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Le atentamente o texto e busca no dicionario as palabras que non 
comprendas.

• Se non tes dicionario na casa podes empregar os seguintes dicionarios en rede:
                       https://academia.gal/dicionario 

                       https://digalego.xunta.gal/ 

A PRINCESA DA PAMPA 

 

O deserto de Nazca, en Perú, é coma un lenzo inmenso: nel hai debuxadas un montón
de figuras enormes que, segundo parece, foron trazadas polos habitantes da rexión... 
hai máis de mil anos! Pero estas figuras, que soamente se poden ver completas desde 
o aire, quizais non se conservarían hoxe en día se non fose polo labor incansable 
dunha muller extraordinaria: Maria Reiche.

Maria Reiche naceu en Dresden, en Alemaña, o 15 de maio de 1903. Xa desde cativa 
mostrou un interese e unhas aptitudes especiais para as ciencias. Xa que logo, ao 
acabar o instituto, decidiu matricularse na Universidade Técnica de Dresden, onde 
estudou Matemáticas, Xeografía, Física, Pedagoxía e Arqueoastronomía.

Acabados os estudos, Maria soubo que o cónsul alemán en Cuzco necesitaba unha 
institutriz para os seus fillos e, sen apenas pensalo, presentouse á praza. Así, en 1932, 
a científica alemá chegou por primeira vez ao Perú, un país que a fascinara desde a 
infancia. 

https://academia.gal/dicionario
https://digalego.xunta.gal/


Unha vez rematado o seu labor como institutriz, Maria trasladouse a Lima, a capital 
do país, e alí comezou a traballar como tradutora de textos científicos. E foi grazas a 
este traballo como coñeceu o home que cambiou a súa vida para sempre: o doutor 
Paul Kosok. Este científico norteamericano estaba estudando unhas estrañas liñas 
trazadas no solo do deserto de Nazca que se viran casualmente durante un voo. Maria
decidiu acompañar o doutor deica alí e axudalo nas súas investigacións. E, cando no 
ano 1941 o doutor Kosok abandonou o proxecto, Maria, cativada polas misteriosas 
liñas, continuou investigando soa. 

Durante máis de corenta anos, a científica alemá seguiu unha rutina inalterable. Cada 
mañá, antes do amencer, saía da casa cargada cunha vasoira e un montón de aparellos
de medición, marchaba cara ao deserto e non volvía ata ben entrada a noite. Os 
habitantes da aldea que era daquela Nazca non entendían nada. 

–Mirade, mirade, a tola que varre o deserto –mofábanse cando a vían pasar. 

Pero a Maria tanto lle tiña. O único que lle importaba era descifrar o misterio 
daquelas enigmáticas liñas. E, para resolvelo, necesitaba velas desde o aire: eran 
demasiado grandes para aprecialas ben desde a terra. Despois de moito insistir, 
conseguiu sobrevoar o deserto nunha avioneta do exército. O que viu deixouna 
marabillada: as liñas trazaban figuras xeométricas e... debuxos de animais! Maria fixo
unhas cantas fotografías que, rapidamente, se difundiron por todo o mundo. 

Este feito, e mais o eco da publicación do seu libro, O segredo da Pampa, en 1968, 
fixeron que as autoridades peruanas, coas que Maria se enfrontara en máis dunha 
ocasión para impedir que construísen estradas ou novos sistemas de rega, valorasen o 
achado e declarasen Monumento Histórico, en 1974, as liñas de Nazca.

Maria Reiche continuou traballando na investigación e na conservación das liñas de 
Nazca case ata os 83 anos de idade. Nin a progresiva cegueira, nin a enfermidade de 
párkinson impediron que continuase saíndo cada día ao seu estimado deserto a 
descifrar os enigmas. Só se retirou a descansar cando, en 1986, a astrónoma 
norteamericana Phyllis Pitluga lle asegurou que continuaría o seu labor. 

Maria Reiche morreu en Nazca un día de xuño de 1998, despois de recibir todo tipo 
de recoñecementos. Pero a satisfacción máis grande da Princesa da Pampa, nome con 
que é lembrada no Perú, foi ver como a UNESCO declaraba as liñas de Nazca, en 
1994, Patrimonio Cultural da Humanidade. Agora si que ninguén podería danar o 
tesouro a que ela dedicara toda unha vida. 

lenzo: tea sobre a que se pintan os cadros.
institutriz: muller encargada da educación dos nenos dunha familia.
aptitudes: capacidades para certos traballos ou tarefas. 
arqueoastronomía: ciencia que estuda os coñecementos astronómicos dos pobos antigos. 
cativada: fascinada, atraída dun xeito irresistible. 



 

MELLORO A LECTURA

Le o texto seguindo estas indicacións:

• Realiza unha breve pausa cando atopes unha coma e marca cunha pausa máis 
longa o final de cada oración. 

COMPRENDO O TEXTO    

1. Completa a seguinte ficha sobre a Princesa da Pampa. 

 

2. Responde as preguntas.

• En que universidade se matriculou Maria Reiche? Que estudos cursou? 

• Que fixo ao acabar os estudos? 

• Que traballos desenvolveu no Perú antes de ser investigadora?  

NOME: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
----------------------------------------------------
Data de nacemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lugar de nacemento: . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de defunción: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lugar de defunción: . . . . . . . . . . . . . . . . .



3. Di quen son estes personaxes e que papel desempeñaron na vida de Maria 
Reiche .

Paul Kosok                                                            

                                                                                                          
         
        Phyllis Pitluga 

        

4. Escribe o feito destacable que ocorreu na vida de Maria Reiche en cada un 
destes anos.

1932►______________________________________________________________

1941►______________________________________________________________

1986►______________________________________________________________

5. Le e responde

-Mirade, a tola que varre o deserto! 

• Quen dicía iso? 

• De quen o dicían? Por que? 

• Con que nome é lembrada agora?  



6. Busca os datos no texto e completa. 

As liñas de Nazca foron declaradas Monumento Histórico no ano_______ 
polas_______________________ e Patrimonio Cultural da Humanidade 
no ano___________ pola__________________________________ .  

TRABALLO EXPRESIÓNS DO TEXTO

7. Copia a resposta correcta. Cando dicimos que algo ten eco? 

□ Cando se fala moito del. 
 □ Cando se di en voz baixa.

EXPLICO E INTERPRETO

8. Explica que son as liñas de Nazca e como se deu a coñecer a súa existencia. 

9. Reflexiona e responde. 

• Coidas que é importante o traballo que realizou Maria Reiche? Por que? 

• Que podemos aprender da súa actitude ante as dificultades? 

EU TAMÉN ESCRIBO

10.Fíxate nas imaxes que acompañan a narración. Escribe un texto breve sobre 
unha figura de Nazca en que contes o motivo polo que a debuxaron.

 

    


