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Galaicos

A vida dos galaicos
Todos os que vivían nas montañas son xente de pouco comer, non
beben máis que auga, dormen sobre o chan e levan o cabelo longo a

modo feminino; pero no combate poñen unha fita na fronte para
suxeitar o cabelo. Comen principalmente carne de cabra e
sacrifican ao deus Ares machos cabríos, cabalos e prisioneiros.
Máis das tres cuartas partes do ano nútrense de landras que,
secas e esmagadas, móenas para faceren pan que o conservan

durante moito tempo. Están escasos de viño e o que
conseguen bébeno rapidamente en festas. No canto de aceite
válense de manteiga. Comen sentados sobre bancos
construídos arredor das paredes, colócanse segundo as súas
idades e dignidades,  fancendo circular os alimentos de man en

man. Para beber usan vasos de madeira. Mentras beben bailan
en círculo ao son da frauta e da corneta, nalgúns lugares os
homes e as mulleres bailan xuntos collidos da man.

Todos van vestidos de negro, a maioría con sacos, cos que
durmen en leitos de palla. As mulleres levan vestidos e saias

con adornos florais.

Practican pelexas ximnásticas, carreiras, lanzamentos de dardos...

No canto de moeda practican o intercambio de especies ou dan pequenas láminas de prata
recortadas a modo de moeda.

Aos condenados a morte despéñanos e aos parricidas lapídanos, fóra das cidades. Aos enfermos,
como os exipcios na antigüidade, colócanos nos camiños para seren curados polos que sufriron
unha doenza semellante.

Usan barcos de coiro pero xa empezan a facer barcos de madeira feitos dun tronco pero son moi
raros.

A súa rudeza non se debe só aos seus costumes guerreiros, senón ao seu afastamento, pois os
camiños marítimos e terrestres que conducen a estas terras son longos.

Asía é a vida dos montañeses, os que viven no lado setentrional da Iberia: os callaicos, os astures,
os cántabros e os vascones. Pois todos teñen unha vida semellante.

ESTRABÓN, Xeografía

COMPRENSIÓN DO TEXTO

1. Que bebían?
2. Que comían?
3. Como vestían?
4. Que utilizaban en lugar das moedas?
5. Que instrumentos tocaban?
6. Que fan cos condeados?
7. Que facían cos enfermos?
8. Como eran os seus barcos?
9. Por que eran tan rudos?
10. Quen escribiu a historia?


