
COMPOSTELA NO TEMPO 6ºC

xoves 27 de novembro, a miña clase e máis eu fixemos unha Ovisita a uns lugares fascinantes. Fomos dende o noso colexio ata 
a praza do Obradoiro.Recibiunos unha guía turística chamada 

Uxía, moi amable por certo; nada máis chegar deunos un mapa de 
Santiago, no cal podíase ver a praza do Obradoiro, e puidemos ver que 
estaba xusto no centro do casco histórico.

A visita comezou no Hostal dos Reis Católicos, que eran a raíña Isabel de Castela 
e Fernando, rei de Aragón. O Hostal, antigamente, comezou sendo un Hospital ao 
que acudían peregrinos. Ensinounos os catro claustros pétreos, todos moi bonitos.

No primeiro deles, puidemos ver unha cousa moi curiosa que a todos nos chamou 
a atención: algunhas pequenas esculturas eran traseiros!. E, logo da sorpresa, 
preguntámoslle a Uxía, e ela, contestounos que a razón deses cús de anxeliños, 
era que naquela época moitos peregrinos padecían almorranas e puxeron esas 
esculturas pequeniñas no teito.

No seguinte claustro con xardín, puidemos  ver o que foi antigamente patio de 
prantas curativas; nel, vimos un pozo, que hoxe en día está pechado.O terceiro 
non tiña prantas, só a antiga campá, unha escultura e unha pila bautismal en 
forma de cunca xigante de pedra. Antes de chegar ao derradeiro claustro, 
pasamos por unha pequena igrexa, na que foi bautizada a mesmísima, Rosalía de 
Castro.O último era case igual co primeiro, tanto que ao principio pensabamos 
que nos estabamos equivocando.

Para rematar a nosa visita ao Hostal pasamos polo seu interior e pudemos ver o 
traballo que debeu precisar a súa construcción, xa que a todos pareceunos un 
labor complexo, bonito e nada barato.

Cando saíamos puxémonos xusto no medio da praza  e cando Uxía nos ensinaba 
un gravado nunha pedra, achegáronse uns peregrinos que non facían máis que 
darse bicos e agarimos de felicidade porque por fin chegaran a Santiago. 
Falamos con eles, todos eran españois, agás un que era austriaco e xa que a visita 
era en inglés, aproveitamos para facerlle preguntas sobre como lles fora o 
Camiño, e eles, moi amables, respondéronnos  e ao final fixémoslles unha foto.

E por se aquilo non fose suficiente, chegaron dous peregrinos alemáns, que  
entendían o inglés polo que puidemos facerlles preguntas, e ao final fixéronnos 
unha foto de recordo.

Máis tarde fomos ao museo histórico da catedral, no que pudemos ver moitas 
esculturas e pezas moi valiosas e antigas, entre elas unha das máis fascinantes 
para min foi o rosetón de pedra.

O seguinte lugar que fomos ver foi a catedral, na que pudemos ver todo. O lugar 
que máis me gustou foi a columna do Mestre Mateo, onde fai anos os estudantes 
acudían a darlle un croque na cabeza, xa que se dicía que como era moi sabio e 
intelixente, absorbían a súa sabiduría. Pero agora, non se pode, xa que de tantos 
croques, a pedra gástase e pode chegar a caer.Tamén pudemos ver os santos 
reunidos, entre eles o rei David que está mirando cun sorriso cara o peito da raíña 
Esther, xa que era moi abultado, polo que, o escultor mandou que lle cortaran o 
peito á escultura, xa que os que visitaban a catedral fixábanse niso e perdían a 
atención.

Ao saír da catedral fomos á Praza da Quintana para xogar, merendar e descansar. 
Despois, Uxía levounos ao escaparate dunha tenda de xoias para ver como era o 
acibeche. 

Ao acabar o recreo leváronnos ao mercado para visitar a grande gastronomía que 
nos rodea, dende peixes e legumes, ata carnes e verduras.

Para rematar ensináronnos unha tendiña na cal extraíanse botes de leite fresca.

Logo fomos ao lugar onde van os peregrinos para recoller o seu diploma, porque 
se fas os últimos cen quilómetros a pé, danche un. Pero a nós que non os fixemos, 
déronos outro coa benvida, adicado ao noso colexio. Ao chegar á escola, a nosa 
profesora fixo unha fotocopia para cada un de nós.

Ei de dicir que gustoume moito esta actividade, pero algo caro para se facer tan 
curto, e que a repetiría outra vez xa que foi moi instrutiva e cautivadora. E 
confirmei unha vez máis que Santiago é unha cidade marabillosa.     

Sara Rodríguez Varela
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