
TEMA 1. Composición de texto nº 1

Documento 1:

“O maior suministrador de materias primas dos fenicios era o lexendario reino de Tartessos,  
que se estendía polo Levante e o sur de España. Alí había de todo en grande abundancia. Filóns de 
prata (en Huelva, Serra Morena e Cartaxena); minas de cobre (en Huelva); vetas de estaño (en Serra  
Morena, aínda que, cando medrou a demanda, houbo que traelo tamén de Galicia e das illas  
Casitérides, as do estaño, é dicir, as Británicas). O comercio dos metais complementábase co doutros 
produtos igualmente valiosos: peles, escravos e esparto.”

Juan Eslava Galán: Historia de España contada para escépticos.

Documento 2:

“Entre o ano -1000 e o -600, ano arriba, ano abaixo, os fenicios fundaron algunhas colonias  
nas costas andaluzas (Gades, Malaka, Sexi, Abdera; é dicir: Cádiz, Málaga, Almuiñécar, Adra en  
Almería) e unha serie de factorías ou fábricas, das que a lista se vai ampliando a medida que 
progresan os achados arqueolóxicos (Aljaraque, Toscanos, Morro de las Mezquitillas,  
Guadalhorce,...). Eran pequenos poboados situados xunto á desembocadura dos ríos para cumprir a  
triple función de atracadeiro e base de buques cargueiros, de fábrica dalgúns produtos e de centro de  
almacenamento e de distribución. 

Os fenicios non explotaban directamente as minas. Suministraban aos xefes indíxenas a  
tecnoloxía necesaria e, despois, monopolizaban o comercio do metal extraído. O interlocutor  
indíxena que aparece nos textos relativos a España é Tartessos.

¿Que era Tartessos? Probablemente un reino de imprecisos límites, sucesor das culturas  
megalítica e argárica florecidas na zona. Un dos reis de Tartessos, Argantonio (¿-670? ao ¿-550?), é  
mencionado eloxiosamente polos gregos como prototipo de monarca rico, feliz, pacífico e lonxevo. 

Despois de brillar durante séculos, de pronto, no espazo de moi poucos anos, Tartessos  
desapareceu do mapa. ¿Que tiña sucedido?

Algúns autores suxiren que poideron arrasalo os propios fenicios cando descubriron que 
andaba en tratos cos gregos. ¿Acaso pretendía librarse do abusivo monopolio fenicio? (…)

Hoxe acéptase unha explicación menos dramática: Tartessos esfumouse porque quedou sen  
mercados. Así de sinxelo. O ano -573 os asirios conquistaron Tiro, a cidade fenicia da que dependía 
case todo o comercio tartésico, e as delicadas vías comerciais da cidade desconcertáronse. 

O oco deixado por Tiro ocupárono enseguida os avespados gregos fóceos que levaban séculos  
tentando arrebatar aos fenicios o comercio dos metais.”

Juan Eslava Galán: Historia de España contada para escépticos.

Documento 3:

“Interesados na riqueza mineira daquel reino, comerciantes e mariños gregos procedentes de  
Marsella frecuentaron tamén as costas da Península e estableceron unha corrente de intercambios  
cos lugareños que desbordou o espazo catalán e irradiaría por todo o Levante. Ampurias, fundada o 
ano 600 a.C., foi o corazón do ensaio grego en solo ibérico. En pouco tempo os mercadores helenos  
fomentaron o comercio coas poboacións indíxenas da zona, canxearon cerámica grega, viño ou 
aceite, e helenizaron os costumes nativos ata crear un área permeable ás influenzas mediterráneas.  
Pero Tarteso asistiría pronto ao seu propio sepelio e a colonia ampuriana salvaríase do afundimento  
xeneralizado grazas á súa relación con Marsella.”

Fernando García de Cortázar: Historia de España. De Atapuerca al euro.



• Realiza esta primeira composición de texto a xeito de exemplo. Para levala a cabo, sigue as 
seguintes pautas:

a) Identificación da etapa ou etapas históricas ás que fan referencia os documentos. 
b) Identificación dos precedentes históricos das culturas sinaladas nos documentos.
c) Identificación das culturas históricas sinaladas nos documentos.
d) Identificación da evolución cultural hispana posterior máis inmediata.
e) Poñer en relación as distintas características económicas, culturais e políticas sinaladas nos 

documentos.
f) Redactar un texto aludindo ao momento histórico que se menciona e características deste 

segundo os documentos presentados.

• Para esta primeira composición terás a axuda dos termos e expresións en negriña, que che 
darán pistas específicas sobre diversos aspectos (económicos, culturais, políticos,...) que 
teñen que estar recollidas na túa redacción.

Ánimo e sorte! Ti podes.


