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Speke

As fontes do río Nilo
Onde nace o río Nilo? Por miles de anos o home sempre quixo resolver esta
pregunta. Xa os antigos exipcios sabían que o Nilo continuaba máis ao sur
da cidade hoxe día coñecida como Khartum en Sudán. Herodoto, o
historiador grego, no ano 460 a.C., recompilou cantos datos puido, pero non
avanzou na resposta. Máis tarde, exploradores gregos alcanzaron o punto
que une o Nilo Branco e o Nilo Azul. No ano 66 d.C., o emperador romano,
Nerón, enviou dous soldados Nilo arriba, pero non chegaron máis lonxe do
coñecido ata entón. No ano 150 Ptolomeo, xeógrafo grego que viviu en
Alexandría, debuxou un extraordinario mapa do río; nel aparecen varios
lagos e montañas cubertas de neve das que oíra falar a mercadores, e sitúa
o nacemento do Nilo, nas Montañas da Lúa. Sorprendentemente as
verdadeiras fontes do Nilo, non se atopan demasiado lonxe do punto
descrito por Ptolomeo, as hoxe en día chamadas Montañas Rwenzori entre

o lago Alberto e o lago Edward. No S. XVII, misioneiros xesuítas descobren o nacemento do Nilo Azul, pero
a fonte do Nilo Branco, seguiría sendo un misterio e un reto fascinante para o home. A principios do
século XIX, traficantes árabes de escravos e de marfil na illa de Zanzíbar, contaban historias sobre grandes
lagos e montañas no corazón de Africa das que nacía un gran río. Tiñan que ser as fontes do Nilo...

En 1856, a Royal Geographical Society encarga  a Burton unha expedición co obxecto de descubrir as
fontes do Nilo. Burton chama a Speke para que o acompañe. En decembro de 1856 chegan a Zanzibar. En
xuño de 1857, xa no continente africano,  seguen a ruta de escravos en dirección a un gran lago chamado
mar de Ujiji para determinar os seus límites e así dilucidar se ese gran lago era ou non a fonte do río Nilo.
A expedición sufriu varias desercións e as enfermidades fixeron presa en Burton e Speke. A principios de
1858 alcanzan o gran lago ao que Burton nomeou Tanganica que significa “lugar de encontro das augas”.
Tras uns días de repouso comezan a explorar o lago: "…aínda que o lago era enorme non puidemos
comprobar que fose a fonte do Nilo.", escribiu Burton.

Speke, recuperado, continuou cara ao Norte e alcanzou un gran lago ao que puxo o nome de Vitoria (en
honra á raíña de Inglaterra). Sen percorrelo e só debido á súa intuición regresou e comunicou a Burton
que descubrira as fontes do Nilo. Pero Burton non o creu.

A expedición de Speke e Grant (1860) parte cara á ribeira norte do lago Vitoria, co fin de demostrar a
veracidade das súas teorías. O 28 de Xullo de 1862, Speke alcanza o punto no que o Nilo abandona o lago
Vitoria no seu longo camiño cara ao Mediterráneo, unhas cataratas ás que denominou Ripon Falls.
Despois seguiu o rio ata Khartum desde onde enviou un telegrama a Londres "O Nilo foi fixado". Entre os
detractores de Speke e o seu pretendido descubrimento, estaba Burton. A Royal Geographical Society
organizou un careo público entre ambos os exploradores, pero ocorreu algo imprevisto; o 16 de Setembro
de 1864, un día antes do careo, Speke morría dun disparo nunha cacería. A súa propia arma disparouse.
Nunca se soubo se foi un suicidio ou un accidente. A pesar de todo e aínda que hoxe en día os xeógrafos
sitúen as fontes do Nilo nas correntes que flúen cara ao río Kagera nas terras altas de Burundi (no rio
Luvironza), Speke foi considerado pola historia como o descubridor das fontes do Nilo.

COMPRENSIÓN DO TEXTO

1. Que historiador grego recopilou datos sobre o Nilo?
2. Que emperador mandou buscar as fontes do Nilo?
3. Que xeógrafo grego fixo un mapa que se aproximaba bastante á realidade?
4. Quen descubre o nacemento do Nilo Azul no século XVII?
5. De que falaban, a principios do século XIX, mercaderes de escravos?
6. Que organizou unha expedición no ano 1856? Que finalidade tiña esa expedición?
7. Quen a dirixía? Quen o acompañaba?
8. Por que lle puxeron o nom de Vitoria a un lago?
9. Quen pasou á historia como o descubridor das fontes do río Nilo?
10. Onde situaba o seu nacemento? Onse se sitúa hoxe?
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