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Xericó

As cidades máis antigas que aínda o son hoxe

1.Damasco, Siria. Posúe unha rica historia cuxos orixes
remontar a 12.000 anos atrás. Situada na rexión do río Barada,
a urbe foi centro de atención e obxecto de interese de
numerosos reis e conquistadores. Hoxe a cidade está habitada
por máis de catro millóns de persoas.

2. Xericó. Cisxordania. Ten unha antigüidade de máis de
11.000 anos, e estivo amurallada desde fai polo menos 9.000
anos. O Antigo Testamento conta o derrubamento das súas
murallas e a Biblia cítaa unhas 70 ocasións. Os arqueólogos
descubriron ata vinte asentamentos de épocas diferentes, que

deixaron outros tantos estratos na cidade. Hoxe viven unhas 20.000 persoas.

3. Shush, (Susa) Irán. A súa antigüidade remóntase a uns 10.000 anos atrás. A urbe foi ocupada
polo Imperio Elamita, os babilionios, os persas, sasánidas ou os gregos. Hoxe é un pálido reflexo
da cidade antiga, na que se atoparon xoias como unha representación do Código de Hammurabi.

4. Plovdiv, Burgaria. A súa antigüidade remóntase ata o 7.000 a.C.  Hoxe ten 400.000 habitantes.
Entre os eventos históricos máis importantes, pode citarse a súa conquista por parte de Filipo II
de Macedonia, polo que o seu nome -ata entón chamouse Eumolpia- cambiou ao de Filipópolis.

5. Xerusalén, Israel. Cidade sacra para xudeus, musulmáns e cristiáns, Xerusalén conta cunha
antigüidade duns 5.000 anos. A urbe foi destruída dúas veces ao longo da súa historia, atacada en
52 ocasións e asediada 23. Na actualidade, unhas 747.000 persoas habitan as súas rúas.

6. Tiro, Líbano. Cidade dos antigos comerciantes fenicios, foi unha das máis prósperas da
antigüidade e foi fundada no terceiro milenio a. C. Conquistada polo faraón Tutmosis I, por
Nabucodonosor II e por Alexandre Magno no 332 a.C. Hoxe viven nela uns 100.000 habitantes.

7. Atenas, Grecia. Conta cunha rica historia que se remonta ao 1500 a.C. Tras a súa esplendorosa
etapa clásica, foi cambiando de mans, desde os bizantinos, pasando por franceses, italianos,
aragoneses, sicilianos ou turcos. Hoxe ten máis de catro millóns de habitantes.

8. Lisboa, Portugal. Foi desde o seu nacemento, en torno ao 1200 a.C., obxecto de interese por
parte de comerciantes e militares. Foi base de operacións dos comerciantes fenicios. Lisboa conta
hoxe con máis de medio millón de habitantes.

9. Benarés, India. Suma polo menos 3.000 anos de historia, neles converteuse en centro de
peregrinación para millóns e millóns de fieis, ávidos por bañarse nas sacras augas do Ganxes.
Fundada -segundo a lenda-, polo deus Shivá. Conta hoxe cuns dous millóns de habitantes.

10. Cholula, México. Sería a cidade máis antiga continuamente habitada de toda América, sendo
contemporánea da soada Teotihuacan, abandonada no século VI d.C. A finais do período azteca
chegou a albergar a máis de 100.000 persoas, e hoxe posúe  un millón e medio de habitantes.

11. Cádiz, España. Os fenicios fundárona en torno ao 1100 a.C. Aníbal saíu desde ela para
conquistar Italia, na época romana acadou a maior prosperidade. Máis tarde sería conquistada
por bizantinos, reconquistada polos visigodos e máis tarde capturada polas tropas de Tariq.

COMPRENSIÓN DO TEXTO

1. Cal se considera a cidade máis antiga?
2. En cal se descubriron ata vinte asentamentos de épocas diferentes?
3. Cal che parece a menos importante hoxe?


