
Forum Gigurrorum

Gárgola

Gárgolas

Asómanse desafiantes nas cornixas das grandes catedrais
góticas. Monstros infernais, imaxes grotescas, muecas
burlonas ou animais dantescos. Calquera representación é

boa se consegue o seu obxectivo: custodiar o recinto sacro
dos embates do Maligno. Son as defensoras pétreas,

depositarias do encargo divino... Son as gárgolas.

Refire a tradición oral francesa a existencia dun dragón
chamado A Gargouille, descrito como un ser con pescozo

longo e reptilíneo, fuciño delgado con potentes mandíbulas,
cellas fortes e ás membranosas, que vivía nunha cova

próxima ao río Sena.

A Gargouille caracterizábase polos seus malos modais: tragaba barcos, destruía todo aquilo que
se interpuña na traxectoria do seu fero alento, e chuspía demasiada auga, tanta que ocasionaba
todo tipo de inundacións.

Os habitantes do próximo Rouen intentaban aplacar os seus accesos de mal humor cunha
ofrenda humana anual consistente nun criminal que pagaba así as súas culpas, aínda que o
dragón prefería doncelas.

No ano 600 o sacerdote Romanus chegou a Rouen disposto a pactar co dragón se os cidadáns
desta localidade aceptaban ser bautizados e construían unha igrexa dedicada ao culto católico.

Equipado co convicto anual e os atributos necesarios para un exorcismo -campá, libro, vela e
cruz-, Romanus dominou ao dragón con só o sinal da cruz, transformándoo nunha besta dócil que
consentiu ser trasladada á cidade, atado cunha simple corda.

A Gargouille foi queimado na fogueira, excepción feita da súa boca e pescozo que, afeitos ao
tórrido alento da fera, resistíanse a arder, en vista do cal, decidiuse montalos sobre o concello,
como recordatorio dos malos momentos que fixera pasar aos habitantes do lugar.

Esta curiosa lenda vén explicar a orixe da palabra gárgola como sinónimo de chuspir auga con
facilidade. Na Idade Media, as gárgolas utilizáronse como desaugadoiros e sumidoiros a través
dos cales expulsábase a auga da choiva, evitando que caese polas paredes e erosionase a pedra.

As primeiras gárgolas aparecen a comezos do século XII. Parece que os primeiros exemplos
góticos de gárgolas son as que se poden observar na Catedral de Lyon, seguidas das que poboan
Notre-Dáme de París.

É raro atopar unha gárgola soa. Xeralmente adoitan estar agrupadas en fileiras, sobre os altos de
igrexas e catedrais, a modo dunha sociedade de xente de pedra. Entre as numerosas que poboan
os edificios medievais non se puideron atopar dous iguais, demostración da extraordinaria
imaxinación dos seus construtores.

COMPRENSIÓN DO TEXTO

1. En que lugar das catedrais se colocan as gárgolas?
2. Como era o dragón A Gargouille?
3. Onde vivía?
4. Que cuspía o dragón? Garda relación coa función das gárgolas?
5. Como dominou ao dragón o cura?
6. Que parte do corpo non arde una fogueira?
7. Hai moitas gárgoras iguais?


