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Galicia, un relato no mundo explora a 
interacción entre o territorio histórico 
galego e o resto do mundo nun percorrido 
que nos leva desde a prehistoria ata a 
actualidade. Concibida como a primeira de 
tres grandes exposicións da Xunta con motivo 
do Xacobeo 2021, centrarase nas relacións 
internacionais de Galicia e a súa presenza no 
mundo. 

No marco da exposición chegarán por vez 
primeira a Galicia destacadas pezas de alto 
valor simbólico para a historia e a cultura do 
noso país e que se atopan en prestixiosas 
coleccións museísticas en distintos recantos 
do mundo. O público galego terá así a 
oportunidade única de contemplar nunha 
mesma mostra obras chegadas de institucións 
de referencia como a Cambridge University-
Parker Library, a Biblioteca Apostólica 
Vaticana, a Biblioteca de Arezzo en Italia ou o 
Museu Nacional de Arqueologia de Portugal. 

Galicia, 
un relato no 
mundo

8 novembro 2019 — 12 abril 2020 
Museo Centro Gaiás.

Entrada de balde

Exposición aberta ao público de martes a domingo 
De 10 a 20 horas e con visitas comentadas gratuítas 
Máis información en cidadedacultura.gal

↗ De Aetatibus Mundi 
Imagine. 
Biblioteca Nacional 
de España

↗ Porta da statio 
de San Martiño 
Pinario (Santiago de 
Compostela)



Máis de 300 pezas en exposición 

66 entidades prestadoras de obra de 8 países

– 10 en Europa

– 4 en América

– 10 en España

– 42 en Galicia

[+21 coleccións privadas]

EN CIFRAS
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Galicia, un relato no mundo examina o 
papel de diferentes culturas, pobos e grandes 
eventos históricos na conformación da historia 
e da identidade galega. Tamén as relacións e 
a profunda conexión da comunidade galega 
con outros países –sobre todo europeos e 
americanos– rompendo co mito de illamento e 
periferia e explorando o papel e o impacto de 
Galicia no mundo.

Cuestións como a innovación tecnolóxica, 
as tendencias culturais e artísticas, as 
transformacións políticas, a integración de 
pobos e culturas, a influencia de vías de 
comunicación históricas como a peregrinación 
a Santiago de Compostela, os grandes 
movementos migratorios da Europa do século 
XIX e XX e a internacionalización crecente da 
economía galega serán aspectos que estarán 
moi presentes no relato da exposición.

↓ Pedro Antonio 
Fernández de 
Castro, virrei do 
Perú. Museo Larreta 
(Bos Aires)

Galicia, un relato no mundo estrutúrase arredor dos 
mitos, as historias, as memorias e as vidas dos 
galegos e galegas en diferentes épocas e contextos 
xeográficos. 

Mitos é o punto de partida da exposición e explica 
como no imaxinario de Galicia a idea da viaxe e da 
relación co foráneo é central. Esta parte da mostra 
explora os relatos lendarios construídos desde a Idade 
Media ao redor das orixes de Galicia, boa parte deles 
baseados na idea de tránsito, con figuras mitolóxicas 
do Mediterráneo e do Atlántico.

Historias percorre seis mil anos seleccionando 
momentos nos que a relación co mundo foi 
especialmente determinante. Céntrase no relato 
cronolóxico das interaccións entre Galicia e o resto 
do mundo desde a prehistoria ata a Segunda Guerra 
Mundial, prestando atención tamén ao impacto 
doutras culturas en Galicia.

Memorias propón unha viaxe pola emigración galega 
desde o século XVIII ata hoxe en día, percorrendo as 
causas e características dos movementos migratorios 
e o seu legado a través do impacto na economía, na 
arte ou na construción da identidade galega. 

Vidas detense na presenza actual de Galicia no 
mundo, especialmente a través da idea da exportación 
e a presenza comercial, conectando ás persoas 
visitantes co presente e con temas como a imaxe 
exterior de Galicia, a dimensión internacional da lingua 
galega ou a construción das relacións internacionais. 

 

Un relato en catro bloques

Galicia, un relato no mundo 
como mecanismo expositivo 
baséase na propia idea de 
exploración por parte dos 
usuarios e usuarias que, a 
través de solucións de montaxe 
gráficas e interactivas, 
deciden en cada momento 
canta información queren 
recibir. Tecnoloxías como 
sensores de movemento e 
presenza, sistemas inmersivos, 
proxeccións interactivas e 
realidade aumentada terán un 
destacado peso na construción 
do relato expositivo. 

Unha viaxe 
interactiva
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10 Pezas 
imprescindibles
Dos mitos fundacionais de Galicia ao florecemento da lírica medieval, 
desde Irlanda ata Roma, destacamos tan só 10 das máis de 300 pezas 
que conforman o relato imprescindible desta exposición[*]:

(*Varias pezas centrais da mostra están actualmente en tramitación para a súa 

viaxe a Galicia, especialmente aquelas procedentes da Galicia da emigración, que 

se irán desvelando nos vindeiros meses)

[2] Mapa de Sawley | Cambridge University-
Parker Library  

 [1ª vez en Galicia] 

O mapa de Sawley revela o coñecemento do reino de 
Galicia en Europa no século XII, durante a coñecida 
como "Era Compostelana", un período de especial 
florecemento cultural, económico e institucional do reino. 
Contemporáneo do Pórtico da Gloria, o mapa sitúa a 
catedral de Santiago coma o edificio máis importante de 
Europa, ilustrándoa nun tamaño incluso maior que a Basílica 
de San Pedro de Roma. 

[1] O Libro das Invasións (The Book Of Leinster) | 
Trinity College, Dublín 
 [1ª vez en Galicia] 

Nos mitos fundacionais da identidade de Galicia, a idea de 
viaxe é fundamental. Trala chegada ou partida de famosos 
personaxes mitolóxicos está o propósito de prestixiar o 
territorio, os seus habitantes e gobernantes. Ao longo da 
fachada atlántica forxáronse historias sobre un pobo de 
conquistadores que navegaban de ribeira en ribeira, uns 
relatos que conectan Galicia e as Illas Británicas. 

O Lebor Gabála Érenn, ou Libro das Invasións, é parte do 
Libro de Leinster, unha das principais compilacións da 
literatura medieval irlandesa. Trátase da obra onde se 
atopa a primeira mención coñecida a Breogán, o líder mítico 
que avistou por primeira vez desde o Faro de Brigantium. 
Séculos despois, no XIX, a través do traballo do historiador 
Manuel Murguía a lenda de Breogán incorporaríase á 
tradición cultural e identitaria de Galicia, que no propio 
Himno se convertiría no Fogar de Breogán. 

Custodiado polo Trinity College de Dublín, o Libro das 
Invasións sairá por vez primeira de Irlanda para ser 
exposto en Galicia, un relato no mundo. Foi producido 
entre os séculos XII e XIII polo abade Áed Ua Crimthainn 
no mosteiro de Tír-Dá-Glas (Tipperary, Irlanda). Reúne 
fontes mitolóxicas, bíblicas e de autores cristiáns para 
dar conta das invasións de Irlanda por diferentes pobos, 
os últimos dos cales serían os milesios, procedentes 
da cidade galega de Brigantia. Entre as fontes máis 
importantes do Libro das Invasións está o historiador 
Paulo Orosio, oriundo de Braga, que no século V describe 
o vínculo entre Irlanda e Brigantia. 

Datado cara 1190, é un dos primeiros mapa mundi 
europeos e está considerado o mapa enciclopédico 
máis antigo conservado das Illas Británicas. Os mapas 
enciclopédicos son una síntese de saber pois non só colocan 
representacións xeográficas, senón os outros saberes do 
seu tempo: históricos, bíblicos e lendarios. Foi descuberto 
na biblioteca da abadía de Sawley, un mosteiro cisterciense 
de Yorkshire, e esta será a primeira vez que se exporá en 
Galicia.
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[3] Liber Beati Sancti Iacobi | Biblioteca 
Apostolica Vaticana 

[4] Liber Beati Sancti Iacobi | Biblioteca 
General Histórica (Salamanca)
No s. XII realizáronse en Compostela diversas 
reproducións do Códice Calixtino co ánimo de 
propagar por toda Europa o culto e a peregrinación a 
Santiago, chegando a importantes centros de culto 
e intelectuais da época ao longo do continente. O 
propio Liber Sancti Iacobi foi escrito coa vocación de 
prestixiar e conectar Compostela e Galicia co resto 
de Europa, creando a lenda da aparición de Santiago 
ao emperador Carlomagno, a figura con máis renome 
da Europa medieval, e a súa chegada a Compostela.

Os Liber Sancti Iacobi do Vaticano e de Salamanca 
–que toman como modelo o códice compostelán– 
inclúen miniaturas recollendo a escena do encontro 
entre Santiago e o emperador, contribuíndo á difusión 
da lenda por todo o continente. Son dous dos tres 
únicos códices calixtinos iluminados –ademais do 
orixinal de Santiago de Compostela– e permiten 
observar detalles gráficos perdidos no orixinal 
compostelán, como é o propio rostro do emperador 
Carlomagno

[5] Cancioneiro da Vaticana | Biblioteca Apostolica 
Vaticana 

 [1ª vez en Galicia] 

O Cancioneiro da Vaticana é, xunto co Cancioneiro de Ajuda 
e o Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Portugal, un 
dos corpus nos que se garda a lírica galego portuguesa 
medieval, nacida nunha época de especial esplendor 
cultural, económico e político da Era Compostelá no 
século XII. Trátase dunha obra cun excepcional valor 
simbólico para a nosa cultura –que se exporá en Galicia 
por vez primeira– pero tamén central na tradición literaria 
de Europa. A lírica galego portuguesa, xunto coa poesía na 
lingua de oc (Occitania) e de oïl (norte de Francia), foron 
as primeiras expresións literarias en lingua romance do 
continente.

Trátase dunha colección monumental de 1.200 cantigas 
copiadas en Italia a finais do século XV e principios do 
XVI por orde do humanista italiano Angelo Colocci, copias 
realizadas a partir dos orixinais, hoxe desaparecidos. Nel 
figuran os nomes máis emblemáticos da tradición literaria 
galego portuguesa medieval: os reis Afonso X O Sabio, Don 
Dinís, Paio Gomes Chariño, Afonso Eanes do Cotón, Pero 
da Ponte, Meendinho ou Airas Nunes, entre moitos outros.



[6] Codex Aretinus, O Itinerario de Exeria | 
Biblioteca de Arezzo (Italia)  

 [1ª vez en Galicia] 

A Gallaecia do final do Imperio Romano foi un 
territorio moi dinámico. As elites teceron unha rede 
de contactos con todo o Imperio e documéntase unha 
activa participación no intenso circuíto comercial 
que conectaba o Mediterráneo oriental co norte 
de Europa. Exeria, aristócrata galaicorromana, é a 
primeira escritora coñecida da Península Ibérica 
e representante do conxunto escaso de mulleres da 
Antigüidade tardía que emprenderon a peregrinación 
de Occidente a Oriente movidas pola piedade e a 
curiosidade de coñecer os escenarios da Biblia. 

O manuscrito do Itinerario de Exeria forma parte do 
Codex Aretinus 405, descuberto en 1884 por Gian 
Francesco Gamburrini na Biblioteca de Arezzo. O texto 
foi transcrito no século XII, posiblemente no mosteiro 
de Monte Cassino, a partir dun manuscrito anterior. 

Desde o século XIX, o Itinerario da virxe Exeria foi 
obxecto de numerosas edicións e traducións en todo 
o mundo, sendo unha das fontes máis valiosas para 
coñecer a espiritualidade da Antigüidade tardía e o 
papel da muller nese tempo. 
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[8] Ora Marítima, de Rufo Festo Avieno | 
Biblioteca Nacional de España 

A primeira descrición da costa atlántica e os seus 
pobos proceden deste texto de Rufo Festo Avieno, do 
século IV, baseado en antigos itinerarios de navegantes 
gregos e fenicios de ata o VI a.C. A mención á 
abundancia de minerais reflicte os intereses comerciais 
dos mediterráneos nas súas viaxes cara o Atlántico. 
Galicia, un relato no mundo, acollerá o incunable que 
contén a primeira versión conservada da Ora Marítima.

[9] Cartas manuscritas de Erasmo de 
Rotterdam ao arcebispo Fonseca | Biblioteca 
Nacional de España 

En consonancia co resto de Europa, a partir do 
século XV a aristocracia galega foi promotora 
de obras culturais e artísticas que se sumaron 
ao tradicional patrocinio relixioso. Alonso III de 
Fonseca foi arcebispo de Compostela e de Toledo, 
e unha das figuras destacadas do humanismo e 
do Renacemento. Favoreceu a difusión da obra 
de Erasmo de Rotterdam en España, con quen 
mantivo unha profusa correspondencia conservada 
actualmente en Madrid na Biblioteca Nacional. 

[7] Guerreiro de Lesenho | Museu Nacional de 
Arqueologia de Portugal   

Peza central para entender a Idade do Ferro no 
noroeste da Península Ibérica, grazas á súa riqueza 
iconográfica. Desempeñará unha función nodal na 
exposición como clave para contextualizar diferentes 
obxectos arqueolóxicos que amosan conexións formais, 
culturais ou tecnolóxicas en relación con outros pobos 
da Idade do Ferro e tamén para relatar os primeiros 
encontros entre os pobos galaicos e o imperio romano, a 
través da iconografía da caetra. 

Nas estatuas de guerreiros galaicos, a caetra, o escudo, é 
o elemento da panoplia máis visible e relevante e sempre 
se representa de maneira frontal. Será este o primeiro 
símbolo do noroeste peninsular, singularizado como tal, 
que represente visualmente ao noroeste de Iberia en 
Roma, no corazón do Imperio, nos primeiros tempos 
da conquista relatando os primeiros encontros entre os 
pobos galaicos e o imperio romano.
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[10] Estoria de Espanna de Afonso X | Real 
Biblioteca do Mosteiro do Escorial 

Galicia representouse nos relatos clásicos coma a fin do 
mundo coñecido. Esa visión estrema foi moi acollida no 
propio imaxinario da identidade galega. 

No século XIII, o obradoiro de Afonso X recolle narracións 
anteriores para narrar as aventuras do heroe grego 
Hércules, quen enxendrará a Ispán, primeiro fundador da 
Monarquía hispánica. Hércules construirá as dúas torres 
que limitarán a península polo oeste: Cádiz e A Coruña. 
O vínculo co heroe clásico establecido no relato buscaba 
lexitimar a propia monarquía. 



Gaiás—Cidade da Cultura GALICIA, UN RELATO NO MUNDO 10

Comisariado

Comisario

Manuel Gago
Profesor asociado na Universidade de Santiago de Compostela (USC) 
e coordinador de proxectos dixitais do Consello da Cultura Galega. É 
tamén divulgador científico e cultural con espazos en diferentes medios 
de comunicación de Galicia, así como comisario de exposicións con 
ampla experiencia en mostras vencelladas ao eido cultural e histórico.

Academia.edu: novosmedios.academia.edu/ManuelGago

Foto: Sole Felloza

Consello científico asesor: 

José Miguel Andrade Cernadas
Profesor Titular de Historia Medieval na Universidade de Santiago de Compostela

Beatriz Comendador Rey
Profesora  contratada doutora  na área  de  Prehistoria  da  Universidade  de  Vigo  (2010)  e  
membro  do  Grupo  de  Estudos  de Arqueoloxía,  Antigüidade  e  Territorio  (GEAAT)

José Manuel Costa García
Profesor departamento Arqueoloxía USC

Emilio Grandío Seoane
Profesor Titular de Historia Contemporánea na USC

Juan Manuel Monterroso Montero
Director do departamento de Historia da arte na USC

Rafael Rodríguez Martínez
Arqueólogo da Deputación de Pontevedra 

Pilar Cagiao Vila

Profesora Titular de Historia de América na Universidade de Santiago de Compostela
Asesoría especial para a Emigración

Produción de contidos:

Sara Alonso Rodríguez
Responsable da Área de Comunicación de 7H Cooperativa Cultural. 

Francisco Alonso Toucido
Arqueólogo. Estela Arqueoloxía e Patrimonio S.L.
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Catálogo

Deseño: EKINOCIO

Edición: Bilingüe Galego/ Castelán. Separata en Inglés

Tirada: 1.000 exemplares
  304 páxinas 

Autores dos textos especializados:

NORTE: Fernando Pereira, Irene García, José Miguel  Andrade, Emilio 
Grandío. SUR: Beatriz Comendador, Henrique Monteagudo, Ramón 
Villares, ESTE: Alfredo Vigo, Rafael Rodríguez, José Manuel Costa,  
Juan Manuel Monterroso, Manuela Sáez, OESTE: María del Carmen 
Saavedra, Pilar Cagiao, Santiago Riveiro, Ana Bulnes. 
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Organiza
Xunta de Galicia

PRESIDENTE
Alberto Núñez Feijóo

Consellería de Cultura e 
Turismo

CONSELLEIRO
Román Rodríguez González

SECRETARIO XERAL 
TÉCNICO
Manuel Vila López

DIRECTOR XERAL DE 
POLÍTICAS CULTURAIS
Anxo M. Lorenzo Suárez

Fundación Cidade da 
Cultura de Galicia

DIRECTORA XERENTE
Ana Isabel Vázquez 
Reboredo

DIRECTORA DE ACCIÓN 
CULTURAL
María Pereira Otero
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DIRECTOR ECONÓMICO 
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Santiago González Prado

Colabora
Consello da Cultura Galega

Secretaría Xeral de 
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BANCO SABADELL
COREN
CAMPO
GADISA
GRUPO NOSA-TERRA 21
ASTILLEROS BARRERAS
R CABLE Y 
TELECOMUNICACIONES
GALICIA
MONBUS

EXPOSICIÓN
COMISARIO
Manuel Gago Mariño
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Pilar Cagiao Vila 
Asesoría especial para a 
Emigración
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CONTIDOS
Sara Alonso Rodríguez
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DESEÑO DE MONTAXE
Oficina técnica Fundación 
Cidade da Cultura

COMUNICACIÓN E 
MARKETING
Departamento de 
Comunicación e Marketing

DIDÁCTICA-MEDIACIÓN
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PRODUCCIÓNS 
AUDIOVISUAIS
Miramemira

GRÁFICA
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CATÁLOGO :
Edita
Xunta de Galicia
Consellería de Cultura e 
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Fundación Cidade da 
Cultura de Galicia

Coordinación editorial
Departamento de Acción 
Cultural,
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FONDO GAIÁS DA EMPRESA GALEGA

COLABORA
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Gaiás, Cidade da 
Cultura de Galicia 

A Cidade da Cultura preséntase como un 
punto de conexión de Galicia co resto do 
mundo e un motor para impulsar proxectos 
culturais innovadores. Construída no cumio 
do Gaiás, un dos montes que rodean Santiago 
de Compostela, o arquitecto norteamericano 
Peter Eisenman deseñou esta “cidade” que 
semella xurdir da terra para erixirse como unha 
icona da Galicia contemporánea, dialogando 
coa Compostela milenaria, Patrimonio da 
Humanidade e destino do Camiño de Santiago. 

Este espazo, destinado á cultura, ao 
emprendemento e á tecnoloxía, acolle catro 
institucións culturais: 

Museo Centro Gaiás. A súa beleza e 
flexibilidade convérteno no espazo perfecto 
para acoller exposicións de gran dimensión, 
eventos culturais e espectáculos de artes 
escénicas. É o centro cultural e artístico da 
Cidade da Cultura.

Biblioteca e Arquivo de Galicia. Preservan 
a memoria bibliográfica e documental da 
comunidade e actúan como cabeceiras da rede 
pública de bibliotecas e arquivos. 

Centro de Emprendemento Creativo. Acolle 
a Axencia Galega de Industrias Culturais 
(AGADIC), que impulsa o tecido empresarial 
no sector cultural, un espazo de coworking, un 
viveiro de empresas e unha área de empresas 
TIC.

Centro de Innovación Cultural (CINC). É 
sede da Fundación Cidade da Cultura e da 
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de 
Galicia, que aglutina os servizos tecnolóxicos 
da Administración galega. 

Espazos naturais. O Bosque de Galicia, 
o Xardín Literario e o Parque do Lago son 
os espazos verdes cos que conta o Gaiás. 
Lugares nos que gozar da natureza, descansar, 
practicar deporte e hábitos de vida saudables 
a través da súa rede de sendas e admirar novas 
caras da cidade de Compostela.
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Museo Centro Gaiás

Referente arquitectónico do século XXI, o 
Museo Centro Gaiás é un dos edificios máis 
singulares e con máis posibilidades de uso da 
Cidade da Cultura, que aspira a converterse no 
centro expositivo de referencia de Galicia.

A espectacularidade da súa fachada, con case 
43 metros de altura, e os seus máis de 16.000 
metros cadrados de superficie que inclúen 
espazos expositivos, almacéns e obradoiros, 
permiten ao Museo Centro Gaiás despregar 
unha oferta de actividades expositivas e 
dinamizadoras do sector cultural que o 
converten nun centro activo e en continua 
renovación.

O Museo Centro Gaiás conta cunha superficie 
expositiva de 6.600 metros cadrados, dividida 
en tres plantas superiores e un grande espazo 
multifuncional na planta inferior, na que é 
posible materializar retos expositivos de 
diversa natureza.

Desde a súa inauguración en 2012, o Museo 
Centro Gaiás ten colaborado con institucións 
culturais sobranceiras, entre as que se atopan 
o Centro Galego de Arte Contemporánea. 
CGAC, Daros Latinoamérica Collection, 
Fundación Cisneros. Colección Patricia 
Phelps, Heeresgeschichtliches Museum, 
Manchester Art Gallery, Migros Museum fur 
Gegenwwartskunst, Museo Arqueológico 
Nacional, Museo de Arte Contemporáneo 
de Castilla y León. MUSAC, Museu d'Art 
Contemporani de Barcelona, Museo de la 
Catedral de Santiago, Musée D’Orsay, Museum 
of Modern Art. MoMA, Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, Museo Nacional del Prado, 
Museo Sorolla, Museo Thyssen-Borenmisza, 
National Museum Wales, Patronato de la 
Alhambra y Generalife, Real Fábrica de 
Cristales de la Granja. Fundación Centro 
Nacional del Vidrio, RijksMuseum, The Scott 
Polar Research Institute, Victoria and Albert 
Museum e importantes coleccións privadas.



Galicia, 
un relato no 
mundo

8 novembro 2019 — 12 abril 2020 
Museo Centro Gaiás.

Entrada de balde

Exposición aberta ao público de martes a domingo 
De 10 a 20 horas e con visitas comentadas gratuítas 
Máis información en cidadedacultura.gal


