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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
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. Que pobo americano xogaba á pelota?
2. Que forma ten o terro de xogo?
3. De que estaba feita a pelota?
4. Que medidas ten o terreo de xogo de Chichen Itzá?
5. Con que partes do corpos podían tocar a pelota?
6. Como se conseguía gañar o xogo?
7. Quen atendía aos xogadores ao rematar a competición?
8. Que ocorría, en casos excepcionais cos perdedores?
9. Que “sorte” corrían os gañadores en anos de calamidades?
10. Era un deporte?


