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Os textos situannos na Europa ( concretamente nas cidades de Londres, 

Madrid e París ) dos S XVI –XVIII, sometida  ainda ás características 
sociopolíticas, económicas e xurídicas do Antigo Réxime: monarquía absoluta, 
economía feudal e sociedade estamental. 

 
A lectura introdúcenos de cheo na situación demográfica e nas pésimas 

condicións de hixiene da época: 
Texto1 : a peste→ enfermidades: 

� Londres, Gran Bretaña, Europa 
� Peste, fame, pobreza 
� “Escaseza de todas as cousas elementais”: baixa calidade de 

vida, condicións pésimas 
 

Texto 2: Natalidade e mortalidade: 
� S XVIII, Europa 
� “A nosa familia non cesaba de aumentar”: alta natalidade 
� “Así perdemos sete dos nosos trece fillos”: alta mortalidade 
� Consecuencia: baixo crecemento vexetativo 

 
Texto 3: Condicións hixiénicas en madrid S XVII: 

� Ausencia de hixiene 
� Enfermidades, mortandade 
� Excrementos continuos nas rúas 

 
Texto 4: Condicións hixiénicas, atmosféricas e persoais do S XVIII en 
parís: 

� Malos olores. “ os ocos das escaleiras cheiraban a madeira 
podrecida” 

� Pouca hixiene corporal: “ O rei cheiraba a animal carniceiro” 
 
As durísimas condicións de vida e as frecuentes crises de subsistencias 

provocadas polas malas colleitas provocaban que a fame arreciase con máis 
forza nos sectores máis humildes da poboación, o 3º estado ( o 95% da 
poboación): “escaseza de todas as cousas elementais” ( texto 1, D. Defoe ). Da 
man da fame, viña viñan as enfermidades, que, “animadas” pola falta de  
hixiene, estendiase como a pólvora:plagas, epidemias e un sen fin de mortes. “ 
Levaban consigo a infección e a diseminaban ata os confíns máis remotos do 
reino” ( 2º párrafo, texto1 , Daniel Defoe). 
 

Durante o Antigo Réxime , Europa sufriu frecuentes crises de 
subsistencias debido ó estancamento agrícola. A productividade era baixa, 
había uhn atraso tecnolóxico e trabállase en “openfields” que impedían as 
innovacións agrícolas ebido sobre todo ós costumes colectivos, o que se reume 
nunha  agricultura de subsistencia, sen apenas excedentes para ás peores 
épocas. 

 
A situación demográfica destes séculos está dominada por unhas altas 

natalidade e mortalidade, dando como resultado un crecemento vexetativo mi 
baixo: a poboación apenas si aumenta. As mulleres mantiñan “ o berce 
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constantemente ocupado (...) a nosa familia non cesaba de aumentar ( texto 2, 
A.M. Bach), pero a peste, as infeccións e as condicións hixiénico-sanitarias 
facían difícil que un meniño sobrevivise más dun par ou tres anos ( ás veces, 
días ou meses ), co cal unha muler podía “ considerarse satisfeita si chegaba a 
criar a metade dos fillos que houbese dado a luz “( texto 2, A.M. Bach) 

 
Unha cidade, unha capital como Madrid encontrábase soterrada na súa 

propia inmundicia. Nin o máis humilde campesiño, nin o máis poderoso dos 
nobles se libraban de seren salpicados polas excrecións da cidade nen de 
respirar a malsana atmósfera que era causa de “ non chegar a vellos “ ( texto 3, 
párrafo 3 ,X.B. Juanini, 1681): “... o fedor espirábase igual baixo as pontes e 
nos palacios “ ( texto 4, párafo 2, O perfume ) 
 


