
A CATEDRAL
E O PARADOR 
ALUMNADO DE SECCIÓNS BILINGÜES

6ºB

O luns 26 de outubro os alumnos de 6ºB fomos de visita bilingüe coa profesora de 
inglés, Conchi, có profesor de conversa, Jeremy, cunha guía, Uxía, e coa nosa 
titora, Mari Carmen. Fomos ao museo da catedral, á catedral, e ao Hostal dos 
Reis Católicos.
Primeiro visitamos o Hostal, que foi construído por orde dos Reis Católicos, 
Fernando I e Isabel I no ano 1501. Anos máis tarde, Carlos V, neto dos Reis 
Católicos, reformouno. Inicialmente foi un hospital para peregrinos ata que no 
século XX abandonou ese uso e transformouse nun importante parador de 
turismo. Nós só puidemos ver a planta baixa, na súa maior parte formada por 
catro patios, que levan os nomes dos evanxelistas, e a capela Real. A fachada está 
construída en estilo plateresco, de influencia italiana. Ao ser no seu comezo un 
hospital, ó ter catro patios foi un moi bo sistema para separar os enfermos: os 
graves dos leves, os homes das mulleres … O edificio está construído na súa maior 
parte en granito, moi decorado, aínda que as columnas da capela real están feitas 
en pedra calcaria, aínda máis decoradas.
Despois, estivemos na praza do Obradoiro, dende onde vimos a fachada da 
Catedral e explicáronos de onde veñen os camiños de Santiago: o francés, o 
inglés, o da Plata…  Alí tamén falamos en inglés cun peregrino chamado Robert, 
para un traballo de inglés.
Entramos no museo da Catedral e vimos parte do antigo coro, situado 
anteriormente no interior da catedral. Consérvanse aínda algunhas pezas 
orixinais, pero parte do coro foi reconstruída en cor branca, para diferenciala da 
parte orixinal. Despois, pasamos por unha sala na que estaba exposta unha 
ferramenta que usaran para transportar pedras do que sería a catedral, e un 
anaco da fachada anterior. Pasamos ao claustro, onde están enterrados os 
cóengos da catedral. Alí tamén están expostas unhas vellas campás e unha fonte 
na que antigamente se lavaban os peregrinos, cando esta estaba colocada na 
praza da Inmaculada, popularmente chamada Acibechería. A continuación fomos 
á biblioteca, na que estaba exposta unha réplica perfecta do botafumeiro e un 
facistol (unha especie de atril rotatorio para a misa). Pasamos á Catedral, que ten 
unha planta en forma de cruz latina. Fomos darlle unha aperta ao Apóstolo e 
visitamos o seu sepulcro. Pasamos por diante da capela máis vella da Catedral: a 
Capela dos Franceses, que se chama así porque os franceses eran os que máis 
doazóns facían. Tamén vimos a Porta Santa, feita en cobre con escenas da vida do 
Apóstolo Santiago e que só se abre en ano Santo.Vimos o Pórtico da Gloria que é 
un pórtico de estilo románico construído polo Mestre Mateo e os seus 
colaboradores, por encargo do rei de León Fernando II. O pórtico consiste de tres 
plantas superpostas: a cripta, que simboliza o mundo terreal, o pórtico 
propiamente dito, que constituía a porta de entrada occidental á catedral, e a 
tribuna, cun rosetón que posibilitaba que estivese iluminada todo o día, que 
representa a elevación do humano ao divino. O pórtico está construído por arcos 
de medio punto que se corresponden con cada unha das tres naves da igrexa, 
sustentados por grosos pilares con columnas adosadas. O arco central é o maior e 
o único con tímpano. Nel aparecen Cristo, os catro Evanxelistas, varios anxos cos 
instrumentos da paixón de Cristo, e na arquivolta, os 24 anciáns do Apocalipse, 
cada un cun instrumento musical: unha zanfoña, 14 cítaras, 4 salterios e 2 arpas. 
Ao ser unha obra única, unha organización inglesa quixo facerlle unha copia e ao 
sacar o molde o Pórtico da Gloria perdeu a súa policromía e agora estase a 
intentar recuperala. A continuación vimos as tres salas dos tapices. Na primeira os 
tapices están baseados en cadros de Rubens, na segunda nos de Teniers e na 
terceira nos de Goya. Despois diso saímos a unha galería dende onde puidemos 
ver a rúa do Franco, a praza do Obradoiro e o paseo da Ferradura. Finalmente 
volvemos a entrar na catedral para ver o botafumeiro en funcionamento.
Foi  unha visita moi bonita e aprendín moito e en varios idiomas. Gustoume moito.

Luis García Romarís
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