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COMEZAMOS CUNHA HISTORIA
“Unha partida de damas”
Duarte ergueuse rapidamente porque tiña unhas ganas enormes de xogar con Airas.
Era domingo, o seu único día libre, e rabexaba por botarlle unha partida ás damas ao
seu amigo zapateiro.
Duarte era panadeiro, coma o seu pai, os seus tíos e o seu avó. Tiña 10 anos e
traballaba de aprendiz no obradoiro da familia. Airas era do gremio dos zapateiros;
xa tiña 12 anos e estaba feito todo un experto. Dentro dun tempo había de tomarlle o
relevo ao pai, igual que este fixera antes co seu avó. O caso é que os dous aproveitaban
as tardes dos domingos para xogar ás damas e Duarte quería vingarse da malleira que
Airas lle dera a semana anterior.
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Saíu Duarte da súa casa da rúa Vilanova e, antes de correr cara á praza, mirou
abaixo para asegurarse de que a porta da muralla estaba ben pechada e os gardas
vixiaban; era tranquilizador que todo estivese en orde, tal como parecía. A el gustáballe percorrer a vila ao pé da muralla e ir saudando aos soldados. Fíxoo cos da porta de
San Isidro, cos da Porta da Vila e cos de San Pedro.
Outras veces entretíñase xogando coas argolas onde a xente deixaba os cabalos
cando viña mercar á vila. O que máis lle gustaba era enredar coas argolas onde ataban
o Boi da procesión de Corpus: ao pé do adro de Santo Estevo, na praciña da rúa Sur e,
por suposto, na praza de Arriba. Ai, o Boi de Corpus: aquela si que era unha festa!
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En Entrecercas petou na casa de Airas; case non fixo falta. En menos dun segundo, o seu amigo estaba na rúa.
Atravesaron a muralla polo Portelo, cruzaron o pontillón de madeira sobre o
foxo e dirixíronse ao barrio do Couto. Alí buscaron a Clara, a súa amiga e xuíz das partidas de damas. Clara era xudía, así que facía festa os sábados e non os domingos, pero
a aquela hora da tarde sempre estaba libre para botarlles unha man no seu xogo.
Deixou por riba da mesa uns escritos sobre as viaxes de Marco Polo, que o seu pai
lle mercara a un viaxante, e liscou cos rapaces.
A tarde de xogos diante do convento, no Campo da Barreira, foi longa e divertida
para Airas, Duarte e Clara. As horas pasaron rapidamente e ninguén conseguiu vencer.
Despois de 20 partidas, acabaron empatados. Habería que dirimir aquela competición
o domingo seguinte!
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Clara marchou para a súa casa e os rapaces volveron á vila, dentro da muralla.
Quixeron entrar polo Portelo, pero as portas estaban xa pechadas. Déronse conta do
tarde que era e decidiron que a única solución era botarlle un pouco de valor: saltar a
muralla!
Pensaron en facelo na zona do Barranquiño, cara ao río, que apenas tiña vixías,
pero botounos atrás a altura do muro, que alí acadaba o seu punto máis alto: Ata 20
metros nas ameas! Pola Barreira pareceulles máis fácil, pero o foxo cheo de auga meteulles medo. Animáronse a intentalo pola Porta da Vila. Foron agatuñando pedra a
pedra, agarrándose a algunha planta que nacía entre elas e chegaron, por fin, ao adarve. Continuaron por este pequeno camiño sobre a muralla e baixaron por unha escaleiriña de pedras pouco antes da porta de San Isidro.
Dende alí, mentres Duarte corría cara a Vilanova e Airas liscaba á súa casa de
Entrecercas, oíron a voz dun sentinela: Pero quen demo anda por aí? E, ao fondo, outro
que lle retrucaba: Tranquilo, home, tranquilo, que só son gatos!
E Duarte e Airas, sen verse, comezaron a rir e a miañar: Miau, miau, miau! Aquela
si que fora unha boa partida de damas!
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1
UN RELATO EN IMAXES
Anímaste a crear unha historia en imaxes seguindo as andanzas de
Clara, Airas e Duarte?
Podes utilizar os espazos en branco no conto para debuxar as distintas escenas,
empregando o estilo artístico e os materiais que máis che gusten: banda deseñada
con viñetas e diálogos, escenas fixas, cor, branco e negro, lapis, ceras…
Aproveita internet e tamén os libros da biblioteca para coñecer como vestían os
nenos, as nenas e os soldados no século XV, que é cando acontece a aventura de
Clara, Airas e Duarte.
E agora que estás ben documentado, non lle poñas límites á imaxinación.
A debuxar!
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2
FAGAMOS CÁLCULOS CON DUARTE
Cando Duarte e Airas planearon escalar a muralla, decatáronse de que sería máis doado
se estivesen alí para axudalos todos os seus amigos. Poderían facer unha gran escaleira
humana! Duarte pensouno así: se eu estiro os brazos, mido 1,80 metros e, se Airas fai o
mesmo, el mide 1,90 metros.
Se Duarte coloca os seus pés sobre as mans de Airas, cantos metros lles faltan para
acadar a cima da muralla na súa parte máis alta? Canto nenos da altura de Duarte farían
falta para chegar arriba se se colocan un sobre os brazos do outro?
Debuxa a Duarte, a Airas e aos seus amigos tentando escalar a muralla para axudarte a resolver este problema.

A muralla de Allariz tiña unha lonxitude de 1.100 metros. Tiña 6 portas de madeira. Imaxinemos, só
imaxinemos, que todas tiñan as mesmas dimensións: 3 metros
de ancho e 6 metros de altura. Cal era a lonxitude da muralla de
pedra sen contar as portas?
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3
PENSEMOS NAS PALABRAS
Que sobra?
Rodea a palabra que non encaixa e explica por que

1) Afonso X – Dona Violante – Santa Clara – San Bieito

2) Correxedor – Rexedor – Escribán – Xastre

3) Portelo – Vilanova – S. Pedro – S. Lourenzo

4) Xastres – Carpinteiros – Taberneiros – Xudeus

Agora, coa palabra que non encaixa de cada grupo,
comeza ti unha nova serie. Por exemplo:

1) San Bieito: San Pedro-Vilanova-Santiago (igrexas)
2)
3)
4)
7

De que falamos?
Adiviña a que campo semántico, no contexto da Festa do Boi,
pertencen estas palabras, e engade un exemplo máis

Entrenzado – Paus – Penlas
Estamos falando de
O meu exemplo:

Zapateiros – Curtidores – Panadeiras
Estamos falando de
O meu exemplo:

Correxedor – Rexedor – Procurador Xeral
Estamos falando de
O meu exemplo:

Foleiros – Homes do sedeño – Señor da aguillada
Estamos falando de
O meu exemplo:

S. Pedro – Santo Estevo – Santiago
Estamos falando de
O meu exemplo:
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4
NON PERDAS O NORTE.
PUNTOS CARDINAIS
Coñeces cales son os puntos cardinais?
Escríbeos
A continuación, pon os seus nomes tamén noutros idiomas: español,
			
inglés e calquera outra lingua que coñezas

Saberías buscalos nun mapa?
Inténtao sobre o plano de Allariz que se inclúe na actividade 5.

E na rúa? Sabes onde están os catro puntos cardinais en Allariz?
Sabes que tes que fixarte en como se move o sol para descubrilos?
Observa durante varios días e comparte as túas conclusións co resto da clase.

Agora pensa se es capaz de
orientarte de noite.
Que estrela tes que buscar para
atopar o Norte?
En que constelación está?
Observa o ceo esta noite e amósalla á túa
familia. Localízaa tamén nesta ilustración.
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5 ·TOCA SINALAR

Observa o plano de Allariz, pensa nos datos que escoitaches no Roteiro de Xan de Arzúa e rele o conto
<Unha partida de damas>. Fixéchelo? Xa estás listo, entón, para aventurarte por estas rúas de papel.
Fai as seguintes actividades:
- Indica por onde pasaba a muralla do século XV marcando unha liña en cor vermella.
- En verde sinala onde se situaban as portas de entrada á vila e, en azul, marca o foxo.
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- A Duarte gustáballe xogar coas argolas nas que ataban o boi na procesión de Corpus. Marca
no mapa onde están actualmente esas argolas debuxando un círculo vermello.
- No seu paseo polo Allariz do século XV, Duarte percorreu gran parte da muralla que rodeaba
a vila e saudou aos gardas dalgunhas das seis portas para entrar e saír da vila. Por cal delas
non pasou? Márcaa no mapa cun <X>.
- Busca no plano de Allariz a rúa ou a aldea onde vives. Se non figura no mapa, sinala onde vive
algún dos teus amigos. Fai a mesma busca en Google Maps.
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6
DESEÑA O TEU MAPA DA FESTA DO BOI
O teu mestre darache indicacións e farache suxestións para que crees un mapa moi
especial, un mapa para que diferentes tipos de persoas poidan ver e vivir unha carreira do boi. O teu traballo será útil para moitos veciños de Allariz e, sobre todo, para os
visitantes.
Por exemplo, podes marcar no mapa:
- Os lugares máis seguros para ver as carreiras sen perigo
- Os lugares máis perigosos para ver as carreiras
- As rúas máis difíciles para correr (por perigosas ou porque provocan moito cansazo)
- As mellores rúas para correr
- Os lugares mellores para os turistas porque, ademais de ver as carreiras, poden ver
panorámicas fermosas de Allariz

Lugares máis seguros
Lugares máis perigosos
Rúas máis difíciles
Rúas boas para correr
Lugares con vistas
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7
VAI UNHA PARTIDA DE DAMAS?

Fixácheste a que xogaban Duarte e Airas no Campo da Barreira?
Coñeces a orixe deste xogo?
Busca información e resúmea nestas liñas:

E agora, anímaste a practicar?
Para iso, infórmate sobre as súas normas e confecciona o teu propio xogo. Aquí tes algunhas ideas:
Podes reciclar un anaco de cartón e pintar sobre el o taboleiro. Tamén podes empregar barro,
escaiola, goma eva, etc. Para as fichas podes usar, por exemplo, botóns. Bótalle imaxinación e
dalle un toque persoal ao teu xogo.

Como paso previo, podedes organizar na aula unha partida a outro xogo
moi axeitado para estas datas, “A carreira do boi”.
Neste caso, fíxate de que material están feitas as súas fichas.

Que relación garda ese material con Allariz?
Observa tamén o deseño do taboleiro e di a que outro xogo che recorda:
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8
E AGORA... REFLEXIONEMOS
Pensa na liorta que tiveron Xan de Arzúa e os xudeus. Reflexiona sobre as seguintes
cuestións e despois comparte as túas opinións co resto da clase nun debate.
Como comezou?
Cres que foi boa a idea de Xan de Arzúa?
Que solución adoptarías ti para evitar ou resolver ese conflito?
Pensas que no século XXI podería utilizarse unha medida como a de Xan de Arzúa?
Coñeces exemplos similares?
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ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
PARA 2º ESO
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Se observas a actual procesión de Xan de Arzúa, captarás moitos detalles sobre a organización da sociedade no século XIV.
-Representa graficamente esa estrutura social. Debes ser creativo: podes empregar
esquemas, debuxos, símbolos ou os elementos que prefiras. E non descartes o humor
e a ironía.

Xan de Arzúa era un cristián que se enfrontou aos xudeus, veciños seus de Allariz.
-Fai unha pescuda para descubrir datos destas dúas relixións e, a continuación, elabora un esquema indicando tres coincidencias e tres diferenzas entre ambas.

Xudeus e cristiáns de Allariz, a través de Isahak Ismael, xudeu maior, e Pero Eanez,
representante do rei na vila, asinaron o 20 de maio do ano 1289 un documento no que
establecían unhas normas para evitar conflitos: a Carta de Avinza.
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3. A - Le estes dous fragmentos dese
texto histórico:

“Que o dito Xudeu Maior nin a súa xente merquen, troquen nin moren en vivenda fóra da Xudaría nin nas outras
rúas da vila onde moran os cristiáns;
e cando nós saquemos o noso Deus e
a súa nai Santa María polas rúas, non
ha de estar presente ningún xudeu, e
os cristiáns hanos de tornar das rúas
onde pasaren co noso Deus para que non se mofen e non haxa nin tumultos, nin ruindades, nin desaguisados como de costume.”
“Nas rogativas e festas que os ditos xudeus fan nos suburbios da vila por baixo do noso
castelo, non vaia ningún cristián morador na dita vila para prendelos ou molestalos
nas súas rogativas”.
A continuación, traballade en grupos para facer os seguintes exercicios:
3.B - Investigade sobre o nome “avinza” e explicade por que recibe esa denominación
este documento.
3.C - Resumide, coas vosas propias palabras, o expresado neses dous parágrafos da Carta.
3.D - Organizade un debate na clase sobre a convivencia, a necesidade e eficacia das
normas e a xustiza.
3.F - Como conclusión dese debate, redactade,cada grupo, unha Carta de Avinza con
tres medidas concretas para evitar eses conflitos entre os xudeus e os cristiáns.
Finalmente, podedes votar as ideas que vos parecen máis acaídas e facer unha Carta
de Avinza de toda a clase.
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A Idade Media é un período histórico moi longo, con diferenzas nos aspectos sociais,
políticos, económicos e culturais ao longo dos once séculos que abrangue. A arte é un
dos legados que chegaron aos nosos días. O románico era o estilo predominante en
Allariz e na península ibérica na época de Xan de Arzúa.
4.A - Indica as súas características básicas en pintura, escultura e arquitectura.
4.B - Moitas persoas confunden os termos “arte romana” e “arte románica”. Podes explicar en non máis de medio folio o porqué do nome “románico” e cando comeza a
utilizarse?
4.C - Investiga por que este estilo tivo tanta implantación en Galicia. Dámosche algunhas ideas para axudarte na túa pescuda: Tería algo que ver co noso clima? Cecais tivo
influencia o Camiño de Santiago? Ou tería relación coa relixión?
4.D - Marca no mapa de Allariz da páxina 10 os monumentos de estilo románico que
se conservan na vila.

O convento de Santa Clara foi construído por orde de dona Violante a finais do século XIII. O
seu home era o rei Afonso X, afamado polas súas accións políticas e administrativas e tamén
polo seu labor cultural. Allariz foi sede da súa corte itinerante e dona Violante está soterrada
no convento de Santa Clara. As Cantigas de Santa María son as creacións literarias máis coñecidas de Afonso X e a súa escola. Na número 25 os protagonistas son un xudeu e un cristián.
5.A - Le con atención o seguinte texto, unha versión libre da cantiga adaptada ao galego actual.
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Cantiga número 25
Esta narra como a imaxe de Santa María deu o seu
testemuño entre un cristián e un xudeu

Pagar ben pode o que debe
o que na nai de Deus confía
E disto vos quero contar
un gran miragre moi fermoso,
que fixo a Virxe sen par,
Nai do gran Rei glorioso,
por un home que os seus bens
todos gastados había
por axudar e facer ben,
que non noutras tolerías.
Pagar ben pode o que debe
o que na nai de Deus confía
Fálanos esta cantiga dun comerciante cristián que gastou todos os seus cartos facendo boas obras
e, cando o precisou, non atopou nin estraño nin coñecido que lle fixese un préstamo así que
recorreu a un xudeu. Este pediulle a cambio algo en garantía e o cristián puxo como fiadores a
Xesucristo e á súa nai, a Virxe María. O xudeu aceptou malia non crer neles.
Cando o cristián gañou os cartos necesarios cos seus negocios e se dispuña a pagar a débeda, esqueceu o prazo e acordou de súpeto o día antes. Como se atopaba lonxe, decidiu meter nunha arca
o diñeiro que debía devolverlle ao xudeu e botouna ao mar pedíndolle a Deus que a guiase ao seu
destino. Efectivamente, así foi.O xudeu rescatou a arca e levouna á súa casa. Ao ver os diñeiros que
gardaba, agachouna.Cando o cristián se dirixiu a el para confirmar o pago da débeda, o xudeu
quixo enganalo e reclamoulle os cartos, ocultando que atopara a arca. O cristián retouno a ir á
igrexa e someterse ao criterio da Virxe.
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Dixo o xudeu: Práceme iso,
á igrexa vaiamos
e, se mo di á cara
a túa imaxe,
así o fagamos.

Entón dixo a Nai de Deus,
tal como eu vin escrito:
A falsidade dos xudeus
é grande; e ti, xudeu maldito,
sabes que fuches coller
os teus cartos, que nada faltaría,
e fuches a arca esconder
baixo o leito con felonía

Entón foron a correr
e a xente tras deles ía,
todos co afán de saber
aquel caso en que quedaría.

Pagar ben pode o que debe
o que na nai de Deus confía

Pagar ben pode o que debe
o que na nai de Deus confía

Cando isto o xudeu oiu,
xa alí, e dende entón,
en Santa María creu
e no seu Fillo, e foi cristián;
non debedes esquecer
o do profeta Isaías,
que Deus había nacer
por nós, da Virxe María.

Cando na igrexa foron, dixo
o cristián: Ai, Maxestade
de Deus, se este pago se fixo,
prégoche que digas verdade
para que fagas aparecer
do xudeu a súa alevosía,
que contra min quer facer ver
que non dei o que debería

Pagar ben pode o que debe
o que na nai de Deus confía

Pagar ben pode o que debe
o que na nai de Deus confía

5.B - Fai, cos teus compañeiros, unha lectura dramatizada, dividindo a cantiga en
parágrafos entre toda a clase. Repartide os papeis para interpretar: o narrador,
o cristián, o xudeu, a Madre de Deus, e unha voz para o refrán.
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5.C - Escoita a interpretación dunha das cantigas máis coñecidas de Afonso X.
É a número 100 e titúlase “Santa María, estrela do día”.
Podes atopar a versión musical buscando en Google:
“Alfonso X el Sabio Cantiga Santa María Flauta Dulce”
https://www.youtube.com/watch?v=19_cSrujTqY

Para coñecer a letra:

http://www.cantigasdesantamaria.com/csm/100

5.D - A música medieval empregaba instrumentos que, en moitos casos, hoxe son
moi pouco coñecidos. Nas miniaturas que ilustran os poemas de Afonso X aparecen
debuxados. Fai unha pescuda e escribe un listado cos instrumentos máis habituais
na interpretación medieval das cantigas indicando, alomenos, unha característica
de cada un deles.
5.E - Agora, atrevéte a incorporarlle outros ritmos á historia do xudeu e o cristián da
cantiga 25. Que tal un rap? Traballade en grupos para rapear a Afonso X.

ACTIVIDADE DE AMPLIACIÓN
A procesión de Xan de Arzúa, que seguimos conmemorando na actualidade, aconteceu en 1317. Que estaba sucedendo, neses mesmos anos, noutras partes do mundo?
Na China, por exemplo? E en Aragón? ¿E na actual Turquía? Como era nesa época a
organización social, a economía, as características culturais neses tres territorios?
Atopas algunha conexión entre o que sucedía alí neses anos e en Galicia?
-Baseándovos en todos os interrogantes que acabamos de propoñer, facede, por
grupos, unha breve presentación en PowerPoint para expoñela ante o resto da clase.
Indicade, esquematicamente, a situación e características da vida en China, Aragón
e Turquía no século XIV e, finalmente, establecede relacións, marcando similitudes e
diferenzas, con Galicia.
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Máis información e contidos didácticos
sobre a Festa do Boi en:
http://www.festadoboi.gal/educa/

