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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?


