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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. Non conseguiu 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.

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. Que é a endogamia?
2. Cantos anos foi rei de España?
3. Quen foi o seu pai e a súa nai?
4. Quen enfermiade padeceu ao longo da súa vida?
5. A que anos puido camiñar?
6. A que anos empregaba unha linguaxe intelixible?
7. Podía estar o rei de pé e dereito?
8. Os seus contemporáneos a que lle achaban todos os males?
9. Cal era  a súa única afección coñecida?
10. Cantos anos tiña cando morreu?


