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É unha lenda que está moi documentada. Entre outros fanse
eco dela Flavio Josefo, Procopio de Cesarea ou Ibn Haxan. A
lenda en cuestión fai referencia a unha mesa que, din,
pertenceu ao rei Salomón. Nela estaría plasmado
todo o coñecemento do Universo que entón
se tiña, así como a fórmula da creación e o
nome verdadeiro de Deus: en hebreo,
“Shem Shemaforash”, -“que non pode
escribirse xamais”-. Por iso é polo que o suposto
contido gráfico da mesa estivese formado por
complexos xeroglíficos para cuxa comprensión faría falta
coñecer en profundidade a Cábala.

O valor da mesa sería incalculable. Máis se temos en conta a descrición que dela se fai nas
crónicas e textos que a mencionan; estaría recuberta de ouro e pedras preciosas, sobre todo
esmeraldas. Iso converteríaa nun dos obxectos máis cobizados da historia. Os xudeus lograron
escondela cando os persas arrasaron Xerusalén, pero non tiveron tanta sorte durante a outra
gran destrución do templo polas lexións romanas de Perico, quen a levou a Roma. Alí colleríana
os godos ao saquear a cidade no ano 410. Os seus últimos portadores serían os visigodos, que
cruzarían con ela os Pireneos tras sacala da fortaleza de Carcasona (Francia). A pista pérdese en
España, e máis concretamente en Toledo.
Cando árabe Tarik entra por Xibraltar no ano 711 faio con ánimo de conquista, pero vén tamén
co firme propósito de facerse coa mesa. Aquí as crónicas difiren no lugar onde o caudillo mouro
atopouna, oscilando entre Alcalá de Henares, Medinaceli ou a lenxendaria Cova de Hércules en
Toledo. O certo é que un obxecto tan valioso non podía pasar desapercibido para o xefe de Tarik,
Muza, que a reclamou. Dilucidarían a súa disputa ante o califa de Damasco, aínda que nin Tarik,
nin Muza nin a mesa -se é que realmente chegou a saír- volveron a España.
A súa desaparición podería achacarse a Don Rodrigo, derradeiro rei visigodo, a quen perdeu a
curiosidade. Contan que o rei abriu un edificio -que sitúan na praza de Zocodover (Toledo), a
chamada “Casa Pechada”- que levaba séculos clausurado. Cada un dos 24 reis visigodos
anteriores engadira un ferrollo, para asegurarse de que o segredo seguía a salvo. Don Rodrigo
non puido resistirse e abriu a porta, aínda que o que había tras dela non lle gustou nada:
tratábase dun lenzo no que as forzas cristiás baixo estandarte real visigodo eran derrotadas polas
de Tarik. Á beira achábase a Mesa, así como as 24 coroas dos seus antecesores.
Onde está la mesa de Salomón? En Medinaceli? En Toledo, Ceuta ou Xaén? Verdade ou lenda?
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Por que se di que é unha lenda moi documentada?
A quen pertencía a mesa?
Que estaría escrito na mesa?
E que lugares estivo a mesa?
Onde se perdeu a pista dela?
Onde a atopuo Tarik?
En que lugar de Toledo puido estar nalgún momento a mesa?
Quen abriu ese lugar?
Que atopou dentro?
Onde pode estar a mesa?
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