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A “campá” de Huesca

A campá de Huesca

No ano 1134 falece o rei de Aragón, Afonso I o Batallador. O rei
non tivo descendencia e o seu testamento e sucesión levantaron
ampolas entre os nobres e a Igrexa:

“ En nome do ben máis grande e incomparable que é Deus. Eu
Afonso, rei de Aragón, de Pamplona [...] pensando na miña sorte e
reflexionando que a natureza fai mortais a todos os homes,
propúxenme, mentres tivese vida e saúde, distribuír o reino que
Deus me concedeu e as miñas posesións e rendas do xeito máis
conveniente para logo da miña existencia. Por conseguinte
temendo o xuízo divino, para a salvación da miña alma e tamén a
do meu pai e a miña nai e a de todos os meus familiares, fago
testamento a Deus, ao noso Señor Xesucristo e a todos os seus
santos. E con bo ánimo e espontánea vontade ofrezo a Deus, á

Virxe María de Pamplona e a San Salvador de Leyre, o castelo de
Estella con toda a vila [...] e tamén para logo da miña morte deixo como herdeiro e sucesor meu
ao Sepulcro do Señor que está en Xerusalén [...] todo isto fágoo para a salvación da alma do meu
pai e da miña nai e a remisión de todos os meus pecados e para merecer un lugar na vida eterna”

Deixaba o reino de Aragón á Orde do Santo Sepulcro. As ordes recibiron algunhas prazas, pero
acordouse buscar unha solución a este disparate. A solución foi nomear sucesor a Ramiro, irmán
de Afonso, que estaba recluído nun mosteiro. Ramiro II o Monxe (o sobrenome era evidente)
atopouse cun reino asediado polos reinos de Castela e de Navarra e cuns nobres que querían
manipulalo ao seu antollo.

O Monxe, inexperto no goberno, decidiu pedir consello ao abade do Mosteiro de Tomeras.
Enviou a un mensaxeiro que se reuniu co abade no horto, logo de expor os problemas de Ramiro,
o abade limitouse a cortar unas rosas que sobresaín máis, sen dicir nada. O mensaxeiro non
entendía nada, pero relatou os feitos ao rei. O Monxe comprendeu a mensaxe do abade e fixo
chamar aos principais nobres para que viñesen a Huesca, coa escusa de facer unha campá que se
oíse en todo o reino. Unha vez alí, fixo cortar a cabeza aos nobres máis culpables ata formar coas
súas cabezas un campá.
Deixou para o final ao bispo de Huesca (uns din que era o peor de todos e outros que lle daba
unha oportunidade para arrepentirse):
- Que vos parece esta campá?, preguntoulle o rei.
- Fáltalle o badalo, contestou o bispo.
A resposta irritou ao rei e contestoulle:
- A vosa cabeza será o badalo.
O resto de nobres déronse por decatados e o reino tranquilizouse. Abdicou logo de 17 anos de
reinado e retirouse ao mosteiro do que nunca lle gustou saír.

COMPRENSIÓN DO TEXTO

1. Que rei aragonés morreu en 1134?
2. Que leantou ampolas entre os nobres e a Igrexa?
3. A quen deixaba o seu reino tras a súa morte?
4. A quen nomearon o  seu sucesor?
5. Por que lle chamaban O Monxe??
6. Que fixo o abade no horto?
7. Que cabeza foi o badalo da campá?


