UNHA VIAXE, UNHA EXPERIENCIA
O Alumnado do IV Ciclo de Lugo visitamos, sentimos e
saboreamos Estremadura.
Como cada ano, a Asociación de Alumnado de IV Ciclo da USC no Campus de Lugo,
realizou a súa viaxe de fin de curso, nesta ocasión, por terras de Estremadura. A viaxe
comezou o xoves 25 de maio de 2017 coa saída de 41 persoas desde Lugo cara a

Plasencia.
A cidade placentina recibiunos calorosamente, e non só no sentido figurado, xa que os
termómetros superaban, con creces, os 30ºC.

Despois de repoñer forzas nun restaurante da cidade, iniciamos a visita guiada polo
casco histórico de Plasencia na Praza Maior, onde o avó Mayorga contemplábanos
dende o alto do reloxo do Concello, pode que divertido pola pouca resistencia á calor
que amosábamos a xente de Lugo.

Percorremos a fermosa cidade medieval na que se gardan abondosos edificios tanto
da construción militar, relixiosa ou civil, con igrexas, pazos, murallas, acueduto e sobre
todo a Catedral; Unha obra única polas súas características arquitectónicas nas que
se pode contemplar con claridade o proceso de construción dunha catedral sobre a
base dunha anterior, e tamén o que xa no século XVI sucedía cando as obras non
eran ben presupostadas, antes como agora a solución era a mesma: a obra quedaba a
medio facer.

Despois da visita pola fermosa cidade de Plasencia, dirixímonos ao noso campamento
base na cidade de Cáceres onde nos recuperariamos para visitar, ao día seguinte,
Mérida e Trujillo

Venres, 26 de maio. Mérida

A cidade de Mérida, para a xente de Lugo, é sentida como unha cidade irmá. Tódalas
pedras cheas de historia que nos transportan a Emérita Augusta, lémbrannos a Lucus
Augusti e ás épocas do Imperio Romano.

Na cidade irmá imaxinamos ós gladiadores loitando pola súa vida diante de milleiros
de espectadores afervoados, pero tamén puidemos imaxinar a grandiosidade da
arquitectura romana e o gusto que estes antepasados tiñan pola boa vida e pola
cultura. Boa proba é o Teatro Romano no que tivemos o inmenso pracer de pisar o
escenario no mesmo lugar que figuras tan senlleiras como Margarita Xirgu ou Nuria
Espert.

Despois do percorrido pola cidade e de comer en Mérida dirixímonos a Trujillo onde,
novamente, cambiariamos o romano polo medieval.

Venres, 26 de maio. Trujillo
A fermosa Praza Maior, presidida por unha estatua ecuestre de Francisco Pizarro é
punto de partida para subir ao castelo; unha fortaleza construída entre os séculos IX e
XII, sobre o outeiro coñecido como “Cabeza del Zorro” ó que se chega por un camiño
empedrado e sinuoso, no que se ían facendo sucesivas paradas, para observar
diferentes construcións propias da época medieval.

A vista dende o castelo sobre a inmensa “dehesa extremeña” compensaba, á xente
viaxeira, da calor e do esforzo da subida. Despois dun día tan completo, regresamos a
Cáceres para descansar xa que ao día seguinte esperábanos o Parque Nacional de
Monfragüe.

Sábado, 27 de maio. Parque Nacional de Monfragüe
Antes de entrar no parque, o ceo comezou a anticipar o que podiamos ver. As grandes
aves rapaces sobrevoaban o fermoso campo estremeño deixándonos claro que
estabamos entrando no seu territorio.

A primeira parada foi para ver a Ponte do Cardeal, habitualmente cuberta pola auga,
pero que, nesta ocasión, debido ao baixo nivel do río Texo, era visible na súa
totalidade.

Proseguimos a visita ata a pequena aldea de Villarreal de San Carlos onde tivemos
oportunidade de informarnos, no Centro de Interpretación do Parque, sobre a flora e a
fauna da zona. Despois dun pequeno descanso dirixímonos ao “Salto del Gitano”, un
lugar privilexiado para o avistamento de aves.

O voitre negro, o voitre leonado, a aguia imperial, a curuxa real, a cegoña negra, entre
outras aves e un bo número de mamíferos atopan en Monfragüe o seu habitat máis

acolledor e amósanse sen reparo ás miradas observadoras e sorprendidas das xentes
que visitamos o parque.

Non é doado ver, noutro lugar, as aves alimentando ás súas crías, tan de preto e con
tanta tranquilidade como nesta inmensa roca que é o “Salto del Gitano”.

Rematada a visita a Monfragüe, onde alimentamos o espírito, e despois de alimentar o
corpo, encamiñámonos a Cáceres no que sería a última actividade...¡ou iso criamos!.

Sábado, 27 de maio. Cidade de Cáceres

A viaxe completábase cunha visita guiada á fermosísima cidade de Cáceres e un
tempo libre para que cada quen o empregara como quixer e aproveitara para dar boa
conta, tanto nas tendas como nos restaurantes, da marabillosa gastronomía
estremeña na que non pode faltar o bo xamón ibérico.

Arredor da Praza Maior iamos atopándonos nas terrazas dando boa conta da
cervexiña fresca e sobre todo da boa conversa con compañeiras o compañeiros de
viaxe.

Pero aínda quedaba un derradeiro cartucho para rematar a festa. Unha última
localidade fóra de programa, agasallo da organización, ía recibir a nosa visita: Hervás.

Domingo, 28 de maio. Hervás
Capital do “Valle de Ambroz”, Hervás conserva un dos barrios xudeus máis singulares
e mellor conservados da península. Unha visita coa que non contabamos e que nos
deu unha grande alegría a nós e ós produtores de cereixas, xa que botaron unha boa
mañá coas xentes de Lugo.

A cousa tocaba a remate así que, con algo de pena, pero cos ollos e o corazón cheos
de beleza dispuxémonos a despedirnos da fermosa Estremadura.

Aínda fariamos outra parada no Perdigón, un pobo da provincia de Zamora coñecido
polas súas covas-adegas convertidas en mesóns, e no que iamos celebrar, con
cánticos abondosos, o final do noso satisfactorio periplo.

Un ano máis éxito total dunha viaxe, que xa é tradición, e que debe ese éxito a varios
factores:
En primeiro lugar ao traballo incansable da nosa presidenta Lucía Saavedra que se
encarga de toda a organización dende o mes de xaneiro de cada ano, cunha precisión
de reloxo suízo e cunha dedicación e xenerosidade nunca dabondo recoñecida.
En segundo lugar a Xosé Valcarcel, o noso secretario, pendente en todo momento das
necesidades de todas as viaxeiras e viaxeiros e animando e informando de calquera
eventualidade.
En terceiro lugar ao noso condutor Xosé que nos levou con seguridade, paciencia e bo
humor durante toda a viaxe.
Por último, e non por iso menos importante, o éxito dunha viaxe débese tamén á xente
que viaxa. Un grupo magnífico, con espírito viaxeiro, que non turista, como diría Xosé
Valcarcel. Verdadeira xente viaxeira que non só pasa mirando os lugares senón que
pasa sobre todo sentíndoos.
Estremadura deixase sentir, co seu cheiro a “jara” e a uz. As súas paisaxes de
aciñeiras e sobreiras nos que viven libres centos de vacas retintas, de porcos ibéricos
ou de ovellas merinas que logo encherán os padais dos visitantes de sensacións
felices.
Unha terra marabillosa na que un grupo de galegas e galegos pasamos uns días
inesquecibles.
María Xosé Meilán García – xuño 2017.

