
Forum Gigurrorum

A espada Excalbur

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.

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. Quen era o pai de Arturo?
2. De quen se namorou?
3. ¿Quen era Merlín?
4. Que condición lle puxo Merlín para axudalo?
5. Que milagre era o que ía sinalar o herdeiro do trono de  Bretaña?
6. Que se esquenceu Sir Kay?
7. Que lle trouxo Arturo a Sir Kaly?
8. Como se chamaba a espada?
9. On se colocou?


