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Eratóstenes e a mediada do meridiano terrestre
A lonxitude do meridiano que pasa polos polos terrestres é de 39.942
km. A mellor medida do meridiano na antigüidade data do ano
235 a.C. e levouna a cabo Eratóstenes, un dos directores máis
ilustres da Biblioteca de Alexandría.
Eratóstenes naceu en Cirene (Libia) no ano 273 a.C. nunha rica
familia, grazas ao cal puido estudar en Atenas. Foi o terceiro
director da Biblioteca de Alexandría (Exipto). Esta Biblioteca
era a maior do mundo con case 800.000 pergameos
(equivalentes a uns 100.000 libros).
Eratóstenes tiña noticia dun feito que cada ano se producía nunha
cidade de Exipto chamada Siena. Sucedía que certo día (o 21 de xuño),
ao mediodía, os obeliscos non producían sombra.
Eratóstenes

Con todo, Eratóstenes observou que en Alexandría, ese mesmo día, os obeliscos si producían
sombra. Iso só é posible se a Terra era redonda, pois o Sol está tan lonxe como para considerar
que os seus raios inciden paralelamente sobre A Terra.
Eratóstenes pensou que medindo a sombra dun obelisco en Alexandría, o mesmo día e á mesma
hora en que en Siena non proxectaba ningunha sombra, e sabendo a distancia entre lexandría e
Siena, podería calcularse a circunferencia terrestre, pois dá a casualidade de que Siena está ao
Sur de Alexandría (practicamente no mesmo meridiano).
Para medir a distancia entre Siena e Alexandría, Eratóstenes ordenou (e pagou do seu propio
peto) aos xefes de caravanas que medisen a distancia entre as dúas cidades. Para iso debían
poñer escravos a contar as voltas de roda que daban os carros, a contar pasos, etc. A dificultade
radica en que estamos falando de dúas localidades separadas por máis de 700 km.
Saíulle unha media de 5.000 estadios. Cada estadio equivalía a 157,5 metros, polo que a distancia
entre as cidades estimouna en 787,5 km.
Chegado o día, mediu a sombra dunha estaca que de forma perfectamente vertical colocara nos
xardíns da biblioteca. Ao dividir a sombra entre a altura da estaca, obtivo un ángulo de 7,2°.
Despois expuxo unha sinxela regra de tres. Ao multiplicar 787,5 km. x 360° e dividir o resultado
entre 7,2°, calculou que a circunferencia terrestre medía 39.375 km.
Se a medida real é de 39.942 km e obtivo unha de 39.375 km, só se equivocou en 567 km.
COMPRENSIÓN DO TEXTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Quen intentou calcular a medidad un meridiano terrestre?
Que ocorría en Siena o día 21 de xuño ao mediodía?
Que ocorría en Alexandría o día 21 de xuño ao mediodía?
Que conclusión sacou Eratóstenes, sobre o forma da Terra, baseándose neste feito?
Que unidade de medida utilizou Eratóstenes?
Como fixo para saber a distancia entre as dúas cidades?
Que ángulo facía a sombra do pao en Alexandría?
Que operación fixo para calcular a lonxitude do meridiano?
En canto se equivocou?
En que dato ou datos puido cometer algún erro Eratóstenes?
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O abismo Challenger
O abismo Challenger é o punto máis profundo
medido nos océanos. Atópase no grupo das
illas Marianas no final sur da fosa das
Marianas. Estas fosas teñen unha lonxitude é
de 2550 km e posúe aproximadamente 70 km
de ancho. A terra máis próxima é a illa Fais,
unha das illas exteriores de Yap 289 km ao
suroeste e Guam 306 km ao nordés. O punto
obtén o seu nome grazas ao barco da Mariña
Real Británica HMS Challenger, que foi o
descubridor da fosa en 1875.
HMS Challenger 1875

A expedición do HMS Challenger (decembro de
1872 maio de 1876) foi a primeira en sondar as
profundidades coñecidas hoxe día como o abismo de Challenger. A primeira sondaxe foi feito o 23
de marzo de 1875. A profundidade rexistrada foi de 4.475 brazas (8.184 m), baseada en 2
sondaxes separadas. Para medir a profundidade dos océanos, o Challenger empregou o método
tradicional de arriar cable, cun peso no seu extremo, ata alcanzar o fondo.
En 1951, uns 75 anos logo do seu descubrimento, a fosa das Marianas ao completo foi explorada
polo navío da Armada Real Británica HMS Challenger, chamado así polo barco da expedición
orixinal. Durante esta travesía, a parte máis profunda da fosa foi medida usando sondaxe por eco,
unha forma moito máis precisa e sinxela de medir a profundidade que o equipo de sondaje usado
na expedición orixinal. O HMS Challenger mediu unha profundidade de 5.960 brazas (10.900 m).
O 23 de xaneiro de 1960, o batiscafo suízo Trieste de 51 t.,
adquirido pola Armada dos Estados Unidos, descendeu ao
fondo oceánico, tripulado polo oceanógrafo Jacques Piccard
(que xunto co seu pai Auguste Piccard deseñou o sumerxible
usado no descenso) e o tenente Don Walsh. Comezaron o
descenso á 8 da mañá e tardaron catro horas e 48 minutos en
chegar ao fondo. Estiveron 20 minutos observando o
panorama e retornaron en apenas 3 horas e cuarto. A viaxe
foi autónoma, sen cables que unisen o batiscafo co barco
Batiscafo Trieste
nodriza (USS Wandank) e as comunicacións, con frecuentes
interrupcións, facíanse mediante un teléfono que se amplificaba como un soar. Determinaron que o
fondo da fosa atopábase a 11034 metros da superficie.
En 1984, un navío oceanográfico xaponés estudou o fondo cun soar e estimou a profundidade do
abismo en 10.923 metros.
COMPRENSIÓN DO TEXTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

En ques fosas se atopa o abismo Challenger?
En que océanos se atopan
Por que se chama así o abismo?
Quen fixo a primeria medición del?
Que método empregaron para facela? ¿Qué profundidade saiu das medicións?
Que método se utilizou para medilo en 1951?
Cando descenderon por primeira vez ao abismo?
Como se chama o aparello emregado para o descenso?
Canto tempo lle levo o descenso e máis o ascenso?
Que medición fixeron?

Forum Gigurrorum

A conquista do polo sur
Scott chegou á Antártida no baleeiro escocés Terra Nova en xaneiro de 1911.
Ese mesmo mes chegou Amundsen, a bordo do Fram, á Bahía das Baleas (60
millas máis cerca do Polo Sur que a base de Scott).
Ás 15:00 do venres 14 de decembro de 1911, os noruegueses alcanzaron os
90º de latitude Sur: o Polo Sur da Terra. Pasaron tres días alí e emprenderon a
viaxe de regreso ao seu campamento basee (Framheim), ao que chegaron o
25 de xaneiro. Tardaron 97 días en ir e volver.
Cando Scott chegou ao Polo, o 18 de xaneiro de 1912, descubriu que
Amundsen xa o lograra máis dun mes antes. Amundsen deixou unha
bandeira norueguesa, unha tenda negra e unha carta para Scott. A carta dicía
o seguinte: “Querido Capitán Scott: Como vostede probablemente é o primeiro en
alcanzar este área logo de nós, pediríalle amablemente expedir esta carta ao rei
Amundsen
Haakon VII. Se vostede quere usar calquera dos artigos abandonados na tenda non
deixe de facelo. O trineo deixado pode ser empregado por vostede. Con saúdos cordiais, deséxolle unha
volta segura. Cordiais saúdos, Roald Amundsen”.
A enorme diferenza estratéxica entre as dúas expedicións fixo que Scott fracasase dramaticamente e
Amundsen lograse o éxito. Amundsen utilizou para transportarse catro trineos e cans de raza
groenlandesa. Sacrificou algúns cans antes de chegar ao Polo e reservou a súa carne para a viaxe de volta.
Deste xeito, diminuía o peso do alimento dos cans e garantía a alimentación dos cans sobreviventes.
Scott resistíase a empregar estes animais xa que detestaba sacrificar uns cans para alimentar aos demais.
Levaba 3 trineos con motor que pronto se averiaron e os seus 17 ponies, que cargaban pesados sacos con
avena para a súa alimentación, afundíanse na neve e ao transpirar por todo o corpo, a súa pel
conxelábase. Scott tivo que ordenar o seu sacrifico. Sen animais que axudasen, a expedición tivo que
continuar a pé cargando co seu equipo.
A expedición de Amundsen tiña, ademais, mellor equipamento, roupa de máis abrigo e mellores
alimentos. Estes consistían nunha ración diaria de 380 gramos de galletas, 350 gramos de pemmican
(unha comida concentrada) 40 gramos de chocolate e 60 gramos de leite en po.Scott tamén levaba
pemmican, pero non tan rica en graxa como a do seu rival Amundsen, e o esforzo de arrastrar os trineos
requiría a inxesta dunhas 5000 calorías diarias. Amundsen aprendeu técnicas de supervivencia dos
indíxenas dos climas árticos, algo que non fixo Scott.
O primeiro membro da expedición de Scott que morreu foi Evans, que se atopaba ferido tras unha caída.
Despois faleceu, Oates, quen perdera a mobilidade dun pé pola conxelación, o que obrigou aos seus
compañeiros a levalo ao lombo. Oates pediu que o abandonasen, pero eles negáronse rotundamente.
Comprendendo que era unha carga para os demais, abandonou a tenda no medio dunha terrible ventisca
pronunciando unha soada frase: “Só vou saír un intre”. Nunca regresou. Ese día cumpría 32 anos.
O 12 de novembro de 1912, atopáronse os cadáveres dos outros tres membros da expedición na súa
tenda. Bowers estaba envolvido no seu saco e Wilson tiña as mans cruzadas sobre o peito, parecía que
ambos morreron mentres durmían. Scott tiña medio corpo fose do saco e un dos seus brazos estendido
cara a Wilson, fora o último en morrer. Xunto aos seus restos mortais atopáronse os seus diarios. O diario
de Scott contiña unha coñecida frase: “Gustaríame ter unha historia que contar sobre a fortaleza,
resistencia e valor dos meus compañeiros que removería o corazón de todos os ingleses…”.
COMPRENSIÓN DO TEXTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quen competiu por ser o primeiro en chegar ao polos sur?
Quen foi o que chegou primeiro?
Canto tardaron en ir e volver?
Que diferenzas había no equipamento entre as dúas expedicións?
Que viu Scott ao chegar ao polo sur?
Como rematou a aventrua para Scott?
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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
Speke
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Que historiador grego recopilou datos sobre o Nilo?
Que emperador mandou buscar as fontes do Nilo?
Que xeógrafo grego fixo un mapa que se aproximaba bastante á realidade?
Quen descubre o nacemento do Nilo Azul no século XVII?
De que falaban, a principios do século XIX, mercaderes de escravos?
Que organizou unha expedición no ano 1856? Que finalidade tiña esa expedición?
Quen a dirixía? Quen o acompañaba?
Por que lle puxeron o nom de Vitoria a un lago?
Quen pasou á historia como o descubridor das fontes do río Nilo?
Onde situaba o seu nacemento? Onse se sitúa hoxe?
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A volta ao mundo en 80 días
Un día Fogg chegou ao Reform Club de Londrés e escoito aos seus amigos que
discutían sobre un roubo de 50 mil libras do Banco de Inglaterra. Dicían
que fora un só home e que mandaran inspectores aos principais
portos de Europa e América. Fogg entrou na conversación e entre
todos chegaron á conclusión de que o ladrón podería escapar
facilmente posto que dar a volta ao mundo segundo o xornal
levaba 80 días. Entón Fogg dixo que el podería facer esa viaxe e
para demostrar que el podía conseguilo apostou 20 000 libras a
que o faría e os seus amigos aceptaron a aposta.
Durante os primeiros días da viaxe todo se presentaba moi
favorable, pero coa chegada ao Cairo apareceu a primeira
contrariedade, porque se atoparon co detective Flix, o cal confundira a Fogg
cun ladrón que roubara cincuenta e cinco mil libras ao banco de Inglaterra. Este vai seguindo a
Fogg e ao seu criado por todos os lugares que percorren, pero coa mala sorte de non recibir
nunca a tempo a orde de detención.
Deste xeito chegan a Bombai onde subiron ao tren que lles levaría a Calcuta, pero atopáronse
con que a vía do tren non estaba acabada. Fogg decidiu comprar un elefante para poder
continuar. Durante a viaxe rescataron a Aouda que ía ser quiemada xunto ao seu difunto marido.
Tras novos incidentes embarcaron nun buque con destino a Hong-Kong, outra vez co policía Flix
tras os seus pasos. Aouda seguiu a viaxe xunto a eles.
En Hong-Kong, Picaporte perde o barco no que se dirixían a Xapón. Picaporte atopábase só e sen
diñeiro, ata que viu un grupo de tirititeiros que actuaban en Xapón e uniuse a eles. Outra vez
xuntos embarcáronse cara San Francisco, alí tomaron un tren que debía atravesar todo o
continente e levalos a Nova York. Durante a viaxe uns indios asaltaron o tren e leváronse a
Picaporte con eles. Fogg e outros homes foron a rescatalo e ao día seguinte regresaron con el.
Cando chegaron a Nova York o barco que ía a Inglaterra, xa partira. Ao día seguinte atoparon un
barco e Fogg ofreceulle diñeiro ao capitán para que cambara o seu rumbo e se dirixise cara
Liverpool e o capitán aceptou. Cando xa faltaba pouco acabouse o carbón. Fogg comprou o
buque e queimou todo o que había nel para seguir a máxima velocidade. Chegan a Liverpool e
Flix arresta a Fogg. Cando estaba no calabozo Flix díxolle que houbera un erro xa que o ladrón xa
fora detido. Liberárono e tomou un tren a Londres, cando chegaron o reloxo marcaba 20 h e 50
min, perdera a aposta. Xa na casa Fogg declaroulle o seu amor a Aouda e entón chaman ao cura
para que os case. O cura díxolles que non podía casalos mañá luns porque hoxe era sábado.
Foron correndo ao Club e chegaron xusto no minuto en que se cumpría o prazo. Chegaran 24
horas antes, por mor de dar a volta ao mundo en dirección leste polo que gañaron 24 horas ao
pasar a liña de cambio de data.
COMPRENSIÓN DO TEXTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Que apostaron?
Por que os perseguía Flix?
A quen resacaton cando ían de Bombai a Calcuta?
A que se uniu Picaporte para chegar ao Xapón?
Que ocorreu na metade da viaxe entre San Francisco E Nova York?
Que fixeron cando se acabou o carbón?
Que día da semana chegaron a Londres?
Por que gañaron 24 horas?
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A vivenda dos esquimós
Os esquimós viven no ártico, unha das rexións máis frías da Terra.
Durante o inverno, que dura nove meses, as temperaturas están
sempre por baixo de cero graos. Para sobrevivir nese clima é
necesario construír casas moi cálidas nas que as persoas póidan
protexerse do frío.
Para que as casas non deixen entrar o frío durante o inverno
é necesario que estean illadas do vento. Os esquimós
constrúenas parcialmente baixo terra para que estean mellor
protexidas. As paredes son de madeira e están cubertas de terra
Iglú
e neve. Aínda con estas proteccións o frío podería entrar cada vez
que alguén abrise a porta para entrar á casa. Por iso, ás casas éntrase por un túnel moi longo que
está construído debaixo do nivel da casa, para non deixar escapar o aire quente do interior. O
espazo do túnel aprovéitase para almacenar carne conxelada e utensilios de cacería.
Dentro da casa, a calor mantense queimando aceite de foca e de balea. Este aceite quéimase en
lámpadas que ademais axudan a iluminar e serven para cociñar. Por iso nas casas dos esquimós
hai unha temperatura agradable e a xente pode andar case espida. As pesadas roupas de inverno
quedan gardadas no túnel. Toda a familia vive nun só cuarto e dorme xunta, nunha plataforma
cuberta de peles de caribú e outros animais.
Con todo, durante o inverno é frecuente que os alimentos escaseen, e os homes deben viaxar
para perseguir ás focas, caribúes e outros animais que serven de alimento aos esquimales. Cando
as expedicións de caza duran moitos días, é necesario construír casas temporais. Como é
imposible cargar a madeira das casas permanentes, os refuxios temporais deben construírse cun
material que se atope en todos lados sen d ificultad. Por iso fanse con neve. Estas casas de neve
son moi famosas e todos coñecemos o seu nome: iglús.
Un iglú constrúese dun xeito moi parecido a unha casa de madeira. Primeiro hai que cavar unha
fosa no piso. A fosa cóbrese con bloques de neve que se apilan como ladrillos ata formar unha
cúpula, que se pecha cun último bloque. A neve é moi dura, pois está conxelada, e protexe do
frío tan ben como a madeira. Por iso, aínda que o iglú estea feito de neve, no seu interior fai
calor. A luz entra por un bloque de neve especial, moito máis delgado que os demais e
transparente como un vidro. En estas casas ata a plataforma para durmir está feita de neve.
Cando chega o verán a temperatura elévanse e a neve derrítese. Neses meses cálidos os
esquimos non necesitan casas tan abrigadoras e prefiren vivir en tendas feitas de pel, moi
parecidas aos tipis dos indios das pradería s, que poden armar e desarmar en moi pouco tempo,
mentres seguen aos animais que cazan.
COMPRENSIÓN DO TEXTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Onde viven os esquimós?
Canto dura o inverno?
Que cómpre para que non deixar entrar o frío nas casas?
Como é a entrada das vivendas?
Que queiman para manter a calor dentro da vivenda?
Cantas salas ten a vivenda?
Como se chaman as vivendas temporais que contrúen cando saen de caza?
Por onde entra a luz nestas vivendas temporais?
Como son as vivendas do verán?
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O rapto de Europa
Cadmo e Europa eran irmáns, príncipes fenicios da cidade de Tiro.
Conta a lenda que un día Europa camiñaba polas costas do Mar
Mediterráneo que colindan coa cidade de Tiro. Era unha moza
fermosa e intelixente. Era tal a súa beleza que cando Zeus, o
máximo Deus dos gregos viuna, namorouse dela e construíu
un plan para raptala e levala de Fenicia a Grecia.

Moeda grega de dous euros

Entón Zeus converteuse nun gran touro. A Europa gustoulle
o touro, achegouse e subiu ao seu lombo. Zeus, de
inmediato, aproveitou para raptala e levala á illa de Creta.
Zeus levou a Europa e encerrouna na torre dun palacio, ao cal
para chegar había que pasar un labirinto e vencer a un dragón de
tres cabezas. O príncipe Cadmo ao saber disto dispúxose para ir
rescatala.

Mentres tanto en Grecia este rapto tamén tivo repercusións, tanto as deusas como os deuses do
Olimpo protestaron e reclamáronlle a Zeus. Ninguén estaba de acordo coa chegada de Europa.
Cada quen por razóns distintas.As deusas protestaron porque dicían que xa había suficientes
mulleres en Grecia como para traer máis, tamén protestaron porque Zeus preferiu a unha
estranxeira e non só iso: esta muller era mortal e non deusa como elas. As Deusas gregas estaban
celosas de Europa.
Os deuses protestaron contra Zeus porque nas súas aventuras non os tomaba en conta, nin sequera
deixábaos ver a esta fermosa, intelixente e atractiva muller. Dicían que Zeus era sumamente
egoísta. Deuses e deusas estaban furiosos contra Zeus.
Cadmo chegou á illa de Creta para rescatar á súa irmá, os deuses e as deusas interceptárono e
ameazárono: as deusas dixéronlle que se rescataba a Europa elas íana a matar, os deuses
presionárono dicindo que se non rescataba a Europa eles mataríano a el.
Cadmo estaba nun dilema: se rescataba a Europa ela morrería, se non a rescataba: el mesmo
morrería. Finalmente decidiu rescatar á súa irmá pensando que a levaría a salvo ata Fenicia.
Cadmo sabía que non podía pelexar contra Zeus polo que decidiu non enfrontar directamente ao
deus senón ao seu dragón, aquel que custodiaba a Europa. Con sabedoría, estratexia e perseveranza
Cadmo logrou vencer ao dragón.
Con todo, tal como ameazaran, as deusas mataron a Europa. Zeus sentiuse moi doído e en honra a
ela, chamou así a todo o continente. As deusas adoptaron a sabedoría e a forma como tiña Europa
para arranxarse. Os deuses tamén estaban compracidos.
Cadmo reflexionou e deuse conta que os deuses podían ser vencidos polos humanos a condición de
que non se enfrontasen directamente senón atacando aos monstros e dragóns que os deuses usaban
para asustar aos humanos. É a maneira foi a que el usou: a intelixencia e o coñecemento.
Cadmo arrincou os dentes do dragón e sementounos por todo o Mediterráneo e de cada dente
naceu unha escola na que se ensinaba aos seres humanos a coñecer o mundo. Por iso a Cadmo
chámanlle o mestre, o primeiro mestre. As palabras academia e académico derivan do seu nome.
COMPRENSIÓN DO TEXTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quen era Europa?
En que se converteu Zeus para raptala?
Onde levou Zeus a Europa?
Por que protestaron os deusas e mais os deuses?
Que lle dixeron a Cadmo cando foi a rescatala?
A que lle puxo Zeus o nome de Europa
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As fragas do Eume
Conta a lenda que Deus ao
crear os tres ríos que nacen
na serra do Xistral (Eume,
Landro e Masma)
prometeulles que, ao
primeiro que chegase ao mar,
lle daría, todos os anos, a un home
como ofrenda. Os tres pactaron que
percorrerían xuntos o camiño e
chegarían ao mesmo tempo. Nun lugar,
cansados da súa viaxe, decidiron descansar. Un deles
espertou primeiro e, traizoándo aos outros, emprendeu a
viaxe cara ao Océano. O outro, ao abrir os seus ollos e
Situación do Parte Natural
comprobar que faltaba un, abandonou o lugar tamén deixando só
ao Eume. Así o Eume, ao espertar, enfurecido e embravecido, emprendeu a viaxe saltando todo o
que se lle interpuxo no camiño, formando vales e saltos ata chegar antes que os dous traidores.
Así, estes, quedaron relegados a simples afluentes e o Eume a río principal con desembocadura
na ría de Ares. Ata a construción dos encoros, o río Eume, todos os anos se levaba a vida dalgún
home debido á bravura das súas augas.
O Parque Natural Fragas do Eume atópase situado nos concellos de Cabanas, A Capela, Monfero,
Pontedeume e As Pontes de García Rodriguez. Na provincia da Coruña. Acolle nas súas 9.125
hectáreas de superficie o que foi considerado o mellor bosque atlántico costeiro de Europa.
Os bosques de carballos que aquí chaman "fragas" dominan a maior parte deste territorio.
Seguramente, debido á dificultade de explotar a madeira dadas as fortes pendentes, estes
bosques sobreviviron á intervención humana desde o neolítico.
Sen ningunha dúbida, no Parque Natural Fragas do Eume a flora é a auténtica xoia, unha
vexetación variada en función da súa posición. Así, nas terras máis próximas aos ríos crecen
bosques de ribeira con base de chopos e alisos, mentres que o seu subimos as ladeiras
atopámonos con frondosos bosques de carballo.
Desde o punto de vista da fauna do lugar, cabe mencionar a presenza do bufo real, especies
piscícolas, algún réptil como a salamandra e en ocasións algún ave rapiña.
Este inaudito valor ecolóxico compleméntase co intenso sabor medieval dos dous mosteiros
existentes na área, o de Monfero e o de Caaveiro situado no corazón mesmo da fraga.
COMPRENSIÓN DO TEXTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

En que serra nace o río Eume?
Que outros dous ríos nacen nesa serra?
Que lles prometeu Deus ao primeiro que chegara ao mar?
Que decidiron, conxuntamente, os tres ríos?
En que rías desemboca o Eume?
En que concellos se atopa o Parque Natural das Fragas do Eume?
Que é unha “fraga”?
Por que sobreviviron as fragas do Eume?
Que crece nas ribeiras do río?
Complementando ao valor ecolóxico, que atopamos nesta zona?
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Mareas negras
Denomínase marea negra á masa oleosa que se crea cando se
produce un derrame de hidrocarburos no medio mariño. Trátase
dunha das formas de contaminación máis graves, pois non só
invade o hábitat de numerosas especies mariñas, senón que
na súa dispersión alcanza igualmente costas e praias
destruíndo a vida ao seu paso á vez que se xeran
grandes custos e investimentos na limpeza, depuración
e rexeneración das zonas afectadas.
A mediados do século XIX o transporte de cru realizábase en buques convencionais, cargándose
en barrís (159 litros). A demanda deste combustible era escasa co que a necesidade do seu
transporte foi mínima ata o nacemento dos motores diesel e de explosión interna.
En 1886 aparecerá o primeiro buque de transporte de cru, o "Gluckauf ". A vida do primeiro
petroleiro é bastante curta, en 1893 encalla en medio dunha espesa néboa na illa Fire (Nova
York) onde se afunde. Quizais fose tamén a primeira marea negra pero non hai datos diso.
A primeira gran catástrofe da historia das mareas negras provocouna o superpetrolero Torrey
Canyon, de 120.000 t (uns 860.000 barrís) o 18 de marzo de 1967 cando golpeou contra os
arrecifes de Seven Stones (Reino Unido), o violento impacto rasgó e abriu seis dos seus tanques.
A costa próxima quedou mergullada nunha negra, espesa, e letal que destruíu todo ao seu paso.
Mais de 200.000 aves morreron e a industria da pesca quedou completamente arruinada.
As forzas armadas dispuxéronse a combater o desastre, mentres as autoridades locais, cun
exército de civís, loitaban intentando salvar praias e costas. A mancha de cru cubría unha
superficie duns 70 x 40 km. A falta de experiencia nestes accidentes produciu consecuencias
peores que as que se pretendían evitar, ao dispersar cantidades de deterxentes (15.000 t), que se
sumaron ao propio derrame causando unha contaminación de considerables proporcións.
A autoridades tomaron a decisión de bombardear o cru e o buque para que ardesen. Durante
tres días oito avións deixaron caer 1.000 bombas, 44.000 litros de queroseno, 12.000 litros de
napalm e 16 mísiles. Unha columna de fume negro e espeso ocultaba o sol e podía ser divisada
desde calquera punto da costa. Finalmente, o venres 21 de abril de 1967 o Torrey Canyon
desapareceu da vista, pero as consecuencias do accidente manteríanse durante moito tempo.
O 12 de maio de 1976, o petroleiro "Urquiola" construído tan só tres anos. Procedente de Arabia
Saudita cun cargamento de 107.678 t . embarrancou na canle de entrada ao porto da Coruña.
Provocou graves danos ás costas das rías de Ferrol, Ares e A Coruña.
O 18 de novembro de 2002, o petroleiro " Prestige", logo de navegar cunha brecha no seu casco
de 40 metros pola que verte entre 12.000 e 15.000 toneladas de fuel ao mar, pártese en dous a
133 millas do cabo Fisterra (A Coruña). Provoca un enorme desastre ecolóxico, que afectará en
sucesivas mareas negras á costa de Galicia (900 km.), Norte de España e Francia.
COMPRENSIÓN DO TEXTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Que é unha marea negra?
Cantos litros ten un barril de petróleo?
Ondeo correo a primeira gran marea negra?
Como actuaron as autoridades ante esta primeira gran marea negra?
Que lle ocoreo ao petroleiro Urquiola en maio de 1976?
Que foi o Prestige?
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Krakatoa
Krakatoa ou Krakatau, pequena illa volcánica situada
no suroeste de Indonesia, no estreito da Sonda,
entre Xava e Sumatra. Ata a noite do 26 de agosto
de 1883, Krakatoa tiña unha extensión duns 47 km² e
un volcán de 1.828 m de altura cun cráter de 16 km de
diámetro. Os habitantes non se preocupaban polo volcán,
pois a última erupción fora en 1681 e algúns ata
pensaban que estaba extinguido. Pero esa noite todo
cambiou, unha erupción volcánica que xa se viña
manifestou de xeito intermitente desde o 20 de maio,
culminou nunha serie de explosións enormes que
destruíron a maior parte da illa. Por uns minutos,
o ceo escureceuse e, pouco despois, un área
de 280 quilómetros á redonda sumiuse en
Volcán
total escuridade. En Xacarta (capital de
Indonesia), a 160 quilómetros de distancia, o ruído ensordeceu aos poboadores temporalmente.
Para moitos dos habitantes da rexión, o fin do mundo chegara. Xunto coa erupción, producíronse
maremotos que levantaron ondas de ata 35 m de altura e que percorreron distancias de ata
13,000 km. As xigantescas ondas causaron a morte dunhas 36,000 persoas nas costas de Xava e
Sumatra, e destruíron unha cantidade incalculable de propiedades. De feito, sábese que un barco
foi desprazado máis de tres quilómetros e medio cara ao interior pola acción do tsunami. Unha
das explosións produciu un dos maiores ruídos da historia: o estrondo oíuse a 4.800 km de
distancia (púidose escoitar na cidade australiana de Alice Springs e ata na afastada illa de
Madagascar). As correntes de aire esparcieron a rocha expulsada en forma de po fino por toda a
atmosfera superior. Aínda tres anos despois, describían observadores de todo o mundo o
crepúsculo e o alba de brillante colorido producidos pola refracción dos raios solares nesas
partículas minúsculas.
Foi o volcán que máis danos causou na historia moderna. Cun índice volcánico de 6 (o maior é 8),
a erupción equivalía a 200 megatóns, é dicir, 13.000 veces a potencia da bomba que devastou
Hiroshima, en Xapón, durante a Segunda Guerra Mundial.
En 1927 comezaron novas erupciones volcánicas no fondo do mar, do que xurdiu unha nova illa
no mesmo lugar coñecida como Anak Krakatoa (fillo de Krakatoa). Esta illa excedeu a superficie
do mar en 1928, e en 1973 xa alcanzaba unha altura de 190 metros. A última erupción do Anak
Krakatoa empezou en abril de 2008. Algúns xeólogos aseguran que algún día o Anak Krakatoa
rebentará quizais coa mesma forza que o volcán anterior.
COMPRENSIÓN DO TEXTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Onde estaba situada a illa de Krakatoa?
Que extensión tiña antes da erupción volcánica?
Cando ocorreo a grande explosión?
Que ocorría tres anos despois da erupción volcánica?
A que equivale a enerxía que liberou a erupción volcánica?
Que provocou o rúido na capital do país?
Que ocorreu en 1927?
Que xurdiu no mesmo lugar onde estaba Krakatoa?
Que nome lle deron?
Que pensan algún xeólogos que pode ocurrir?
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Galicia: 1.338 núcleos sen habitantes
A sangría demográfica que afecta a Galicia nos últimos anos
está provocando un paulatino incremento do número de
aldeas que quedan abandonadas. As cifras son
demoledoras: a comunidade galega xa conta con 1.338
núcleos de poboación sen un só habitantes, tras sumar
outros 38 durante o último ano. E as previsións tampouco
son demasiado optimistas polo elevado envellecemento do
interior e pola falta de substitución xeracional.
Tal como reflicten os datos difundidos polo Instituto
Nacional de Estatística (Ine), Galicia segue sumando “aldeas
pantasma” ano tras ano sen que nada nin ninguén consigan pór freo ao abandono do medio
rural. Fai dez anos contabilizábanse 1.064 entidades baleiras, unha cantidade que aumentou un
25 por cento nese período.
Aldea de Galicia

É certo que esta cifra supón unha pequena proporción entre os máis de 30.000 núcleos de
poboación de Galicia. Pero detrás dos números escóndese unha realidade con terribles
consecuencias. Terras agrícolas sen aproveitar, abandono das superficies forestais -un aspecto
crave na loita contra os incendios- e deterioro do parque de vivendas son algúns dos efectos que
provoca o despoboamento.
Os datos do Ine tamén indican que este fenómeno xeneralizouse nas catro provincias, aínda que
ten especial incidencia no norte das da Coruña e Lugo. De feito, ambas son as que máis
aumentaron o seu volume de aldeas deshabitadas entre 2008 e 2009. Unha das zonas máis
afectadas polo abandono de núcleos de poboación é a situada nas proximidades do límite
provincial entre A Coruña e Lugo. Concellos como Ortigueira, As Pontes, Vilalba, Ourol ou Muras
xa superan a trintena de aldeas que se quedaron totalmente baleiras.
A práctica totalidade correspóndense con aldeas de pequeno tamaño, que foron vítimas do
éxodo rural, a emigración e o envellecemento. Aínda que tamén hai excepcións como varios
polígonos industriais -unha actividade diúrna pero sen residentes-, illas ou cruces de camiños.
O repaso tamén permite comprobar a parte máis divertida da toponimia de Galicia. E é que porlle
nome a máis de 30.000 núcleos de poboación ten a súa complexidade. Só na provincia da Coruña
aparecen A Babilonia, Parruchas, Fongarandón, Moucho ou Pataqueiro. Xunto a eles, decenas de
aldeas galegas recollen a palabra “Igrexa” nas súas diferentes formas.
As cifras do Ine tamén son inequívocas: Galicia conta con 735 núcleos de poboación nos que só
reside un veciño. A lóxica permite pensar que estas aldeas tarde ou cedo quedarán baleiras.
COMPRENSIÓN DO TEXTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cantos núcleos de poboación están deshabitados en Galicia?
Por que as previsións non son optimistas?
Como califican a estos núcleos sen poboación?
En que zona ten especial incidencia este fenómeno?
Cales foron as causas deste abandono?
Cantos núcleos de poboación hai en total en Galicia?
Lémbrastes dalgúns nomes curiosos?
Xunto a aldeas de pequeno tamaño que outros núcleos tamén están despoboados?
Que significa Ine?
En cantos núcleos reside só un veciño?
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As linguas do mundo, especie en perigo
Para sobrevivir no tempo, as linguas necesitan polo menos 100.000
falantes. Aínda que se estima que na actualidade, hai unhas 6.800 linguas
no planeta, segundo afirma UNESCO, a metade delas son actualmente
faladas por comunidades menores de 2.500 persoas. As proxeccións
dan a entender que a extinción de linguas, para finais do século,
podería alcanzar niveis de catástrofe. Desde o principio dos tempos, as
linguas nacen e morren e son miles as que se perderon; pero a súa
extinción nunca experimentara a velocidade que alcanza na actualidade.
Segundo o Worldwatch Institute, entre o 50 e o 90% das linguas do mundo
poderían extinguirse para fins deste século. Con cada lingua, desaparece
unha cultura. Para algúns, esta extinción é semellante ao da extinción de especies.
A guerra e os xenocidios, os desastres naturais, a adopción de linguas dominantes e as
prohibicións que sobre distintos linguas aplican os gobernos, contribuíron ao seu desuso. Outros
pensan que a razón para esta acelerada extinción hai que atopala nos medios de comunicación,
porque estes abandónanas a favor dos idiomas máis difundidos a escala planetaria.
Cando unha lingua morre pérdense ricas fontes de información sobre os pobos. Hoxe en Siberia
(Rusia), unhas 100 persoas falan udihe, en tanto que o arikapu descendeu a menos de seis
falantes; no ano 2.001, a señora Marie Smith, que xa contaba con 83 anos de idade, era a única
falante de eyak, unha linguaxe nativa de Alaska e, en 1992, a morte dun granxeiro turco sinalou a
morte do ubykh, un idioma da rexión do Cáucaso que tiña a marca de consonantes: 81. Basta un
terremoto, como o que afectou o oeste da India a finais de século XX, para eliminar unha gran
porcentaxe de falantes. No sismo, morreron uns 30.000 falantes de kutchi, e quedaron apenas
770.000 falantes desa lingua.
Hoxe oito países conteñen dentro das súas fronteiras máis da metade das linguas do mundo:
Papúa-Nova Guinea, Indonesia, Nixeria, India, México, Camerún, Australia e Brasil.
Aínda que o mito bíblico achaca a diversidade das linguas a un castigo, o certo é que, cantas máis
linguas conteña o mundo, máis rico será, máis forte e complexo. O mesmo que as especies
biolóxicas, que canto máis diversas, máis resistenten ás catástrofes, e son máis aptas para
sobrevivir.
A desaparición de linguas dáse dentro do movemento cara á uniformización cultural que trouxo
consigo a globalización. De todas as maneiras existe unha reacción ao proceso uniformizador: na
actualidade, algunhas linguas están resucitando. En 1983, os hawaianos re-introduciron nas súas
escolas o nativo aha punana leo que case se extinguiu -os seus falantes non chegan ao milleirologo de que Estados Unidos, tras anexar o país en 1898, prohibise o seu ensino e na actualidade
entre 7 e 10 mil hawaianos falan a súa lingua nativa. Pola súa banda en Cronwall, Inglaterra,
trátase de reavivar o cornish, lingua que se cre morreu por 1777.
COMPRENSIÓN DO TEXTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cantos falantes necesita unha lingua para sobrevivir?
Que procentaxe de linguaas desaparecerán a finais deste século?
Por que se extinguen as linguas?
Lémbraste do nome dalgunha das linguas que están en proceso de desaparición?
Que países teñen máis da metade das linguas do mundo?
Por que a diversidade de linguas non é un castigo?
Que reacción hai hoxe contra a uniformización cultural?
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As castas na India de 1925
A poboación hindú está dividida en castas. Cada unha das castas ten a súa
misión especial que cumprir na vida, as súas leis e os seus costumes. Os
hindús inclúen a todos os europeos nunha mesma caste, á cal
colocaron ao mesmo nivel que a casta dos impuros parias. Os
parias son os intocables, unha clase tan baixa que se considera
fóra das castas.
Polo que se refire ao poder, son os europeos os señores da India, pero
na sociedade ocupan o rango máis baixo. Que é o que fai impuros aos
europeos impedíndolles mesturarse cos ferventes hindús? O comer
carne de tenreira. Os hindús veneran á vaca como animal sagrado, e os
europeos mátanas para comer a súa carne. Ademais os europeos van
calzados con botas de pel de tenreira. Certo europeo, ao visitar unha
cidade da India, pasou xunto a un pobre bramán que estaba cocendo
Brahma
o seu arroz debaixo dunha árbore. A sombra do europeo foi a dar no
puchero; entón o pobre, enfadado, sacouno do lume e foi a lanzalo a un regueiro próximo. A sombra do
europeo fixera impura a comida.

Hai catro castas principais que naceron do corpo do deus Brama. Os bramanes saíron da cabeza
do deus, os chatrias (guerreiros) dos seus ombreiros, os vaisias (agricultores) dos seus tronco e os
sudras (criados) dos seus pés. Da mestura das diferentes castes proveñen os impuros parias.
Pasando o tempo, estas catro castes se subdividieron noutras moitas, de maneira que na India
conta hoxe día máis de mil. Distínguense unhas doutras pola fe relixiosa, pola súa raza,
procedencia, ocupacións… Por exemplo a caste dos tugernos, cuxo deber é matar e roubar.
Os parias deben ter coidado en non achegarse aos bramanes e non se lles permite pisar as rúas
onde estes viven. O paria que ousase romper a lei sería castigado ata quedar medio morto. Para
pegarlles úsanse bastóns, pois o que fere co puño a un paria queda impuro. En certos distritos os
parias só poden entrar nas cidades ao mediodía, cando o sol está no punto máis alto. Pola mañá
ou a tarde, cando o sol está cerca do horizonte, podería ocorrer facilmente que a sombra dos
parias tocase a casa dun bramán, arroxando sobre ela o seu impureza.
Os que incumpren “As leis da caste” son severamente castigados. En xeral poden, con todo,
limparse da súa culpa, pagando determinadas multas e facendo ofrendas aos deuses,
acompañadas das cerimonias prescritas para tales casos. Só para os crimes non existe perdón
algún: para o feito de contraer matrimonio cunha persoa pertencente aos parias e para o para
comer carne de tenreira. Os reos de tales crimes son irremisiblemente arroxados da caste, o cal
para un hindú representa a maior desgraza que lle pode ocorrer.
COMPRENSIÓN DO TEXTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

En que está dividida a poboación hindú?
Que fai impuros aos eursopeos, segundo os hindús?
Que son os parias?
Cantas castas principais hai?
De onde naceron as castas?
Cal é a casta superior?
Cantas castas hai, hoxe (1925), na India?
Por que os parias non poden entrar nalgunhas distritos das cidades pola mañá ou pola tarde?
Polo xeral como se castiga aos que nion cumpran as leis ?
Par que dous crimes non hai perdón?
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O túnel do canal da Mancha
O túnel do Canal da Mancha une as localidades de Cheriton
cerca de Folkestone, no condado de Kent (Gran Bretaña), e
Coquelles preto de Calais (Francia).
Este túnel, un dos grandes proxectos de inxeniería do
século XX, ten unha capacidade para 600 trens diarios en
ambos os dous sentidos. É un servicio regular de trenslanzadeira xestionado pola compañía Eurotunnel, que
transporta ademais automóbiles e camións. O traxecto
ten unha duración de 35 minutos. Cada tren acada unha
velocidade de 130 km/h debaixo do mar, ten unha
Túnel canal da Mancha: sección
lonxitude de 800 metros e pode transportar ata 180
automóbiles. Os trens de mercadorías poden transportar 28 camións.
Son tres túneles paralelos: os trens pasan por dous túneles de 7,6 m de ancho, un a cada lado
dun túnel de servicio, que ten unha anchura de 4,8 m. A sección baixo o mar é de 39 km. En
total hai 195 km de recorrido incluíndo os accesos. Os servizos de mantemento e emerxencia
utilizan o túnel central e, se fora necesario, os pasaxeiros poderían saír a pé por ese túnel.
A compañía Eurotunnel ten unha concesión para xestionar o túnel ata o ano 2052, cobrando o
acceso aos operadores da liña ferroviaria. Os trens que transportan pasaxeiros xestiónaos
Eurostar, compañía conxunta das liñas ferroviarias británica, francesa e belga. Os trens
alcanzan velocidades de ata 140 km/h e o traxecto entre Londres e París dura tres horas.
Historia. O inxeñeiro francés Albert Mathieu-Favier foi o primeiro en suxerir a construción dun
túnel baixo o canal da Mancha en 1802. Desde entón fixéronse numerosos proxectos. En 1875
a compañía Channel Tunnel obtivo a autorización para construír un túnel.
A construción do túnel comezou, pero pronto se interrompeu por asuntos de defensa militar.
Entre 1882 e 1950 o Parlamento Británico rexeitou 10 proxectos efo a maioría por razóns de
seguridade nacional. A construción do túnel reiniciouse en 1922, pero abandouse de novo
A construción definitiva comezou en 1987. As máquinas perforadoras comezaron o traballo
desde as costas francesa e británica. As dúas seccións do túnel de servicio foron as primeiras que
se uniron, en decembro de 1990. As compañías que realizaron estes traballos lograron perforar
426 m nunha semana. Nos momentos de máxima actividade, empregáronse ata 15.000 obreiros.
O coste orixinal proxectado para a construción do túnel ascendía a 4.800 millóns de libras
(6.000 millóns deuros), pero o coste real foi de 10.500 millóns de libras. Inaugurouse
oficialmente o 6 de maio de 1994, un ano máis tarde do previsto.
COMPRENSIÓN DO TEXTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Que localidades une o túnel?
Canto mide?
Quen foi o primeiro que pensou na súa construcción?
Cando se empezou a construcción definitiva?
Por que se retrasou tanto a súa construcción?
Cando remataron as obras?
Ata que ano ten a concesión a empresa?
Canto foi o custo real das obras?
Canto chegaron a perforar nunha semana?
Cantos traballadores chegaron a traballar nel?

Forum Gigurrorum

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
Xericó
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?
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Antonio Raimundo Ibáñez e a fábrica de Sargadelos
Antonio Raimundo Ibáñez nace en Asturias e ós 18 anos aparece
traballando na casa dunha familia rica de Ribadeo (Lugo). Aquí casa,
ten dez fillos e comeza a súa espectacular carreira empresarial
comprando ou vendendo mercadorías: importa liño do Báltico
para lles ofrecer ás mulleres que tecen artesanalmente nas
casas, co compromiso de lles comprar as pezas elaboradas; trae
bacallao de Terranova e cacao de América Central nos seus
propios barcos, importa ferro de Suecia, cereais de Francia,
tecidos de Inglaterra para vender na comarca, no resto de Galicia
e en Castela. Exporta sardiñas a Cataluña.
A construción da siderurxia en Sargadelos-Cervo (Lugo), os
primeiros altos fornos que se poñen a funcionar en España,
acarreoulle graves enfrontamentos e interminables preitos cos
veciños, cos señores e co clero da comarca. As causas hai que
Cerámica de Sargadelos
buscalas nas tala masiva de árbores para facer carbón vexetal,
na apropiación de montes comunais e noutros abusos de Antonio Raimundo Ibáñez, ás que se
uniría a envexa a este arriscado empresario que lle reducía de súpeto o poder ao clero e máis aos
señores. A fábrica de fundición empeza a producir en 1.796 material bélico (canóns, bombas,
granadas, balas...), así como obxectos utilitarios (potas, baterías de cociña, rodas hidráulicas,
cadeas, cociñas económicas...), e ornamentais (esculturas, balcóns...).
Montou tamén unha fábrica de cerámica en Sargadelos. A fábrica de cerámica, aproveitando os
caolíns da zona, empeza a producir en 1.804 louza branca, despois estampada e pintada á man.
Este descontento foi aproveitado arteiramente polos señores, que manipularon aos campesiños
para que o matasen en Ribadeo acusándoo de afrancesado.
A partir de 1.875, o abandono e a ruína fan desaparecer case todas as instalacións.
En 1.963 Isaac Díaz Pardo e Luís Seoane crean o laboratorio de formas de Galicia, co que
proxectan restaurar a Cerámica de Sargadelos.
O actual complexo industrial de Sargadelos é obra do arquitecto Andrés Fernández-Albalat.
Os productos elaborados, empregando arxila e caolín extraído de Galicia, son os seguintes: louza
e porcelana por unha banda e por outra figuras decorativas e conmemorativas.
COMPRENSIÓN DO TEXTO
1. Onde nace Antonio R. Ibáñez?
2. Onde se instalou a traballar?
3. A que actividades mercantís se dedicaba?
4. Onde se montaron os primeiros altos fornos de España?
5. Que problemas tiña cos altos fornos?
6. Que outra industria, ademais dos altos fornos, montou en Sargadelos?
7. Por que o mataron?
8. Que pasou coas instalacións?
9. Que material empregan para elaborar os productos?
10. Que productos elaboran hoxe en Sargadelos?
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Luci: Australopithecus Afarensis
En Hadar (a 150 km de Adís Abeba, Etiopía) encontráronse o 24 de novembro do
ano 1974, durante unha misión internacional dirixida por Yves Coppens,
Donald Johanson e Maurice Taieb, cincoenta e dous fragmentos de ósos que
representaban o 40 % do esqueleto dun antepasado do home.

Este Australopithecus Afarensis (esta rexión está ocupada pola
tribu Afar; de aí o nome da especie), ao que se chamou Luci é o
australopiteco coñecido máis completo.

Parella de australopitecos

O nome “Luci” provén da canción "Lucy in the sky with
diamonds" do conxunto musical The Beatles, que escoitaban os
membros do grupo investigador a noite posterior ao achado. Os
etíopes chamábana Denkenesh («É magnífica»)... Un ano
despois, acháronse restos pertencentes a un mínimo de seis
individuos, dous deles de nenos duns cinco anos, pero o
esqueleto máis completo foi o de Luci, de quen se encontraron
un total de 42 ósos; representado preto dun 40% do total do
seu esqueleto. Isto permeteu realizar unha reconstrución de
Luci grazas a unha serie de imaxes-espello dos ósos que

faltaban.
Luci viviu nos bosques que bordean ó río Awash, en Etiopía, fai tres millóns de anos. Era bastante
pequena: a súa estatura non superaba os 1,10 m (a mesma
que a dun neno de seis anos) e non pesaba máis de 30 kg. O
seu cerebro tamén era reducido; tiña un volume de 340
cm³, comparable ao dun chimpancé adulto de tamaño
pequeno. Do estudo dos ósos da súa osamenta dedúcese
que Luci camiñaba de pé sobre as súas dúas pernas e que
tamén podía trepar ás árbores. Tiña uns 20 anos de idade
(as muelas do xuízo estaban recentemente saídas) e que ao
parecer tivo fillos, aínda que non se sabe cantos.
Non se atoparon ferramentas de pedra asociadas con esta
especie. Con todo, isto non quere dicir que non usen
ferramentas de madeira ou óso, as que non se conservan
debido á súa fraxilidade.

Hadar, onde foi atopada Luci

COMPRENSIÓN DO TEXTO
1. Por que se lle chamou Luci?
2. Onde se atopou Luci?
3. Cando se atopou?
4. Porque se chamou afarensis a este australopithecus?
5. Onde e cando viviu Luci?
6. Como era?
7. Como camiñaba?
8. Cantos anos tiña a súa morte?
9. En que se basean os científicos para datar a súa idade?
10. Por que no se atoparon ferramentas asociadas a esta especie?
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Momias
Para os exipcios, o paso á outra vida só se pode dar se o
morto está intacto. Co embalsamamento e a momificación
logran conservar boa parte do corpo.

As técnicas de momificación tiñan por obxecto conservar
ao morto coa mesma aparencia que este tivo en vida.
Primeiro sacábanse as vísceras e líquidos e, despois,
embalsamábase o corpo con herbas aromáticas e
medicinais para que non se corrompera. A continuación,
envolvíase coidadosamente a momia con vendas e
cubríase con amuletos protectores. Por último,
colocábana en varios ataúdes, encaixados todos eles nun
sarcófago; así se facía, polo menos, co faraón e os altos
dignatarios.
Proceso de momificación

En cada ataúde estaba esculpida a imaxe do difunto. Os vasos, nos que
quedaban depositadas as vísceras, e as pequenas estatuiñas que facían de servidores funerarios
do morto velaban polo reposo deste. Todos eses obxectos tiñan inscricións e viñetas repletas de
símbolos.
Tras a cerimonia de purificación e de ofrenda, un sacerdote cumpría o rito da «apertura da boca»
sobre a momia para que o morto revivera. Así cobraba vida o «ka» -parte vital do home- que,
desde entón, necesitaría do seu entorno cotiá para vivir e alimentarse.
Esta é a explicación de que haxa tantos obxectos correntes e de mobiliario nas tumbas. Algúns
son copia de obxectos reais, outros son modelos reducidos. Os muros da capela e do panteón
podían estar decorados con escenas diversas.
Para chegar ao paraíso, o difunto debía presentarse ante o tribunal de Osiris, soberano dos
mortos. O seu corazón, colocado sobre a balanza de Thot, debía equilibrar unha pluma da xustiza
Maa; do contrario, sería engulido por un monstro. Para non caer nas trampas do tribunal de
Osiris, depositábase na tumba do difunto o Libro dos Mortos, que contiña as respostas acertadas
xunto con pequenas imaxes aclaratorias.
Para evitar que o luxoso mobiliario funerario dos reis caera en mans dos ladróns, os faraóns
fixéronse enterrar desde comezos do Imperio Novo no val dos Reis, un val desértico da montaña
de Tebas. A zona estaba vixiada por soldados. Entre as sepulturas, o exiptólogo británico Howard
Carter (1873-1939) descubriu en 1922 a fabulosa tumba de Tutankamón (vcara o 1354-1346 a.
C.), repleta de tesouros. A maioría das tumbas dos grandes faraóns, como os que estaban
enterrados nas pirámides, foron asaltadas e saqueadas por ladróns.
COMPRENSIÓN DO TEXTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Por que facían a momificación os exipcios?
Como facían a momificación?
Que era o “ka”?
Que era o Libro dos Mortos?
Que proba debía superar o morto para chegar ó paraíso?
Que lles pasaba ós que non ían ó paraíso?
De que faraón se descubriu a súa tumba intacta?
Quen e cando a descubriu?
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Os doce traballos de Hércules
Hércules heroe coñecido pola súa forza e valor así como polas súas lexendarias
fazañas. Hércules é o nome romano do heroe grego Heracles. Era fillo do
deus Zeus e de Alcmena, muller do xeneral tebano Anfitrión. Hera, a celosa
esposa de Zeus, decidida a matar ao fillo do seu infiel marido, pouco
despois do nacemento de Hércules enviou dúas grandes serpes para que
acabaran con el. O neno era aínda moi pequeno pero estrangulou ás
serpes. Xa de mozo, matou a un león coas súas propias mans. Como
trofeo desta aventura, púxose a pel da súa víctima como unha capa e
a súa cabeza como un ielmo. O heroe conquistou unha tribo que
esixía a Tebas o pago dun tributo. Como recompensa, concedéuselle a
man da princesa tebana Megara, con quen tivo tres fillos. Hera fíxolle
pasar un acceso de loucura durante o cal matou a súa muller e os seus
Hércules
fillos. Horrorizado e con remordementos por este acto, Hércules íase suicidar,
pero o oráculo de Delfos comunicoulle que podería purgar o seu delito
converténdose en servinte do seu curmán Euristeo, rei de Micenas. Euristeo, de acordo con Hera,
impúxolle o desafío de afrontar doce difíciles probas, os doce traballos de Hércules.
A primeira foi matar ao león de Nemea, un animal ao que non podía ferir as armas. Hércules
primeiro aturdiuno co seu garrote e despois estrangulouno. Na segunda proba matou á Hidra,
que vivía nun pantano. Este monstro tiña nove cabezas. Unha cabeza era inmortal e, cando lle
cortaban calquera das outras, crecíanlle dúas no seu lugar. Hércules queimou cada pescozo
mortal cunha antorcha e enterrou a cabeza inmortal baixo unha roca. A seguinte proba foi
capturar viva a unha cerva con cornos de ouro e pezuños de bronce que estaba consagrada a
Ártemis, deusa da caza, e a cuarta proba consistiu en cazar a un gran xabaril que tiña a súa
guarida no monte Erimanto. A continuación, Hércules tivo que limpar, nun día, a sucidade
acumulada durante trinta anos por miles de rebaños nos establos de Augias para iso desviou o
cauce de dous ríos, facendo que correran polos establos. No seu seguinte traballo apartou unha
enorme bandada de aves de picos, garras e ás de bronce que vivían xunto ao lago Estínfalo e
atacaban ás xentes do lugar. Para cumprir o seu sétimo traballo, Hércules entregou a Euristeo un
touro furioso que Poseidón, deus do mar, enviara para aterrorizar a Creta. Para recuperar as
égoas de Diomedes, rei de Tracia, que se alimentaban de carne humana, Hércules capturou ao
rei, ofreceullo como alimento ás égoas e despois levounas cara Micenas. Cando Hipólita, raíña
das amazonas, estaba a punto de dar a Hércules o seu cinturón, que Euristeo quería para a súa
filla, Hera díxolle ás amazonas que Hércules intentaba raptar á raíña e estas atacárono. Entón
matou a Hipólita, crendo que era responsable do ataque, e escapou levándose o cinturón. No seu
camiño á illa de Eritia para capturar os bois de Gerión, Hércules levantou dúas grandes columnas
(os peñóns de Xibraltar e de Ceuta, que bordean agora o estreito de Xibraltar, e que se
representan no escudo da cidade de Cádiz) como monumentos conmemorativos da súa fazaña.
Despois de que Hércules se levara os bois, foi buscar as mazás de ouro das hespérides pero como
non sabía ónde estaban esas mazás, pediu axuda a Atlas, pai das hespérides. Atlas accedeu
axudalo se Hércules sostiña o mundo sobre os seus ombros mentras el conseguía as mazás. O
último traballo de Hércules foi capturar a Cerbero, o can dos infernos. Hades, deus dos mortos,
deu permiso a Hércules para levarse a animal sempre que non usara armas. Hércules capturou a
Cerbero, levouno a Micenas e depois devolveullo a Hades.
COMPRENSIÓN DO TEXTO

1. ¿Quen era Hércules?
2. ¿Que lle mandou Euristeo?
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Arquímides, ¡eureka!
Hierón II, rei de Siracusa no século III a.C. e parente de Arquímedes
(287 a.C. - 212 a.C.), tiña suficiente confianza nel para exporlle
problemas aparentemente imposibles. Certo ourive fabricoulle unha
coroa de ouro. O rei non estaba moi seguro de que o artesán obrase
rectamente; podería gardar parte do ouro que lle entregaron e telo
substituído por prata ou cobre. O rei tamén lle pediu que non dañase
a coroa.
Arquímedes deulle voltas e voltas ao problema sen saber como
solucionalo, ata que un día, ao meterse na bañeira para darse un
baño, ocorréuselle a solución. Pensou que a auga que se desbordaba
tiña que ser igual ao volume do seu corpo que estaba sumerxido. Se
medía a agua que rebosaba ao meter a coroa, coñecería o volume dela e a continuación podería
comparalo co volume dun obxecto de ouro do mesmo peso que a coroa. Se os volumes non fosen
iguais, sería unha proba de que a coroa non era de ouro puro.
A consecuencia da excitación que lle produciu o seu descubrimento, Arquímedes saeu do baño e
foi correndo desnudo como estaba cara o palacio gritando: "¡eureka! ¡eureka!".
A palabra grega "¡Eureka!" utilizada por Arquímedes, quedou desde entón como unha expresión
que indica a realización dun descubrimento.
Ao levar á práctica o descubrimento, comprobou que a corona tiña un volume maior que un
obxecto de ouro do seu mesmo peso. O ouro da coroa fora mesturado cun metal máis lixeiro, o
cal dáballe un volume maior. O ourive confesou que quitara ouro e agregado a mesma cantidade
de prata. Non se sabe que sorte correu; pero o máis probable é que o rei ordenara a súa
execución.
No ano 212 a. C., cando Siracusa foi tomada polos romanos logo dun longo sitio, Arquímedes
estaba resolvendo un problema no chan, cando un soldado romano achegouse a el e ordenoulle
levantarse e irlle a presentar os seus respectos ao xeneral romano Marcelo.
Arquímedes, moi molesto porque o soldado pisara o seu debuxo, gritoulle "¡No
arruínes as miñas esferas!''...a reacción foi inmediata: o soldado matouno.
Marcelo, que encargara que non matasen a Arquímedes pois sabía da súa fama
de gran sabio, encargou que se lle fixese un funeral de honra. El atopou que o
volume dunha esfera é 2/3 do volume dun cilindro que a circunscribe. Na lápida
Figura
da súa tumba gravouse o signo (pi) e a unha figura.
COMPRENSIÓN DO TEXTO
1. Ondeo corre a historia?
2. Que lle pediu o rei de Siracusa a Arquímides?
3. Onde se lle ocorreu a solución?
4. Cal era a solución?
5. Que palabra gritou?
6. Que comprobou cando levou á práctica o descubrimento?
7. Que lle ocorreu ao ourive?
8. Como morreu Arquímides?
9. Que descubriu relacionado coa esfera?
10. Que mando gravar como epitafio na súa lápida?
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O nome do mar Exeo
Teseo, na mitoloxía grega, o maior heroe ateniense, fillo de Exeo,
rei de Atenas e de Etra, filla de Piteo, rei de Trecén. Aos 16 años,
Teseo, que se educara en Trecén, foi a Atenas a reclamar a Exeo como
seu pai. O mozo decidiu facer a viaxe por terra, despexando o camiño
de bandidos e monstros e inflixíndolles o mesmo tipo de morte que
eles lles deran ás súas víctimas. Entre os malvados ós que matou
estaban Escirón, Sinis e Procrustes.
Teseo chegou a Atenas cunha espada e un par de sandalias que Exeo
deixara ao seu fillo en Trecén. Medea, a muller de Exeo, intentou
envenenalo, pero en canto Exeo recoñeceu as prendas familiares,
proclamou a Teseo seu fillo e herdeiro e desterrou a Medea.
Da quela Atenas tiña que enviar a Creta todos os anos sete mozos e
sete mozas que eran utilizados como alimento de Minotauro. Teseo
Minotauro
mostrouse disposto a acabar con eses sacrificios inútiles e ofreceuse a se
mesmo como unha das víctimas. Antes de partir díxolle ao seu pai que si saía victorioso a vela do
seu barco sería branca, si morría o barco volvería cunha vela negra. O Minotauro era fillo de
Pasifae, raíña de Creta, e dun touro branco como a neve que o deus Poseidón enviara ao marido
de Pasifae, o rei Minos. Cando Minos se negou a sacrificar o animal, Poseidón fixo que Pasifae se
namorara del. Despois de dar a luz ao Minotauro, Minos ordenou ao arquitecto e inventor
Dédalo que construíra un laberinto tan intricado que fora imposible saír del. Alí foi encerrado o
Minotauro e o alimentaban con víctimas humanas que Minos esixía como tributo de Atenas.
Cando Teseo chegou a Creta, a filla de Minos, Ariadna, namorouse del. Ariadna ofreceuse a
axudalo se lle prometía que a levaría a Atenas e casaría con ela. Entón deulle un nobelo de fío
que el suxeitou á porta do laberinto e foi soltando a través do seu recorrido. Cando se atopou co
Minotauro durmido, golpeouno ata matalo, salvando tamén aos demais mozos e mozas
condeados ao sacrificio facendo que seguiran o recorrido do fío ata a entrada.
Levando a Ariadna con eles emprenderon a viaxe de volta a Atenas. Detivéronse na illa de Naxos.
Teseo deixou a Ariadna na illa para que se recuperara dos mareos e el voltou ao barco para facer
uns traballos. Un forte vento empurrou o barco a alta mar e cando voltaron á illa Ariadna xa
morrera. Seguiu a viaxe para Atenas, sen embargo, esqueceuse de izar unha vela branca que
representaba a súa victoria sobre o Minotauro. Exeo, ao ver unha vela negra, creu ao seu fillo
morto e tirouse dende unha altura rochosa ao mar, que dende entón coñécese como mar Exeo.
COMPRENSIÓN DO TEXTO

1. Quen era Teseo?
2. Quen era Ariadna?
3. Que fixo para non perderse no laberinto?
4. Que aspecto tiña o minotauro?
5. De que se alimentaba o minotauro?
6. Onde estaba escondido o minotauro?
7. Como derrotou Teseo ao Minotauro?
8. Que ocorreu na illa de Naxos?
9. Que se esquenceo de facer Teseo?
10. Por que lle puxeron o nome de Exeo ao mar?

Forum Gigurrorum

A tumba de Alexandre Magno
Onde está enterrado o corpo de Alexandre Magno? O que se sabe,
historicamente, sobre o seu corpo é que, tras a súa momificación en
Babilonia, foi enviado nun gran carro cara Macedonia.
No camiño o cargamento foi interceptado por Ptolomeo, un dos seus
xenerais, que se apropiou de Exipto, e levouno ao país do Nilo como
un valioso instrumento simbólico de lexitimación. Ptolomeo instalou o
corpo en Menfis mentres lle preparaba unha tumba a súa altura en
Alexandría, a gran capital que debía potenciar Alexandre coa súa
presenza. Da morada funeraria que Alexandre tivo en Menfis, durante
uns vinte anos, non se sabe absolutamente nada. Así que aí hai un
Alexandre Magno
primeiro enigma arqueolóxico, aínda que se especula que estivese na área
romanaromanaAm
de Saqqara.
O momento exacto do traslado do corpo de Alexandre a Alexandría, no seu
undsen
sarcófago de ouro, non está claro. Especúlase con que puido ser o fillo e sucesor de Ptolomeo,
Filadelfo, quen se encargase diso. No 274 a. de C., Alejandre xa estaba en Alexandría. A súa
estadía alí duraría séculos e o máis seguro é que siga aínda na cidade. Pero parece ser que non
estivo sempre no mesmo lugar. Suponse que houbo un traslado, desde unha primeira tumba
solitaria, a outra máis monumental que estaría en conexión coas dos reis da dinastía ptolemaica
que se enterrarían na mesma área do mausoleo de Alexandre.
O historiador Estrabón, que visitou a cidade no 30 a. de C., sinala que o mausoleo, "que ten un
recinto onde están as tumbas dos reis e a de Alexandre", estaba ao norte da cidade. Hoxe esa
zona corresponde ao promontorio Silsileh, pero unha parte da área antiga quedou baixo a auga
coa elevación do nivel do mar e outra foi arrasada no século XIX ao construírse un dique. Nin da
primeira tumba nin do gran mausoleo definitivo de Alexandre se atopou ningún resto. Tampouco
quedou representación algunha, polo non sabemos do seu aspecto, todo son especulacións.
A tumba de Alexandre foi un dos lugares máis soados da antigüidade, un punto quente do
turismo grecorromano, e, entre o 300 a. de C. e o 400 de nosa era, visitárona todos os famosos
da época.
Sabemos que entre outros visitárona: Xullo César e Octavio Augusto, que lle colocou unha coroa
de ouro á momia do conquistador e que lle rompeu o nariz, accidentalmente, ao bicala.
Alexandre xa non descansaba no seu sarcófago orixinal de ouro, substituído por Ptolomeo X por
outro máis barato de alabastro. Tampouco posuía os seus ornamentos de ouro, dos que o
desposuíu Cleopatra para recrutar máis tropas tras a derrota de Actium. Visitantes posteriores
foron Calígula, que lle quitou a coraza. Septimio Severo fixo pechar, a comezos do século III, a
tumba, que por entón parece que estaba en conexión con algúns rituais secretos e preocupantes.
As loitas entre pagáns e cristiáns que devastaron Alexandría enterran definitivamente a tumba de
Alexandre na escuridade do esquecemento e a rumoroloxía.
COMPRENSIÓN DO TEXTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Onde está enterrado o corpo de Alexandre Magno?
Quen interceptou o carro co seu corpo?
A que país foi levado o seu corpo?
En que cidade estivo 20 anos?
A que cidade se trasladou xa definitivamente?
Que cambios se produciron na zona da cidade onde, segundo Herodoto, estaba o mausoleo?
Quen visitou a sús tumba?
Que ornamentos lle quitou Cleopatra? Por que? Quen fixo pechar o mausoleo?
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Manifestacións femininas na antiga Roma
Para un romano as mulleres debían ser meras matronas sometidas ao
paterfamilias, polo que se consideraba adecuado que observasen austeridade e
modestia na vestimenta. Para que non chamasen a atención,
estáballes prohibido marcar as curvas do corpo e era preceptivo o
uso do veo. Estas normas de decoro adquirían tal importancia que
Valerio Maximo chega a afirmar que moitos divorcios tiveron por
causa a negativa da muller a levar o veo.
No ano 215 a. C., tras ser derrotado o exército romano por Aníbal na batalla
de Cannas, deuse unha volta de porca máis: os políticos, movidos pola
necesidade de recuperarse economicamente para continuar facendo fronte a
tan poderoso inimigo, votaron unha lei que limitaba as manifestacións
externas de riqueza nas mulleres. Non se permitía levar máis de media onza de
ouro en xoias, os vestidos non debían ter cores rechamantes para non
Muller romana
empregar tinguiduras caras, e haberían de conformarse coa litera e o tiro
romanaromanaA
para circular
mundsen por Roma e inmediacións, pois se prohibía o carruaxe de dous cabalos se non era
para asistir a algún acontecemento de carácter relixioso. Esta lei, coñecida como a Lex Oppia,
debe o seu nome ao tribuno da plebe Cayo Oppio.
Pero chegados ao ano 195 a. C., baixo o consulado de Catón, as restricións impostas pola lei
parecían caducas: posto que Roma vencera, fluía a riqueza facendo innecesaria tanto recorte. Xa
que logo, dous tribunos da plebe pensaron que sería boa idea pedir a súa abrogación.
O máis sorprendente é que a discusión non se desenvolveu como fose normal na República,
senón que as mulleres botáronse á rúa nunha manifestación de proporcións inimaxinables. Unha
enorme multitude entrou no Capitolio. “Nin a autoridade, nin o pudor, nin as ordes dos seus
maridos conseguiron facelas volver a casa. Ocuparon todas as rúas da cidade e os accesos ao
Foro”. Reclamaban que se lles devolvesen “os seus adornos de antes”. A afluencia ía aumentando
co transcurso dos días, porque chegaban mulleres doutras cidades.
Catón, que desexaba o mantemento da lei Oppia, argumentaba que a lei evitaba a vergoña da
pobreza, porque en virtude dela todas as mulleres vestían do mesmo xeito. Dirixiuse a elas cun
discurso de dous partes: en primeiro lugar unha reprobación da súa conduta, contraria aos bos
costumes, e despois expúxolles os perigos de aumentar o luxo. Aproveitou para fustigar aos
maridos e maxistrados que non foran capaces de restablecer a orde na cidade nin de facerse
respectar nas súas casas. Na súa opinión, ceder ás pretensións femininas era exporse a novas
revoltas protagonizadas por outros grupos de presión.
A pesar seu, a lei foi derrogada; pero como Catón consideraba que o desexo dunha muller de
gastar diñeiro era unha enfermidade que non podía curarse, senón simplemente reprimirse, anos
máis tarde defendería outra lei, relativa aos testamentos dos máis ricos, para evitar a
acumulación de fortunas femininas.
COMPRENSIÓN DO TEXTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cal era a función que tiñan as mulleres no imperio romano?
Que propoñía a Lex Oppia?
Que propuxeron, no ano 195 a. C., dous tribunos da plebe?
Como reaccionaron as mulleres romanas?
Que desexaba Catón? Por que?
Que ocorreu, ao final, coa lei?
Que outra lei, referida ás mulleres, defendería Catón, anos máis tarde?
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Numancia
Numancia é o nome dunha desaparecida poboación
celtíbera situada sobre o Cerro da Muela, en Garray, a 7
km. ao norte da actual cidade de Soria, España.
No ano 153 a. C. ten o primeiro conflito grave con Roma,
ao deixar entrar na cidade a uns fuxitivos da tribo dos
belos, procedentes da cidade de Segeda (actualmente os
seus restos están situados na provincia de Zaragoza). Os
numantinos, ao mando de Caro de Segeda, conseguen
derrotar a un exército de 30.000 homes mandados polo
cónsul Quinto Fulvio Nobilior, pero houbo que lamentar
que o seu xefe, Caro, morrese na batalla.
Tras vinte anos repelendo os continuos e insistentes
ataques romanos, no ano 133 a. C., o senado romano
confire a Publio Cornelio Escipión Emiliano o labor de
destruír Numancia. Xa tiña experiencia porque viña de
destruír a ciuad de Cartago.
Cando Publio Escipión Emiliano chegou a Hispania
atopouse cun panorama desolador. As lexións romanas non eran nin a sombra do que el
esperaba. Achábanse acuarteladas en campamentos que máis parecían sucursais dos casinos das
Vegas que acuartelamentos militares. Os lexionarios vivían mesturados con prostitutas, adivinos,
apostadores, traficantes, comerciantes e demais fauna nun ambiente tan corrompido como
escandaloso. Escipión Emiliano botounos a todos dos campamentos e dedicouse a devolverlles a
aqueles homes a disciplina de ferro que os fixera famosos.
Unha vez convertido aquel exército nunha maquinaria asombrosamente eficaz e á fronte de
60.000 homes, Escipión Emiliano comezou a marcha desde Ampurias ata Numancia. Escipión
Emiliano despregou ás súas tropas e construíu unha liña de fortificaciones provisional ao redor da
cidade. A proporción entre asediantes e asediados, era cláramente desfavorable para os
numantinos. Calcúlase que o exército romano alcanzaría os 25.000 homes, mentres a poboación
asediada calcúlase nuns 8.000-10.000 homes.
Tras 13 meses de fames, enfermidades e tras esgotarse os seus víveres, os numantinos deciden
pór fin á súa situación. Algúns deles entréganse en condición de escravos ao exército de Publio
Cornelio Escìpión Emiliano, mentres que a gran maioría dos numantinos decidiron suicidarse,
prevalecendo a súa condición de liberdade fronte á escravitude de Roma.
COMPRENSIÓN DO TEXTO
1. Preto de que cidade estaba situada a antiga poboación de Numancia
2. Cando tiveron o primeiro conflito grave con Roma?
3. Cal foi o motivo deste conflito?
4. Que decide o senado romano no ano 133 a. C.?
5. Que cidade acababa de destruir Publio Escipión Emiliano?
6. Que se atopou Publio Escipión Emiliano can chegou a Hispania?
7. Onde comezou a marcha para atacar Numancia?
8. Que construiu ao redor de Numancia?
9. Que proporción había entre os soldados romanos e os habitantes de Numancia?
10. Canto tardaron en conquistar Numancia?
Forum Gigurrorum

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.
Galaicos

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?
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O invento do xadrez
O xadrez ten máis de mil anos de historia. Circulan moitas lendas acerca da
súa orixe e diferentes países atribúense a súa invención. Hoxe crese que o
xadrez constitúe unha evolución do xogo de mesa chamado shatranj, que
provén, á súa vez, do chaturanga, ideado na India no século VI.
A expansión cara ao occidente do xadrez débese aos musulmáns. A
primeira mención expresa ao xadrez é un texto persa do 600. A influencia
persa rastréxase nalgunhas palabras como Alfil, que deriva da palabra árabe
ao-fil, elefante, que era o que antigamente representaba. A expresión «dar
xaque», ameazar ao rei, vén de Sha, rei dos persas e Sha mat significa «o
rei morreu».
Esta pode ser unha desas lendas sobre o xadrez:
Cando un matemático oriental inventou o xadrez, quixo o rei de Persia
coñecer e premiar ao inventor. O rei ofreceu ao inventor concederlle o
premio que solicitara.
Peza do xadrez
O matemático contentouse con pedirlle 1 gran de trigo pola primeira
casilla do taboeiro de xadrez, 2 pola segunda, 4 pola terceira e así sucesivamente, sempre
dobrando, ata a derradeira das 64 casillas.
O soberano persa case se indignou dunha petición que, ó seu parecer, era casi insignificante.
- ¿Non queres nada máis? Preguntoulle outra vez o rei.
- Con eso chegarame, respondeulle o matemático.
O rei deu a orde ao gran visir de que, ao momento, quedaran
satisfeitos os desexos do sabio.
¡Pero que grande foi o asombro do visir, despois de facer o
cálculo, vendo que era imposible dar cumplimento á orde!
Para darlle ao inventor a cantidade que pedía, non había trigo
bastante nos reais graneiros, nin nos de toda Persia, nin en todos os de
Asia.
Peza do xadrez
momificación

O rei tivo que confesarlle ao sabio que non podía cumplirlle a súa promesa, por non ser bastante
rico. O número de grans era o seguintes: dezaoito trillóns, catrocentos coarenta e seis mil
setecentos coarenta e catro billóns, setenta e tres mil setecentos nove millóns, cincocentos
cincoenta e un mil seiscentos quince. 18.446.744.073.709.551.615
COMPRENSIÓN DO TEXTO
1. Cantos anos de antigüidade ten o xadrez?
2. Onde se cre que foi inventado?
3. De que xogo provén?
4. De onde era o rei?
5. Que lle pediu o sabio ao rei de Persia?
6. Cal foi a reacción do rei ante esta petición?
7. A quen lle deu a orde o rei para que cumprise os desexos do sabio
8. Que tivo que confesar o rei?
9. Cantos grans de trigo eran?
10. Coñeces algún xadrecista?
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O rei Arturo
Uther, rei do que se coñece agora como Gran Bretaña, decidiu un día asinar a paz cun dos
seus inimigos: o duque de Cornwall. Para iso invitou ao duque e á súa esposa ao seu
castelo. Cando Uther coñeceu á duquesa Ingraine quedou totalmente namorado dela.
Ao darse conta desta situación, a duquesa pídelle ao seu marido retirarse do castelo e
regresar á casa. O duque de Cornwall retirouse do castelo e reiniciou a guerra. O amor de
Uther pola duquesa era tan grande que buscou a axuda de Merlin, o mago da corte.
Este díxolle que podía axudalo cunha condición: o fillo que tivese con Ingraine
entregaríallo a el (a Merlin), para educalo e preparalo para cumprir o seu
destino, que non era outro que ser o máis grande Monarca de Inglaterra.
A espada Excalbur

Isto animou a Uther para ir coas súas tropas. Na loita Cornwall morre e Uther
convencen a Ingraine para que se converta na súa esposa. Ao final, ela accedeu e pronto casaron.
Cando naceu o herdeiro, foi Merlin a ver a Uther e este entregoullo como prometera. A criatura foi
entregada a Sir Héctor, un nobre da corte, quen non tiña coñecemento do sangue real do neno. O infante
foi bautizado co nome de Arturo.
Cando Arturo contaba con dous anos o seu pai, Uther, morreu. O reinou entrou entón nunha etapa de
anarquía incontrolable que durou por anos. Un bo día Merlin reunido co arcebispo de Canterbury díxolle
aos nobres da corte que sería Cristo a través dun milagre quen sinalaría o sucesor lexítimo de Uther. O
milagre non se fixo esperar, e no cemiterio próximo á igrexa apareceu un espada encaixada nunha pedra.
Na folla da espada estaba inscrito: "quen poida desencaixarme desta pedra será rei de toda Bretaña por
dereito de nacemento". Ante este milagre todos os nobres intentaron sacar a espada, sen ningún
resultado.
Foi así como decidiuse que, despues do torneo tradicional de cada ano, os cabaleiros asistentes poderían
probar sorte coa espada milagrosa. Nun deses torneos participaba Sir Héctor e Sir Kay, o seu fillo. Arturo
non participaba porque era un rapaz de 15 anos. Cando comezou o torneo, Sir Kay deuse conta que non
tiña a súa espada, entón pediulle a Arturo que lla fose a buscar á casa.
Arturo foi correndo a buscala pero non puido entrar na casa, pois estaba pechada, entón recordouse da
espada que estaba no cemiterio e foi na súa busca. Tomou a espada pola súa empuñadura e sacouna con
total facilidade. Ao entregarlla a Sir Kay , este deuse conta ao instante que era a espada do cemiterio, así
que lla ensinou ao seu pai. Sir Héctor quedou cheo de estupefacción e levou aos seus fillos ata o
cemiterio. Alí díxolle a Arturo que volvese meter a espada no seu sitio, Arturo fíxoo. Logo, instoulle a que a
sacase novamente. Ao ver ao seu fillo adoptivo sacar a espada tan facilmente prostrouse de xeonllos do
mesmo xeito que Sir Kay. Arturo asombrouse disto e Sir Héctor, con voz emocionada, explicoulle que
desde ese momento sería o Rei de toda Bretaña.
Foron entón onde o arcebispo e contáronlle a gran fazaña. O arcebispo reuniu a todos os cabaleiros ao
redor da espada e deixou probar a súa sorte a cada un. Deixou para o final a Arturo e este volveu sacar
facilmente a espada da pedra, esta vez diante dun gran número de persoas.
Foi así proclamado como rei de Bretaña e a espada colocouse en altar maior da catedral de Canterbury.

COMPRENSIÓN DO TEXTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Quen era o pai de Arturo?
De quen se namorou?
¿Quen era Merlín?
Que condición lle puxo Merlín para axudalo?
Que milagre era o que ía sinalar o herdeiro do trono de Bretaña?
Que se esquenceu Sir Kay?
Que lle trouxo Arturo a Sir Kaly?
Como se chamaba a espada?
On se colocou?
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Os viquingos
O navío foi para os viquingos o que o templo para os antigos gregos: a
culminación da súa habilidade técnica, a obra maestra da súa
cultura material e, sobre todo, o símbolo do seu poder.
A cada necesidade correspondíalle un tipo de barco. Para
navegar nos fiordos e no interior dos arquipélagos, utilizaron os
karv, elegantes e rápidos barcos costeiros. Para surcar o
océano, o tipo de embarcación empregado foi o knorr, un
barco de carga ancho e espacioso, movido principalmente a
vela. Para a guerra e as incursións, os viquingos utilizaron os
langskip, longas e afiadas embarcacións de pouco calado,
gobernadas a vela ou a remo.
A pesar das asombrosas cualidades náuticas das súas embarcacións
e do perfecto coñecemento da navegación que demostraron ó longo da
súa historia, para os viquingos non deixaba de resultar perigoso
Barco viquingo: karv
adentrarse en alta mar, calquera que fora o estado do tempo, ou
atravesar o océano Ártico cheo de icebergs, ou transportar grandes cargas. Pero nin o frío inclemente, nin
o perigo de naufraxios nin aínda o medo ao descoñecido, facíaos retroceder. Grazas á utilización dunha
serie de métodos de navegación baseados na observación do entorno, no levantamento de cartas marinas
(«mapas de rutas» grabados en táboas de madeira) e así mesmo no cálculo aproximado da altura do sol,
fixeron do mar, indiscutible.
Establecidos durante o século VIII nas rexións practicamente desertas dos arquipélagos escoceses, os
viquingos noruegueses realizaron incursións illadas, a partir de 793, contra os conventos cristiáns das illas
do mar do Norte e de Irlanda. En 839, o xefe Thorgisl desembarcou en Irlanda, conquistou a illa e fundou
Dyflinn (a actual Dublín). A ansia de conquistas dos viquingos non coñeceu límites. Realizaron incursións
cara o sur, contra as cidades do litoral franco, subindo mesmo polo río Loira ata Tours, atacaron as costas
portuguesas, as españolas (especialmente as costa galegas) e as do norte de África. As costas galegas
foron durante moitos anos atacadas e mesmo levantáronse na costa torreóns para defenderse, hoxe isto
lémbrase cunha festa viquinga na localidade de Catoira (Pontevedra). Paralelamente a estas accións
guerreiras, os viquingos iniciaron a colonización de Islandia, descuberta algúns anos antes, establecendo
máis de dez mil colonos entre o 870 e o 930. Aproveitando as excelentes condicións da illa para o cultivo e
a cría de animais, os colonos organizáronse en pequenas comunidades, nunha sociedade harmoniosa
asentada na igualdade e o respecto aos individuos. Sen embargo, a constante afluencia de novos
poboadores acabou por destruír aquel fráxil equilibrio. Moi pronto empezou un período de penurias, ao
mesmo tempo que empezaron a xurdir as rivalidades e a loitas entre os distintos clans. Os granxeiros
volveron a convertirse en viquingos e emprenderon a marcha cara o oeste en busca de novas terras.
No 982, o xefe Erik “O vermello”, proscrito de Islandia por cometer un crime, descubriu unha terra
acolledora á que bautizou como Groenlandia (o «país verde»). Alí fundou dúas colonias, desde as cales os
viquingos emprenderon novas expedicións que lles levaron, cinco séculos antes que Cristóbal Colón, aos
lugares do continente norteamericano que chamaron Hellulandia (Terra das pedras), Marklandia (Terra
dos bosques), Vinlandia (Terra das viñas).

COMPRENSIÓN DO TEXTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Que era o navío para os viquingos?
Que tipos de embarcacións tiñan os viquingos?
Que embarcación empregaban para surcar o océano?
Sobre que material grababan os mapas?
Contra que cidades realizaron incursións?
Como se lembra hoxe estas incursións en Galicia?
Que descubriu Erick?
Como lle chamaron?
Que significa “Hellulandia”?
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O hidromel, o néctar dos deuses
É a bebida fermentada máis antiga que se coñece, moito máis que a
cervexa e o viño, e probablemente é a primeira bebida alcohólica que
comezou a beber con asiduidade o ser humano. As súas orixes
pérdense no albor dos tempos e foi consumida por todo o mundo
antigo, desde África aos países nórdicos e de China a América
pasando por toda Europa.

Viquingo

Os vestixios máis antigos de consumo de hidromel atopáronse nunha
vasija de barro que contiña unha mestura de hidromiel con arroz e
froitas. Achouse en China e foron datados do 7.000 a.C. aínda que a súa
orixe é bastante máis antigo e descoñécese quen foron os descubridores
deste proceso de fermentación.

A súa elaboración básica é relativamente sinxela. Férvese auga con mel gárdase nun recipiente
que se pon ao sol durante uns meses e xa temos o hidromel. Por iso é fácil imaxinar que
seguramente se trata dun descubrimento fortuíto. Auga con mel que se quenta e que por
casualidade se mantine nunhas óptimas condicións ambientais. Este brebaxe queda esquecido
uns meses ata que chega un individuo bébeo e… quere beber máis.
Sexa como fora, o caso é que esta bebida é consumida por todo o mundo antigo durante séculos.
A hidromel menciónase nos versos hinduistas de Rig Vedá (1100-1700 a.C.). Era a bebida
preferida dos gregos e o mismísimo Aristóteles fala dos pros e contras do seu consumo. Os
romanos chamábana “auga mulsum” e Columella, naturalista romano, (60 d.C.) describe varias
receitas para preparalo.
Na Idade Media consómena celtas, saxóns e viquingos. Os bardos recitan sobre os bondades do
hidromel en moitos cantares épicos nórdicos e anglo-saxóns (Gododdin e Beowulf) e tamén é
coñecido o seu inxente consumo nas festas e as reunións dos guerreiros no salón de hidromel,
banquete que continuarían no paraiso do Valhalla onde beberán hidromiel durante toda a
eternidade.
Tamén en América se consome hidromel. Os maias engadían ao auga e ao mel a cortiza dunha
árbore chamada balche, o mesmo nome que recibe o licor obtido.
Pero a partir do século X, o viño, procedente do Mediterráneo, foi desprazando o consumo do
hidromiel ata limitalo case exclusivamente ao norte de Europa, é dicir, onde as vides deixaban de
ser viables.
Aínda así se seguirá consumindo outorgándolle ademais propiedades medicinais e máxicas. Por
exemplo, no século XVI, as parellas recentemente casadas que quixesen ter un fillo varón, debían
de beber hidromiel durante todo o mes lunar seguinte á súa voda. De aquí herdamos a expresión
actual de “Luna de miel”.
COMPRENSIÓN DO TEXTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cal é a bebida fermentada máis antiga?
Onde foi consumida?
Onde se atopraron os vestixios máis antigos de consumo de hidromel?
Como se elabora?
Cal era a bebida preferida dos gregos?
Que pobos tiñan un “salón de hidromel” para consumila en grandes cantidades?
Que outra bebida foi desprazando o consumo da hidromel?

8.

De onde vén a expresión actual “luna de miel”?

Forum Gigurrorum

O galo e a galiña de Santo Domingo da Calzada
No interior da catedral de Santo Domingo da
Calzada (A Rioxa) consérvase un insólito galiñeiro
de pedra gótica, no que viven e cacarean un galo e
unha galiña. Mantense así o recordo do “milagre
do aforcado desaforcado”…
Conta a tradición que entre os moitos peregrinos
composteláns que fan alto nesta cidade para venerar
as reliquias de Santo Domingo da Calzada, chegou aquí
un matrimonio alemán co seu fillo de dezaoito anos
chamado Hugonell, procedente de Ad Sanctos (Alemaña).
A moza do mesón onde se hospedaron namorouse do mozo
Hugonell, pero ante a indiferenza do raparigo, decidiu
Galo
vingarse. Meteu unha copa de prata na equipaxe do mozo e
cando os peregrinos seguiron o seu camiño, a rapariga denuncio o roubo ao Corrixidor.
As leis de entón (Foro de Afonso X o Sabio) castigaban con pena de morte o delito de roubo e
unha vez foi prendido e xulgado, o inocente peregrino foi aforcado.
Ao saír os seus pais camiño de Santiago de Compostela, foron ver ao seu fillo aforcado e, cando
chegaron ao lugar onde se atopaba, escoitaron a voz do fillo que lles anunciaba que Santo
Domingo da Calzada conservoulle a vida. Foron inmediatamente a casa do Corrixidor da Cidade e
contáronlle o prodixio.
Incrédulo o Corrixidor contestou que o seu fillo estaba tan vivo como o galo e a galiña que el se
dispuña a comer. Nese preciso instante o galo e a galiña saltando do prato puxéronse a cantar.
E desde entón din os famosos versos:
“Santo Domingo da Calzada
onde cantou a galiña logo de asada”
En recordo deste suceso mantéñense na catedral un galo e unha galiña vivos durante todo o ano.
Sempre son de cor branca e proceden de doazóns de devotos do Santo, cambiándose as parellas
cada mes. O resto do tempo permanecen nun galiñeiro que a Confraría de Santo Domingo
mantén no seu domicilio social.
Fronte ao galiñeiro que se construíu cara a 1445 e debaixo dunha fiestra románica consérvase un
anaco da madeira da forca do peregrino.
COMPRENSIÓN DO TEXTO
1. Onde está Santo Domingo da Calzada?
2. Que hai no interior da catedral de Santo Domingo da Calzada?
3. De onde era o mozo?
4. Que fixo a moza do mesón?
5. A que foi condeado o mozo?
6. Que ocorreu cando os país foron ver ao filloa forcado?
7. Que lle pasou ao polo que estaba comendo o xuiz?
8. De que cor son o galo e a galiña?
9. Cada canto tempo se cambia a parella?
10. Que se conserva debaixo dunha fiestra románica?
Forum Gigurrorum

Auga vai!
O primitivo Madrid do cal aínda conservamos bastantes restos, era unha
serie de estreitas rúas, de trazado tortuoso, ao estilo musulmán, que teñia
por finalidade contrarrestar os efectos da calor do sol e os elementos
atmosféricos. Construído sobre un outeiro, as rúas eran en pendente, sen
pavimentación algunha, o que producía grandes lameiras cando chovía e
unha espesa capa de po en época seca. O réxime de choivas debeu ser
máis intenso que o actual, debido a que o primitivo Madrid, estaba
rodeado por bosques e praderías por todas partes como os Montes do
Pardo, a Casa de Campo e outros. Había moito máis árbores que na
actualidade. O camiñar por aquelas rúas tortuosas e empinadas debía
ser un exercicio ximnástico constante.
Así debía ser na maioría das poboacións, edificadas sobre outeiros,
moitas veces ao redor dun castelo.
O paso persistente de cabalerías durante a época seca debía levantar po
en tal cantidade, que a atmosfera facíase irrespirable. Os excrementos de
animais, asnos, cabalos, mulas, cans e porcos e as verteduras ou residuos que se lanzaban polas
fiestras, seguramente producían un cheiro e aspecto das rúas bastante desagradable. A auga de
choiva e os residuos humanos e animais mesturados co barro debían de correr cara as partas
máis baixas da cidade de maneira que conto máis baixo nos situásemos, o estancamento de
augas negras e lameiras debía de producir unha extraordinaria pestilencia.
Auga vai!

O Madrid medieval debeu ser todo menos unha cidade limpa e hixiénica. As ratas debían
reproducirse en grandes cantidades. Os mosquitos e as moscas debían atopar excelente pábulo
nutritivo para a súa multiplicación e supervivencia. Todo iso unido á ausencia de alumado nas
rúas, salvo o débil reflexo dos candís a través das estreitas fiestras completan a escena nocturna.
A presenza de oviños de parásitos intestinais deberon ser moi frecuentes naquelas épocas. O
costume da época era de ao berro de “¡Auga vai!” lanzar pola ventá os desperdicios e que moitas
veces caían sobre o desprevido viandante. Para evitalo, os tendeiros tiñan o costume de colocar
sobre os seus negocios unha manta a xeito de toldo que recollía en parte tales desperdicios ou
inconfesables inmundicias. Cando os Reis Católicos entraron en Madrid, debía ser tan
insoportable o cheiro e a presenza de lixos nas rúas, que nada menos que naquel medievo tardío
teñen que dar ordes severas de higienizar a cidade, ordes que como de costume eran acatadas
pero non cumpridas.
Hai noticia de que comezan a imporse sancións aos que lanzaban inmundicias polas fiestras, pero
isto non chega ata 1530.
No Madrid medieval, os porcos deambulaban polas rúas buscando canto servise para a súa
alimentación. Esta escena ata hai pouco aínda podía presenciarse en moitos pequenos pobos.
COMPRENSIÓN DO TEXTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Como era o Madrid primitivo?
Sobre que formas de relevo estaba construído?
Que facía que Madrid non fose unha cidade limpa?
Cando berraban “Auga vai!”?
Que fixeron os tendeiros para contrarrestar os efectos do “Auga vai!”?
Como atoparon a cidade (aínda non era a capital) os Reis Católicos?
Cando se empezaron a poner sancións aos que lanzaban inmundicias polas fiestras?
Quen deambulaba polo Madrid medieval?
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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.

Gárgola

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

En que lugar das catedrais se colocan as gárgolas?
Como era o dragón A Gargouille?
Onde vivía?
Que cuspía o dragón? Garda relación coa función das gárgolas?
Como dominou ao dragón o cura?
Que parte do corpo non arde una fogueira?
Hai moitas gárgoras iguais?
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A mesa do rei Salomón

Templo do rei Salomón
romana
romanaromanaAmundsen

É unha lenda que está moi documentada. Entre outros fanse
eco dela Flavio Josefo, Procopio de Cesarea ou Ibn Haxan. A
lenda en cuestión fai referencia a unha mesa que, din,
pertenceu ao rei Salomón. Nela estaría plasmado
todo o coñecemento do Universo que entón
se tiña, así como a fórmula da creación e o
nome verdadeiro de Deus: en hebreo,
“Shem Shemaforash”, -“que non pode
escribirse xamais”-. Por iso é polo que o suposto
contido gráfico da mesa estivese formado por
complexos xeroglíficos para cuxa comprensión faría falta
coñecer en profundidade a Cábala.

O valor da mesa sería incalculable. Máis se temos en conta a descrición que dela se fai nas
crónicas e textos que a mencionan; estaría recuberta de ouro e pedras preciosas, sobre todo
esmeraldas. Iso converteríaa nun dos obxectos máis cobizados da historia. Os xudeus lograron
escondela cando os persas arrasaron Xerusalén, pero non tiveron tanta sorte durante a outra
gran destrución do templo polas lexións romanas de Perico, quen a levou a Roma. Alí colleríana
os godos ao saquear a cidade no ano 410. Os seus últimos portadores serían os visigodos, que
cruzarían con ela os Pireneos tras sacala da fortaleza de Carcasona (Francia). A pista pérdese en
España, e máis concretamente en Toledo.
Cando árabe Tarik entra por Xibraltar no ano 711 faio con ánimo de conquista, pero vén tamén
co firme propósito de facerse coa mesa. Aquí as crónicas difiren no lugar onde o caudillo mouro
atopouna, oscilando entre Alcalá de Henares, Medinaceli ou a lenxendaria Cova de Hércules en
Toledo. O certo é que un obxecto tan valioso non podía pasar desapercibido para o xefe de Tarik,
Muza, que a reclamou. Dilucidarían a súa disputa ante o califa de Damasco, aínda que nin Tarik,
nin Muza nin a mesa -se é que realmente chegou a saír- volveron a España.
A súa desaparición podería achacarse a Don Rodrigo, derradeiro rei visigodo, a quen perdeu a
curiosidade. Contan que o rei abriu un edificio -que sitúan na praza de Zocodover (Toledo), a
chamada “Casa Pechada”- que levaba séculos clausurado. Cada un dos 24 reis visigodos
anteriores engadira un ferrollo, para asegurarse de que o segredo seguía a salvo. Don Rodrigo
non puido resistirse e abriu a porta, aínda que o que había tras dela non lle gustou nada:
tratábase dun lenzo no que as forzas cristiás baixo estandarte real visigodo eran derrotadas polas
de Tarik. Á beira achábase a Mesa, así como as 24 coroas dos seus antecesores.
Onde está la mesa de Salomón? En Medinaceli? En Toledo, Ceuta ou Xaén? Verdade ou lenda?
COMPRENSIÓN DO TEXTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Por que se di que é unha lenda moi documentada?
A quen pertencía a mesa?
Que estaría escrito na mesa?
E que lugares estivo a mesa?
Onde se perdeu a pista dela?
Onde a atopuo Tarik?
En que lugar de Toledo puido estar nalgún momento a mesa?
Quen abriu ese lugar?
Que atopou dentro?
Onde pode estar a mesa?

Forum Gigurrorum

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
A “campá” de Huesca
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Que rei aragonés morreu en 1134?
Que leantou ampolas entre os nobres e a Igrexa?
A quen deixaba o seu reino tras a súa morte?
A quen nomearon o seu sucesor?
Por que lle chamaban O Monxe??
Que fixo o abade no horto?
Que cabeza foi o badalo da campá?
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O nome dun continente: América
O destino, ou unha fatalidade, quixo que o nome de América
fora co que se coñecera para sempre o Novo Continente
descuberto por Colón.
No corazón da Lorena (Francia), e baixo a protección do seu
duque Renato II, existía un mosteiro chamado Saint-Dié,
onde os seus frades compartían o rezo e os cánticos sagrados
coa afición de copistas e cartógrafos, transcribían con
entusiasmo cantos papeis importantes caían nas súas mans.
Mapa de Martín Wadseemüller
Tiñan, ademais, unha pequena imprenta de onde saían cada
ano edicións de obras importantes. Á imprenta chegou un frade que era debuxante, cartógrafo e
corrector de probas que se chamaba Martín Waldseemüller.
No ano de 1507 estaban preparando unha nova edición da Xeografía de Ptolomeo. Nisto chegou ás mans
do duque un exemplar dunha carta de Americo cos relatos dos seus catro viaxes e un mapa no que
estaban debuxadas as rexións recén descubertas por Americo, os portugueses e os españois. O duque
entregou a carta ao mosteiro. O entusiasmo dos frades foi grande. Tanto que abandoaron a idea de
imprimir o Ptolomeo para adicarse á edición deste texto. Waldseemüller encargaríase de confeccionar o
mapa do Novo Mundo. O equipo dispoñíase a preparar un libriño que ía representar unha nova xeografía
e que ía anunciar ao mundo o un novo continente.
O 25 de abril de 1507 saía das prensas de Saint-Dié o ansiado libro. O libro compoñíase dun texto e unha
especie de recortable, que, pegado sobre unha esfera, daría a exacta idea do globo terrestre. No último
capítulo do libro aparece o texto que fixo famoso a Américo: «Mais agora que esas partes do mundo
foron extensamente examinadas e unha cuarta parte foi descuberta por Americus Vesputius, non vexo
razón para que non a chamemos América, é dicir, a terra de Americus, por Americus o seu descubridor,
home de sagaz inxenio, así como Europa e Asia recibiron xa os seus nomes de mulleres». Ao marxe do
texto púxose unha nota que dicía América.
O que entra polos ollos son, sen dúbida, os debuxos, os mapas, e por iso a divulgación do nome de
América debeuse, máis que ao texto, ao mapa que debuxou Waldseemüller. Enfrontados aparecen os
retratos de Ptolomeo e de Vespucci, fermosamente debuxados, colocados ao lado dos seus mundos: á
dereita, xunto a Americo, o Novo Mundo e á esquerda, xunto a Ptolomeo, o Vello Mundo.
Moitos aceptaron de inmediato o nome dado por Waldseemüller ao Novo Continente; outros seguiron
por un tempo chamándolle as Indias Occidentais.
En España, sen embargo, levantáronse feroces críticas. O primeiro que alzou a súa pluma contra tamaño
disparate foi o frade Bartolomé de las Casas. O frade non soportaba a idea de ver suplantado o nome do
seu heroe polo de quen, para el, era un impostor.
De Americo sabemos o que el, nun alarde de inmodestia, nos conta. Os seus comentarios xeográficos son,
a maioría, copias das teorías daquel momento. Desde o punto de vista social e económico, tampouco foi
Americo un home destacado. Xa que viviu, en Sevilla, nunha casa cunha renda baixa.
Sen embargo, foi Americo Vespucci un home que carecía dos méritos de Colón, dos irmáns Pinzón ou de
Juan de la Cosa, quen tivo a fortuna de dar o seu nome ao Novo Continente. Consuelo Varela Bueno
COMPRENSIÓN DO TEXTO
1.- A que se dedicaban os frades de Saint-Dié?
2.- Que era Martín Waldseemüller?
3.- Que estaban facendo no ano 1.507?
4.- Por que se lle puxo o nome de América ao novo continente?
5.- Cal foi a reacción á publicación do novo libro?
6.- Que pensaba o frade Bartolomé de las Casas?
7.- Quen foi Americo Vespucci?
8.- Quen tiña méritos para dárlle o seu nome ao novo continente?
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A viaxe de Colón
Cando terminaron os preparativos, uns noventa homes embarcáronse en tres
naves: dous carabelas, a Pinta e a Nena capitaneadas polos irmáns Pinzón, e
unha nave, a Santa María, na que ía Colón. A maioría da tripulación era de Palos
(Huelva); só quince expedicionarios non eran andaluces: dez vascos e cinco
estranxeiros. Non se embarcaron mulleres, frades nin soldados, pero si
oficiais reais para velar polos intereses económicos dos monarcas, e
un intérprete de linguas orientais.
O 3 de agosto de 1492 partiu a flota con rumbo ás Canarias e cun
obxectivo claro: alcanzar a costa asiática atravesando o Atlántico.
Todos os pormenores da viaxe atópanse recollidos nun documento
excepcional, o "Diario" que escribiu Colón, coñecido pola copia que do
mesmo fixo frei Bartolomeu das Casas.
Na travesía presentáronse algúns problemas. O máis importante foi o
descontento da tripulación polo afastamento das costas e a presenza
continua de ventos alisios, que os levaban directamente cara ao oeste,
temendo que non atoparían ventos favorables para volver á península.
Colón

Pero antes de acabar o mes de agosto apareceron ventos contrarios,
grazas ao cal se sosegaron os ánimos.

Os problemas reapareceron ao entrar na zona de calmas, o que, unido á ausencia de sinais de
terra, mostrou de novo o descontento dos mariñeiros. Colón chegou a pensar que excedera o
Xapón, e os seus problemas acrecentáronse cando estalou un motín xeral que puido conter tras
lograr convencer aos seus homes de que nuns poucos días máis atoparían terra. Pronto os ventos
aumentaron, avivouse a velocidade de navegación e comezaron a aparecer indicios de acharse
preto da costa: algunhas bandadas de paxaros e madeiras que flotaban no mar.
Cando, por fin, o 12 de outubro divisouse terra, a alegría dos expedicionarios foi inmensa.
Chegaran a unha illa das Bahamas, á que Colón deu o nome de San Salvador e que os indíxenas
chamaban Guanahaní. Esta illa hox chámase Watling.
Colón desembarcou e tomou posesión dela en nome dos Reis Católicos. Todos quedaron
marabillados das terras e dos homes, que Colón comezou a chamar indios (por crer que chegara
ás costas asiáticas) e que lle recordaban aos guanches das Canarias. Estes homes eran pacíficos,
pero carecían das riquezas que os descubridores esperaban atopar.
COMPRENSIÓN DO TEXTO
1. Cantos homes embarcaron?
2. Que tipo de naves utilizaron?
3. Que día partiu a flota?
4. Que rumbo tomaron?
5. Cal foi o problema máis importante que se presentou?
6. Que ventos soplaban cara u oeste?
7. Ao non topar terra, que pensaran Colón?
8. Que día divisaron terra?
9. Que nome lle deu Colón a esa illa?
10. Que nome tiña esa illa para os indíxenas?
Forum Gigurrorum

A voda dos Reis Católicos, non era válida
Isabel (aos seus dezaoito anos, era segundo unha persoa da súa
confianza,"en extremo fermosa, a máis fermosa señora que
eu vin xamais, e a máis graciosa nos seus modais") considerou
que Fernando (un ano menor, "era un mozo de estatura
mediana, ancho de ombreiros, de forte musculatura, tez
bronceada, cabelos castaños, hábil, intelixente e astuto") era
o mellor candidato para esposo, pero había un problema
legal, un problema canónico para este enlace: os
contraentes eran curmáns (os seus avós eran irmáns) e
necesitaban unha bula papal que autorizase os esponsais.
Os escrúpulos de Isabel para contraer matrimonio sen contar
coa autorización papal impedían realizar a cerimonia.
Finalmente os noivos presentaron unha falsa bula supostamente
emitida en xuño de 1464 polo anterior papa, Pío II (1458-1464), a favor de Fernando, no que se
lle permitía contraer matrimonio con calquera princesa coa que lle unise un lazo de
consanguinidad de ata terceiro grao (entre curmáns é de segundo grao) . Á vez que o bispo de
Segovia falsificara outra bula presuntamente asinada polo papa Calixto III (1455-1458). Isabel
aceptou e asináronse as capitulacións matrimoniais.
Os Reis Católicos

Pero ante o temor de que o rei Enrique IV (irmán de Isabel) abortase estes plans, ambos os
futuros contraentes optaron por atoparse de xeito clandestino e viaxar escondidos. Isabel coa
escusa de visitar a tumba do seu irmán Afonso, que repousaba en Ávila, escapou de Ocaña, onde
era custodiada estreitamente por don Juan Pacheco. Pola súa banda, Fernando atravesou
Castela, en segredo, disfrazado de mozo de mula duns comerciantes.
Finalmente o 19 de outubro de 1469 contraeron matrimonio, en secreto, no Palacio dos Viveiro
de Valladolid.
O papa Sixto IV estende a bula o 1 de decembro de 1472 e manda, desde Roma a Castela, ao seu
legado pontificio, Rodrigo Borgia, para que lla entregue en man aos contraíntes. O cardeal Borgia,
que é quen aconsella ao Pontífice para que firme a bula, espera como recompensa, a cambio das
súas xestións, o feudo de Gandía (un ducado que engadiría aos seus dominios como cardeal de
Valencia) para o seu fillo, Pedro Luís... E así foi. En 1485, cando Fernando se converte en Rei de
Aragón, Pedro Luís pasa a ser duque de Gandía.
E como Rodrigo Borgia é un home moi agradecido cando, en 1492, sae do conclave convertido no
papa Alexandre VI, os Reis de España reciben, a través dunha bula expedida por el, o título de
Católicos.
COMPRENSIÓN DO TEXTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Como se chamaban os noivos?
Que idades tiñan?
Que necesitaban para poder casar?
Cando se celebrou o matrimonio?
En que cidade casaron?
Como chegaron a esa cidade?
Que bulas presentaron os noivos para casar?
Quen levou, tre anos despois, a auténtica bula papal?
Que esperaba conseguir a cambio?
O papa Alexandre VI que título lle otorgou aos reis?
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Gutenberg e a imprenta
Na cidade alemá de Maguncia, na ribeira oeste do río Rin, foi
atopado morto, en febreiro de 1468, un personaxe
descoñecido. Durante algúns anos este ancián indixente e
medio cego recibiu unha asignación de roupas, grans e viño do
gobernador local que tiña a súa sede xusto alén do Rin, en
Wiesbaden. Moi poucas persoas recordaban quen era ou o que
lograra. Chamábase Johannes Gutenberg e era o pai da
imprenta moderna.

Imprenta de Gutenberg
romanaromanaAmundsen

Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg naceu
no seo dunha familia patricia de Maguncia,
tranformándose en ourive e traballador do metal. Máis
tarde fíxose membro do gremio dos ourives de
Estrasburgo, que era entón unha cidade do Imperio
Alemán. Alí foi onde comezou a traballar nun soño
estraño e moi custoso, que o obsesionaba: atopar un
método para imprimir os manuscritos medievais que os
monxes facían a man, sen abandonar o seu sublime
ornamental.

Logo de vinte anos de intentos, Gutenberg lograra deseñar varias innovacións que lle permitiron
lograr o seu soño de produción en masa: os tipos de impresión móbiles, a prensa de impresión
eficiente (supostamente inspirada na observación de como traballaba unha prensa para viños), a
tinta para impresión en base de aceite, e o uso do papel barato. Estas técnicas eran descoñecidas
nas imprentas existentes de Europa, e escasamente utilizadas en China, mentres que non foron
substituídas senón ata o século XIX.
En 1455, Gutenberg produciu o seu primeiro libro impreso. Como non podía ser doutro xeito,
tratábase dunha copia da Biblia fermosamente ilustrada, e foi unha edición de 200 exemplares.
Esta copia impresa,nunha primeira ollada, non presenta diferenza algunha cos manuscritos
iluminados da época.
Con todo, para esa época Gutenberg mantiña importantes débedas co seu socio na empresa,
Johann Fust, quen investira na aventura e estaba impaciente por obter as ganancias. Fust levou a
Gutenberg aos tribunais e gañou a súa demanda, obtendo o control de todo o equipo impresor
de Gutenberg, incluíndo os tipos da famosa Biblia de 42 liñas.
Así Gutenberg enfrontou a ruína financeira. Con todo, para o ano 1500, 250 cidades europeas xa
contaban con imprentas. A xenialidade de Gutenberg logrou alterar o curso da historia e sentou
as bases para a primeira revolución a gran escala da información.
COMPRENSIÓN DO TEXTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cal foi o “pai” da imprenta moderna?
Como foron os derradeiros anos da vida de Gutenberg?
En que cidade alemá viviu?
Que soño tiña Gutenberg
Que tres innovacións lle permitiron acadar o seu soño?
Canto tempo lle levou conseguilo?
Cal foi o primeiro libro que imprimiu?
Cantos exemplares editou?
O seu socio levouno aos tribunais. Cal foi a resolución?
Cantas liñas tiña o primeiro libro impreso?
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O roubo da Gioconda
A principios do século XX a Gioconda exhibíase no Louvre como unha obra
máis das moitas que albergaba o museo. Atopábase no salón destinado as
obras do Renacemento. O 21 de agosto de 1911 os xornais publicaban
unha noticia que ía redobrar en todo o mundo a fama deste retrato.
As medidas de seguridade eran tan escasas que ata un día despois
ninguén se deu conta de que faltaba o cadro. Foi o pintor Luís Béraud, de
visita no museo, quen o botou en falta, e moi alarmado dirixiuse aos
gardas. Estes, con total despreocupación, limitáronse a tranquilizalo
dicíndolle que seguramente o levaron para fotografalo, ao obxecto de
utilizar a imaxe nos folletos de publicidade do museo. Pero o pintor, aínda
aprensivo, dirixiuse entón a un dos superiores e viu confirmadas as súas
sospeitas: en efecto, o cadro fora roubado.
Pouco despois chegaba a policía e o Louvre pechábase ao público durante
7 días, xornadas dedicadas a unha frenética procura da pintura. Todo en
balde, pois só lograron atopar o marco.
A Gioconda
romanaromanaAmundsen

Os investigadores elaboraron unha lista de sospeitosos e era pintor español Pablo Picasso. Tamén se
sospeitou do poeta Apollinaire, implicado no roubo dunhas figuras facía uns anos. Foron citados a
declarar, pero quedaron en liberdade ao resultar evidente que non gardaban conexión cos feitos.
Comezaron a xurdir teorías de todo tipo, entre as cales as máis fascinantes eran as que falaban de
estrañas conspiracións. Unha delas sostiña que o roubo fora organizado polo goberno alemán para
deshonrar a Francia. Isto estivo a piques de provocar un incidente internacional, porque os alemáns, á súa
vez, comezaron a dicir que era todo un complot francés contra eles.
A verdade sairía á luz dous anos máis tarde. Vicenzo Peruggia, un carpinteiro italiano que traballara no
museo, simplemente agarrou o cadro e saíu con el baixo o seu abrigo, aproveitando un peche ao público
para traballos de mantemento. Ao cabo dese tempo o comprador italiano de arte Alfredo Geri recibiu
unha carta na que se lle ofrecía a compra da Gioconda. Geri avisou a un dos administradores da galería
dos Uffizi, que lle aconsellou seguirlle a corrente. Así se fixo, e Geri concertou por carta unha cita en Milán
co ladrón.
Este presentouse como Leonardo Vincenzo e dixo que os seus motivos para roubar a obra foran
patrióticos, pois quería vela exhibida nun museo italiano e devolver así ao seu país parte dos tesouros
roubados por Napoleón. En realidade fora o propio Leonardo quen levou a Gioconda a Francia e
vendéralla ao rei Francisco I.
Ofreceu o cadro por medio millón de liras. Tras comprobar que se trataba do orixinal, Geri avisou á policía
e o ladrón foi apresado. Con todo, a condena que se lle impuxo foi meramente simbólica, porque a xente
aclamábao como a un patriota. Posteriormente saberíase que en realidade non actuara só, senón inducido
por un estafador arxentino chamado Eduardo Valfiemo, que traballou xunto ao copista Chaudron durante
os anos en que a pintura estivo desaparecida. Venderon seis copias perfectas, usando pigmentos e
procedementos capaces de pasar o exame máis atento.
A Gioconda, tras percorrer toda Italia, acabou regresando a París. Volveu ser colgada no museo do Louvre
o 4 de xaneiro de 1914.

COMPRENSIÓN DO TEXTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

En que museo está a Giconda?
Canto tempo tardaron en botar en falta o cadro?
Quen o botou en falta?
Cantos días estivo pechado o Louvre?
Que pintor estaba na lista dos sospeitosos?
Quen roubo o cadro? ¿Por que o fixo?
Cantos meses estivo fóra do Louvre a Gioconda?
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O David de Miguel Anxo
A enorme pedra de mármore que levaba anos (desde mediados do século XV)
almacenada nunha propiedade do gremio de tecedores de Florencia era coñecida
como “o xigante”. Estaba destinada a escultura dun profeta para a catedral.
Aquela pedra non foi a parar en primeiro lugar ás mans de Miguel Angel. Foi
Agostino Duccio quen afrontou tamaña tarefa. Era o ano 1460, e só chegou a
baleirar parte do mármore, pero de tal modo que deixou a pedra case inservible.
Por iso, aquela pedra deixouse abandoada e estivo durante anos oculta.
Co cambio decidiuse afrontar de novo o proxecto pero dedicándoo a David.
Ofreceuse a obra, e presentáronse tres artistas: Andrea Sansovino, Leonardo da
Vinci e Miguel Anxo. O primeiro quedou descartado rápido, e a elección quedou
entre os dous últimos. Leonardo acababa de esculpir un cabalo de terracota
inmenso para os Sforza de Milán, que desgraciadamente fora destruído polas
tropas francesas. Miguel Angel viña de esculpir a soberbia Pietà en Roma.
O que decantou a elección foi a seguridade dada por Miguel Angel de
que co bloque de mármore que lle puxeron nas mans sería capaz de
construír aquela colosal estatua, sen necesidade de máis pedras, e,
ademais, facelo dunha soa peza, estilo que estaba considerado como só propio para obras
mestras.
David

A obra comezou o 13 de setembro de 1501. No máis absoluto dos segredos Miguel Angel
encerrouse coa súa obra, e só o 23 de xuño de 1503 deixou ver algo dela aos cidadáns. En maio
de 1504, Miguel Angel acabou a que é considerada como a escultura máis bela e perfecta do
Mundo.
Pero a súa Historia non acabou aí, porque o detalle da súa localización xa foi motivo de
controversia. Inicialmente, a idea era colocalo na catedral apoaiada nun contrafuerte, pero entón
perdíase a visión traseira da estatua, e entre iso, a visión da fonda que ía ás costas. En xaneiro de
1504 cidadáns de renome da cidade reuníronse para buscarlle emprazamento. Decidiuse que
sería na Piazza da Signora. Pero a controversia non quedou aí, pois aquela mirada ameazante da
estatua; aqueles ollos que parecían cobrar vida no mármore….
Se a puñan mirando cara a Pisa, significaría o desexo de Florencia de reconquistar Pisa, unha
cidade que fora xa florentina. Se se puña mirando cara a Roma, parecería unha mirada de
despeito cara a un lugar onde o papa Alexandre VI acubillara aos Medici que foran expulsados
de Florencia. Finalmente, con todo, escolleuse esta última, e foi tal o rexeitamento que tivo entre
o pobo que nos catro días que durou o traslado do David desde o taller ao seu lugar de
emprazamento, foi apedreado.
O 8 de setembro de 1504, a estatua quedou inaugurada.
COMPRENSIÓN DO TEXTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

En que cidade suceden os feitos?
Como lle chamaban á pedra antes de ser tallada?
Que figura se ía esculpir nesa pedra?
Quen a escomenzou a tallar?
Quen figura se decidiu facer, xa no século XV?
Que artistas se ofreceron para esculpir a pedra?
Por que foi elexido Miguel Anxo?
Onde se ía colocar nun primeiro momento?
Onde se colocou finalmente?
Que problemas prantexaba a súa colocación?
Os habitantes de Florencia estuvieron de acordo coa súa colocación definitiva?
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Un partido de fútbol no ano 1545
Esta vella ilustración mostra ao rei Enrique
VIII e o seu exército en 1545 mentres
observan ao porteiro inglés co balón e ao
árbitro sacando un cartón vermello a outro
xogador, seguramente francés, posto que é
altamente improbable que o árbitro
amoestase a un xogador inglés nos narices
de Enrique. O partido era: Inglaterra contra
Francia. Non sabemos o resultado final.
Na Inglaterra dos Tudor os deportes
estaban moi controlados polo goberno. A
xente común apenas tiña a oportunidade de practicalos, porque se consideraba máis importante
que estivesen en boa forma para traballar. A clase traballadora dedicábase ao manexo do arco os
domingos, mentres que os cabaleiros de alto rango eran animados a participar en toda clase de
xogos porque se supuña que iso era un bo adestramento para a guerra. En 1512, en tempos de
Enrique VIII, unha lei prohibía aos traballadores o tenis, as cartas, os dados ou os birlos.
Soamente en Nadal relaxábanse un pouco as normas.
Ilustración dun partido de fútbol

O fútbol, en cambio, era un deporte popular na Inglaterra do século XVI, aínda que era moi
diferente do deporte que coñecemos na actualidade. Chamában “un amigable xogo de loita”.
Non había límite ao número de xogadores en cada equipo, ás veces a poboación enteira
implicábase, as porterías colocábanse a unha milla (1,6 km) de distancia, e o campo podía incluír
bosques, arroios, rúas do pobo, sebes e prados. Os participantes loitaban pola posesión da
pelota. As regras, que variaban dun punto a outro do país, tamén permitían recoller e lanzar o
balón coas mans á portería contraria, ademais de cos pés.
Descubriuse que Enrique VIII ordenou, no ano 1526, que lle fixeran un par de botas de fútbol.
Elaboradas en coiro e custáronlle 4 chelines, aínda que a historiadora que fixo o descubrimento
deste encargo, non cre que o rei practicase tal deporte: “Non era un xogo para cabaleiros”.
Un fútbol similar xógase todos os anos en Shrove Tuesday en Ashbourne, Derbyshire. Dura dous
días e toman parte miles de xogadores. As porterías están a tres millas (4,8 km) e só hai unhas
cantas regras. A pelota está pintada a man e rechea de cortiza, e crese que este xogo practicouse
durante mil anos.
Na época Tudor era un xogo moi violento, polo que moitos dos mozos resultaban lesionados
mentres o practicaban. Por desgraza isto facía que frecuentemente causasen baixa no exército,
cando os necesitaba para algunha guerra. En 1540, durante o reinado de Enrique VIII, o fútbol foi
prohibido.
COMPRENSIÓN DO TEXTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

En que século se disputa o partido de fútbol?
Que se enfrontan?
Que practicaba os domingos a xente traballadora?
Cantos xogadores participaban?
Que medidas tiña o campo?
Que regras tiña?
Aínda que o rei tiña un par de botas de fútbol. Practicaría este deporte?
Hoxe en Shrove Tuesday aínda se practica algo semellante. Canto mide o campo?
Por que foi prohibido ofútbol en tempos de Enrique VIII?
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O xogo da pelota
A pesada pelota de caucho rodou polo chan nun pobo azteca... O
xogo da pelota “tlachtli” xogábase nun campo con forma dunha "i"
maiúscula, en cuxos lados colocábanse unhas bancadas de asentos
graduados para os espectadores. No centro dunha das paredes
atopábase a «canastra», que era un círculo de pedra ou de
madeira, que xeralmente se colocaba nun sentido vertical, case
como no baloncesto. O campo presente en Chichen Itzá mide 170
metros de longo e 70 metros de ancho O obxectivo era o mesmo:
conseguir que a pelota atravesase o orificio do círculo de pedra e,
ao mesmo tempo, impedir que o adversario lográseo antes. Moi
poucas veces se lograba; tan é así que cando tal sucedía os
xogadores tiñan o dereito de desposuír das súas roupas aos
contrarios.
A pelota estaba feita de varias capas de hule presionado, o que lle
daba unha gran dureza e consistencia. Aos xogadores permitíaselles
golpeala
cos pés, as cadeiras e os cóbados, pero nunca coas mans. Todos
O xogo da pelota
eles ían ben protexidos como un especie de acolchoamentos, compostos
de petos, xeonlleiras, mandiles de coiro e medias máscaras que protexían as fazulas; e podían
empuxarse, golpearse. Esta brutalidade convertía o xogo nunha diversión que apaixonaba aos
espectadores.
A pesar de ir tan protexidos, algúns xogadores recibían uns golpes no ventre tan terribles que se
esborrallaban no chan entre espasmos de morte. Unha vez finalizaba a competición, case todos
os participantes debían porse en mans dos sacerdotes-médicos, co fin de que lles extraesen o
sangue acumulado nas cadeiras e noutras partes do corpo. Ademais, necesitaban ser curados de
moitas feridas e de graves contusións.
Por outra banda, dado que participaran dous equipos ben adestrados, case sempre
representando a unha tribo ou a un clan poderoso, os seus seguidores en ningún momento
deixaran de intervir cos seus berros de ánimo, insultos e protestas. Con todo, no momento que o
xogo se ritualizó, ao levalo aos templos, impuxéronse certas normas e, en casos excepcionais, os
perdedores pasaban a ser vítimas dos sacrificios humanos. Algúns historiadores chegaron a
escribir que esta mesma «sorte» corrérona os gañadores en momentos de grandes calamidades,
cando a ofrenda de corazóns aos deuses debían ser o máis elevadas posible e da mellor calidade,
por iso recorríase aos grandes heroes.
COMPRENSIÓN DO TEXTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Que pobo americano xogaba á pelota?
Que forma ten o terro de xogo?
De que estaba feita a pelota?
Que medidas ten o terreo de xogo de Chichen Itzá?
Con que partes do corpos podían tocar a pelota?
Como se conseguía gañar o xogo?
Quen atendía aos xogadores ao rematar a competición?
Que ocorría, en casos excepcionais cos perdedores?
Que “sorte” corrían os gañadores en anos de calamidades?
10. Era un deporte?
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O rei Carlos II
Carlos II foi a última, a máis dexenerada, e a máis patética vítima da
endogamia dos Austrias. Estas palabras, do historiador británico John
Lynch, poden parecer excesivas e algo cargadas nos adxectivos. Pero se
botamos unha ollada ao historial médico do que durante trinta e cinco
anos fose o rei Carlos II de España quizá cambiemos de opinión.
Carlos II foi o último fillo do rei Felipe IV e, para xúbilo do monarca, o
único home lexítimo.
Carlos II padeceu ao longo da súa vida frecuentes catarros, desamaños
intestinais, prognatismo (trazo característico dos Austrias), retardo
motor, hidrocefalia, raquitismo, oligofrenia, sarampión, varicela,
rubeola, vexigas, hinchazón crónica das extremidades, epilepsia,
esterilidad e unha máis que segura impotencia.
Ata os 4 anos non conseguiu porse en pé e só puido camiñar aos 6
anos.
que a súa linguaxe fose inteligible ata os 10 anos e só un ano despois
acometeu a lectura e a escritura, actividades que, segundo parece, nunca foron do seu agrado
nin chegou a dominar. Cando xa tiña 25 anos, o nuncio papal relataba nun dos seus informes á
Santa Sé que o rei non podía estar dereito a menos que se apoiase nunha parede, nunha mesa ou
noutra persoa.
Carlos II
romanaromanaA
Nonmundsen
conseguiu

Os seus contemporáneos acabaron por achacar todos estes males a certo feitizo que recaera
sobre o monarca, chegando a poñer nome e apelidos aos culpables de tal encantamento.
A obsesión dos Austrias polos matrimonios entre familiares e un mal entendido principio de
lexitimidade na sucesión á coroa posibilitaron que este home, cuxa única afección coñecida foi a
de frecuentar a pastelería de palacio, chegase a reinar. O seu reinado, en cuxo goberno o
monarca non tivo participación algunha, non foi nin mellor nin peor que o dos seus antecesores
inmediatos e a súa maior proeza foi a de estampar a firma no testamento que abriría as portas de
España aos Borbóns e á Guerra de Sucesión.
O día 1 de novembro de 1.700, aos 38 anos de idade, Carlos II morría logo de semanas de agonía.
Dous días despois practicábaselle a autopsia, da que o Marqués Ariberti filtrou que “non tiña o
cadáver nin unha pinga de sangue; o corazón apareceu do tamaño dun gran de pementa; os
pulmóns, corroídos; os intestinos, putrefactos e gangrenados; un só testículo, negro como o
carbón, e a cabeza chea de auga”.
Modernas investigacións concluíron que Carlos II padecía a síndrome de Klinefelter.
COMPRENSIÓN DO TEXTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Que é a endogamia?
Cantos anos foi rei de España?
Quen foi o seu pai e a súa nai?
Quen enfermiade padeceu ao longo da súa vida?
A que anos puido camiñar?
A que anos empregaba unha linguaxe intelixible?
Podía estar o rei de pé e dereito?
Os seus contemporáneos a que lle achaban todos os males?
Cal era a súa única afección coñecida?
Cantos anos tiña cando morreu?
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A corte de Luis XIV: o rei levántase
Velaquí, por exemplo, como se reglamenta o acto de levantarse.
Cando o rei se esperta, o primeiro axuda de cámara abre a porta
e dá entrada aos íntimos do rei, aos seus fillos, ao seu médico,
ao seu cirurxián, é o que se chama a “entrada familiar”. Logo o
rei di ao axuda de cámara que chame á gran entrada, e entón
ábrese a porta aos grandes dignatarios, aos chambelanes, aos
primeiros gentilhomes da cámara, ao gran maestre do
guardarroupa, ao boticario maior, aos barbeiros. O rei
está aínda no leito. O axuda de cámara colle un frasco
de espirito de viño (alcohol) e vérteo nas mans do rei
(era o xeito de lavarse). Ofréceselle unha pila de auga
bendita, o rei molla unha man e recita unha oración.
Neste momento o rei salta do leito e cálzase as
zapatillas. O gran chambelán ponlle o traxe de cámara, e
Luis XIV
o rei senta nunha cadeira de brazos. Entón chámase á
“primeira entrada”, de que gozan os grandes señores, a quen o rei deu licenza de entrada, favor
que é moi buscado. Os criados do guardarropa achéganse para vestir ao rei.
Un criado achégase a dicir ao oído do primeiro gentilhome de cámara os nomes dos grandes
personaxes: embaixadores, bispos, duques, gobernadores, que esperan para ser recibidos.
Repítense os seus nomes ao rei, e o rei ordena que entren. Isto chámase “entradas de cámara”.
Empézase a vestir ao rei. Un criado leva a camisa quente, e a entrega ao primeiro gentilhome de
cámara, que a presenta a un gran personaxe, polo común un parente do rei, o cal a entrega a
este. En tanto o rei a pon, dúas axudas de cámara teñen estendida a bata para tapalo. Un
maestre do guardarropa quítalle a camisa de durmir, un criado preséntalle a manga dereita da de
vestir, outro a esquerda. Logo o rei levántase da cadeira de brazos, o maestre do guardarroupa
axúdalle a levantarse as calzas, os lacaios lévanlle a espada, a chaquetiña e o cordón azul. Logo
un lacaio trae a casaca, e o gran maestre axúdalle ao rei a poñela. Traen gravatas nun cesto, o rei
elixe unha e o maestre do guardarropa ponlla. Outro criado trae tres panos nun prato, e o rei
colle un. O maestre do guardarroupa ofrécelle o sombreiro, as luvas e o bastón. Cando o rei está
vestido, vai axeonllarse diante do seu leito reza unha oración e di a que hora oirá misa.
En Versalles, o rei recibe aos cortesáns nas grandes salas. A maior é a galería dos espellos de 72
m de longa por 10 de ancha e 13 de alta. As paredes están cubertas con grandes espellos que
adornan trofeos de cobre dourado, os mobles son de prata maciza. Pola noite acéndense os
candelabros. Toda a Corte reúnese tres veces á semana, das sete ás dez. As damas principais
rodean á raíña e só as duquesas teñen o dereito de sentar nun taburete, o resto está de pé.
A vida da corte, cun cerimonial rigoroso, acabou por facerse monótona e triste. Os cortesáns,
obrigados a permanecer de pé horas enteiras na antecámara, tiñan aspecto canso e cohibido.
COMPRENSIÓN DO TEXTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Como se chama o rei?
Quen entra primeiro cando o rei esperta?
Con que se lava o rei as mans?
Lembras catro prendas de vestir que lle puxeron ao rei?
Onde está o palacio?
Cal é a sala maior?
Das damas que rodean á raíña; cales teñen dereito a sentarse?
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A maceira de Isaac Newton vive
Isaac Newton é considerado como un dos científicos máis
grandes de todos os tempos (para moitos o máis grande).
De entre as moitas achegas en múltiples campos da ciencia
destaca, pola súa fama ou pola anécdota da mazá, a lei de
gravitación universal.
A anécdota é algo parecido a ésto:
Unha boa tarde estaba sentado Newton baixo unha árbore
e unha mazá caeu golpeando a súa cabeza. Outros
comémola ou soltamos un xuramento, el, mente inqueda
onde as haxa, pensou para si por que ten que caer a
mazá sempre perpendicularmente ao chan? Por que non
cae cara arriba ou cara a un lado, e non sempre cara ao
centro da Terra? A razón ten que ser que a Terra atráea.
Era a gravidade.
Isaac Newton
Imos situarnos en lugar de Newton e pescudar que foi daquela
maceira. No ano 1666, Newton contaba 22 anos, a peste diezmaba a poboación inglesa e Newton
retirouse a unha casa no campo en Woolsthorpe (Lincolnshire). O bo de Newton nunca
mencionou a anécdota da mazá, fíxoo o seu axudante na Real Casa da Moeda, John Conduitt,
nunhas notas escritas en 1727 (ano da morte do científico). Delas extráese esta frase: “O
primeiro pensamento do seu sistema de gravitación xorde da observación dunha mazá caída
dunha árbore”.
Posteriores escritos e debuxos aparecidos aclaran que dita “casualidade” produciuse no xardín da
súa casa.
Esta maceira foi coidada polas futuras xeracións da familia Woolerton que ocuparon a casa ata
1947. En 1816 un raio caeu sobre a maceira e esnaquizou varias pólas, pero as raíces eran
fortes e seguiron dando froito.
Isaac Newton xamais pensou que a maceira que deixo caer unha mazá sobre a súa cabeza aquel
ano de 1666 agora viaxaría ao espazo. Un fragmento da maceira desafiou a gravidade o 14 de
maio de 2010, sendo enviado ao espazo na misión dun transbordador da NASA. O fragmento
contou coa compañía dun retrato do Newton. Ambas serán de voltas terminado o voo espacial.
Seller, o astronauta que foi o encargado de transportar o fragmento ao espazo sinala que
“Estou case seguro que a Sir Isaac Newton lle encantaría ver ou participar nisto, asumindo que
non se marearía, xa que probaría que a súa primeira lei de movemento era correcta”. A misión
Atlantis durou ao redor de doce días e que será a última da nave.
COMPRENSIÓN DO TEXTO

1. Que árbore é a protagonista da lectura?
2. Que científico descubriu a lei da gravitación universal?
3. Que lle pasou unha boa tarde cando estaba sentado baixo unha árbore?
4. Que pensou?
5. Onde se retirou a vivir cando tiña 22 anos?
6. Por que marchou de Londres?
7. Que lle ocorreu á arbore en 1816?
8. Quen menciounou a anécdota?
9. A onde viaxou un fragmento da árbore?
10. Que misión da NASA o fixo posible?
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