependen de ti, se cadra non han ter nada que che agradecer pois non están baixo o teu 
dominio. Mais o que poidas perdoar, perdóallelo. Sé xeneroso. Moito mellor é escoitar o 
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engano ca ver morrer os mozos, pois sería unha gran perda se estes rapaces morresen, dado 
que a súa beleza non ten comparanza: nunca cousa tan feita produciu a Natureza. 

Todos exclaman: 
-Iso é o que cómpre facer! Concédellelo, bondadoso rei! 
Así lle piden todos mercé ao rei, e este, ao que os escoitou non os quere contradicir e 

como home prudente perdóaos. 
Todos os baróns llo agradecen e por esa decisión moito o louvan. E moi ledos se 

puxeron os rapaces. 
 
Floris comezou a contar a súa historia con voz abondo forte para que todos -mesmo 

xordos e mudos- puidesen ouvilo. Contou como lle fora dende o día da súa nacenza, como el 
amara Brancaflor no seu país e como lle fora roubada. Contou tamén a dor que tivo e como 
saíu do seu reino na procura da súa amiga, a súa viaxe por mar e terra, e como chegou a 
Babilonia e o seu hospedador lle colleu agarimo e o aconsellou, e como el enganou o porteiro 
e foi metido no canastro (o que asombrou a todos e ao mesmo rei fixo rir), e logo, dentro da 
torre, como quedou sorprendido e abraiado cando apareceu Gloris e o que fixera ate que o 
emir os atopou. 

Despois de contar todo, rematada a explicación, inclina a cabeza perante o rei e 
báixase aos seus pés pedíndolle por Deus graza e que lle volva a súa amiga, pois de perder a 
namorada máis quixera el a morte do que a vida. 

O rei moi sabiamente obra: á vista de todos colle a Floris e despois, nun xesto de gran 
fidalguía toma a Brancaflor da man sen abandonar a de Floris e dille nobremente: 

-Vólvovos a vosa amiga. 
Floris agradécello fondamente. Os dous botáronse aos seus pés e moi ledos os bicaron. 
O rei mándaos erguer e quere facer cabaleiro a Floris. 
Gorneceuno coas mellores armas que tivo e, logo, cando o tivo feito cabaleiro, 

mandounos levar a un mosteiro e alí casou Floris coa súa amiga. 
Despois mandou chamar Gloris e por consello de Brancaflor tomouna o rei por esposa, 

mais Brancaflor pregoulle moito que, decorrido o ano enteiro, non a matase senón que a 
conservase toda a vida. Tamén Floris llo pregou, o que puxo moi contenta a Brancaflor. 

E o emir outórgallelo: ha conservala toda a súa vida 
Moi contenta se puxo Gloris e achégase a Brancaflor bicándoa docemente cen veces. 
O emir tómaa pola man e faille que leve coroa de ouro e a honren como súa esposa. 

Preséntaa na sala diante de toda a súa xente e alí fai o coroamento. Todos os nobres da vila 
estaban reunidos na festa, que foi moi leda e fermosa, moi bonita e alegre. 

 
 Houbo combates de leóns e de enormes osos e gran alegría de xograres. Toda caste 

de instrumentos soan dentro e mais fóra. Moita alegría tiveron os que estiveron na festa! E 
non houbo xograr tan pobre que non xuntara no día catro marcos de prata, unha boa besta e 
unha capa! Todos se aledan moito. 

Floris chamou ao seu bo hospedeiro e o porteiro non lle esqueceu. 
Mandaron que os camareiros trouxesen auga,  e ao que se lavaron sentáronse. 
 
O emir sentou Gloris cabo del como súa esposa e da outra beira sentou Brancaflor. 

Floris sentouse a carón da súa namorada: tal ledicia tiña por a recuperar que -aínda que lle 
custase a vida- non deixaba de a bicar diante de todos.  Polo palacio algúns rin e dinlle como 
brincadeira: 
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-Floris, aferraivos a ese manxar! Havos prestar moito se o gorentades! 
 
Houbo festín grande e ledo, ben servido polos criados. 
Os copeiros traen viños especiados e de variado tipo que distribúen por toda a casa, 

bebendo en picheis de ouro puro ben labrados. Os mozos todos embebédanse. 
Non dariades imaxinado cousa ningunha que non estivese no banquete: grous, patos 

bravos e garzas, avetardas, cisnes e pavóns, follados, obleas e pastelóns de caza ou de 
paxariños vivos. Cando estes pasteis crebaban, os paxariños revoaban por toda parte; entón 
teriades que ver voar atrás deles falcóns, azores, buxarelos e toda unha chea de peneireiros. 
Teriades que ouvir os instrumentos, as zanfonas e os cantos. 

Moita ledicia esparexían pola festa os máis dos participantes. 
 
Nesas chegan dez homes de a cabalo que lle traen a Floris unha carta; detéñense 

diante do emir e saúdano a el e mais a Floris. Anúncianlle a morte de seu pai e o gran dó da 
súa nai. 

-Maxestade -dinlle- Viñemos aquí de parte dos teus homes máis valentes para que 
veñades á vosa terra. Está toda en paz e ides gobernala moi ben. 

 
Cando Floris escoita que seu pai morreu e o dó de súa nai moita dor tiveron el e a súa 

amiga. Dirixíronse cara ao emir e cortesmente pedíronlle licenza. El sénteo de corazón e dilles: 
-Se queredes permanecer, teredes todo canto queirades. Fareivos coroar e dar un rico 

reino. Daríavos un rico reino e coroaríavos con ouro fino. 
Floris dille que non ha permanecer, senón que, da súa propia riqueza, lle ha dar ao 

emir todo canto este queira e máis. 
O duque vólvelle a Floris o seu anelo da sorte e o emir rescata para o mociño, por cen 

marcos de ouro, a fermosa copa que lle regalara ao porteiro. 
 
Floris manda vir o seu hospedador e dálle unha gran cantidade de diñeiro. E á súa 

hospedadora Licoris dálle unha rica copa de ouro que trouxera do seu tesouro propio, e mais 
dez mantos de esquío e doutras peles. 

E a cada un dos da casa deulles quer unha peza de bo pano, quer unha capa de seda. 
 
Moi cortesmente tomou logo licenza e todos lle fixeron compaña escoltándoo. 
Moito o abrazou o emir, no momento de se separaren. Regresaba o mociño despois 

de o acompañaren en longa comitiva e de o bicaren e abrazaren, e de o encomendaren ao 
Señor Deus. E el, como alguén douto e asisado, saudounos a todos. 

 
Vaise Floris ledo e doído, unha hora contento e outra caviloso. Ten gran coita por seu 

pai morto, e s mais por súa nai. Por outra banda, leva a ledicia de ter con el Brancaflor. Xa 
ouvistes como a perdera e como tanto a procurou que Deus lla volveu. 

Vaise Floris levando a súa amiga. 
 
Tanto percorreu que finalmente chegou ao seu país e foi recibido con grande alegría. 

Todos os baróns viñeron cabo del e manifestaron gran satisfacción. E ese día a nai de 
Brancaflor levou unha grande alegría, pois permanecera cativa e magoada en terra estraña. 

 
Está, logo, Floris no seu país, con gran contento entre os seus amigos. 
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Lévanlle a súa coroa, presentándolla coa flor de ouro. Floris faise primeiro cristianizar 
e logo coroar rei. Por Brancaflor, a súa amiga, seguiu el despois unha vida cristiá. 

Tivo con el tres arcebispos da lei de Cristo que lle bendiciron a coroa e o bautizaron 
santamente. 

 
Des que estivo cristianizado chamou todos os seus baróns e pregoulles 

agarimosamente que cresen en Deus Noso Señor e en Santa María, que non abandonasen esa 
fe por moito que alguén dixese, e que se bautizasen axiña polo amor de Deus. Os máis dos 
baróns todos bautizáronse ese día. E bautizar a xente do pobo durou máis dunha semana. Os 
que rexeitaban o bautismo, Floris mandábaos esfolar, queimar ou estroncar. 

 
Ao que tivo volto a Deus ese reino, Floris escolleu un duque, o máis forte, afoutado,  

asisado, poderoso e rico dos nobres que del dependían, e deulle como esposa a nai de 
Brancaflor. Velaí vos está ela toda feliz. Moito a ergueu a Fortuna!. A Fortuna que a levara 
embaixo, axiña a fixo subir de volta enriba; e cando viu a súa filla coroada, a ela mesma lle 
chamaron duquesa. E deulle grazas a Deus Noso Señor expresando humildemente o seu 
recoñecemento. 

 
Aquí remata o conto de Floris. Deus nos acolla todos na súa gloria! 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ 
 
Apéndice do autor antes do comezo do relato: 
 
a) Versos 9 a 32, e 33 a 56 engadidos ao orixinal: 
 
[Fala do noviño rei Floris e da valiosa Brancaflor,] dos que naceu Berta a do pé grande31, 

que logo casou  na Francia32. Berta, nai de Carlomagno señor da Francia e de todo o Maine33. 
A Floris, o amigo daquela, enxendrouno un rei pagán, e a Brancaflor, que el tanto amou, 
enxendrouna un conde cristián. Axiña naceu Floris de pagáns e Brancaflor de cristiáns. En vida 
fíxose Floris bautizar pola súa amiga Brancaflor pois naceran o mesmo día e foran 
enxendrados na mesma noite. Como Floris se fixo cristián recibiu grandes honras e bens. 
Porque logo foi rei de Hungría e de toda a Bulgaria. Un seu tío que reinaba en Hungría morreu 
sen herdeiros, Floris era fillo da súa irmá e daquela correspondeulle o título. 

Agora vou seguir o meu asunto e falar tocante a el axeitadamente. 
 

b) Versos 33 a 56 engadidos ao orixinal: 
 

 
31 Esposa de Pepino o Breve. É coñecida por ese alcume pois segundo a tradición nacera cunha deformación no 
pé (pé torto ou varo). 
32 A Francia era a rexión parisiense, reino dos francos que se foi progresivamente ampliando. 
33 Antigo condado que tivo por capital Le Mans. 
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 Esoutro día, unha sexta feira despois de xantar, entrei nun cuarto para distraer as  
garridas mociñas que alá estaban. Había un leito ornado de pano tan bo e tan caro como 
nunca antes na Tesalia se vira; bordado de flores e con bandas de cor índigo e ourelos. Sentei 
ao seu carón para escoitar dúas damas que falaban, dúas irmás a parolar de amores. Eran de 
liñaxe, unha e mais outra fermosa e asisada. A mais vella faláballe á súa irmá benquerida dun 
amor que houbo entre un rapaz e unha rapaza hai máis de douscentos anos. Contárallo un 
home de letras, que o lera por escrito. 

Comeza deste xeito: 
 
 

 


