
O SEGREDO
DAS POMBAS
DA CATEDRAL
Conto Viaxeiro do Concello de Santiago ����





Había unha vez unha troita que se
chamaba enma e foi á catedral.
Enma era azul, tiña os ollos grandes e 
era moi faladeira.





Con ela ía Emilio, o cullareto, que era 
moi encantador pero non tiña moita 
paciencia cos extranxeiros.



Chegaron agochados nunha apisoadora 
que ía baixo terra, por un burato, 
dende o río ata a catedral.







Ían alí para aprender a lingua das 
pombas porque as pombas da catedral
gardaban un segredo.





Pero cando chegaron á catedral, unha 
pomba borboriñoulles que un neno lles 
tirara pedras e lles roubara a lingua. 
A todas menos a ela.



A pomba, que se chamaba Paula, 
díxolles que para recuperar a lingua 
tiñan que ir a Ponte Maceira nun día 
chuvioso para consultar a sabia rula
que vivía no arco central da ponte.







Emilio tiña algo importante que facer, 
así que foron Enma e Paula soas a 
Ponte Maceira nun día de chuvia, 
buscaron pola sabia rula e contáronlle 
o seu problema.



A rula escoitounas e díxolles que para 
ser dignas da súa sabiduría debían
superar unha proba: tiñan que
devolverlle o seu escudo, que llo levou 
o dragón cego que cospe auga.







O dragón agochábase no Monte do 
Gozo, desde onde botaba auga pola 
boca e facía que chovese nas terras de 
Compostela.



Paula e Enma foron ao Monte do 
Gozo e entraron na cova do dragón. 
Paula foi voando cunha corda e atoulle 
os chavellos. Enma tirou da corda e 
arrincoullos.







O dragón, moi doído, soltou o escudo
e empezou a chorar. 
Enma e paula colleron o escudo e 
marcharon.



O escudo tiña unha inscrición na que 
se indicaba unha nova proba: tiñan 
que ir ao Castriño de Conxo e buscar 
unha espada no petróglifo. 







Pero cando chegaron ao petróglifo, 
enriba dunha espada estaba a sabia 
rula, que empezou a cantar:

Se a lingua das pombas queredes recuperar
a espada e o escudo tedes que deixar, 
a lingua intentar practicar
para podela falar.

E de contado enma e paula marcharon 
para a catedral.



Na porta da catedral atoparon unha ra, 
era Emilio, que fixera a metamorfose.







Os tres xuntos foron onda as pombas
e contáronlles o que lles dixera a sabia 
rula. Elas fixéronlle caso, intentaron 
falar na súa lingua e, pouco a pouco,
fórona recuperando.



Entón, Enma e Emilio pedíronlles que 
lles revelasen o seu segredo. A pomba 
Paula díxolles:
Na porta dereita da catedral hai unha 
inscrición coa data de colocación da 
primeira pedra. Debaixo poderedes ler 
o noso segredo.





Enma e Emilio foron á porta dereita 
da catedral, atoparon a data e,
xusto debaixo, gravado na pedra, 
estaba escrito o segredo das pombas, 
que dicía:



A LINGUA DAS POMBAS FOI 
A ESCOLLIDA PARA LEVAR A 

MENSAXE DA PAZ POLO 
MUNDO ADIANTE. CÓMPRE 
CONSERVALA PARA QUE 
ALGÚN DÍA TODOS OS 
SERES DESTE PLANETA 

CONSIGAMOS CONVIVIR EN 
HARMONÍA PARA SEMPRE.





Este conto fíxose durante a actividade O Conto 
Viaxeiro do Concello de Santiago de Compostela no 
mes de maio de ����.

Nel participaron as rapazas e rapaces do Colexio San 
Paio, CEIP Apóstolo Santiago, CEIP de Vite, CSC das 
Fontiñas,  CEIP Rodríguez Xixirei, CSC de Vite e CSC 
de Santa Marta.


