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A Cidade da Cultura de Galicia pon en marcha a terceira
edición de Reb/veladas na paisaxe, ciclo de intervencións
artísticas nas zonas verdes do Gaiás co que se procura darlle
visibilidade á presenza da muller na arte contemporánea,
incorporando unha perspectiva de xénero que reflicta a
diversidade no ámbito creativo, ademáis de poñer en valor as
zonas naturais do Gaiás como espazos de creación.
Para afianzar esta cerna volve
convidarse a tres comisarias galegas
—María Marco (Vigo, 1979), Elena
Bangueses (Bueu, 1984) e Violeta
Janeiro Alfageme (Vigo, 1982)—que
escolleron as/os artistas cos que
lles apetecía consolidar o terceiro
ciclo. E elixiron a: Amaya González
Reyes (Sanxenxo, 1979); a Alexandra
R. Rey (Pontevedra, 1993) e
Thomas Apostolou (Atenas, 1985);
e a María Xosé Díaz (Catoira, 1949),
respectivamente.

LA DA S
D AS
AD AS

A terceira edición de Reb/veladas na
paisaxe intégrase, igual ca anterior, na
programación do Xacobeo 2021-2022
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enxalzando a relación da Cidade da
Cultura co Camiño de Santiago, xa que
a Vía da Prata chega a Compostela
pola calzada do Sar, que transcorre
paralela ao monte Gaiás, xusto na
faldra oeste do Bosque de Galicia.
Ademais, nesta ocasión unha das
intervencións estrea a terceira fase do
Bosque de Galicia, a máis próxima a
esta ruta xacobea. En todo caso, as
tres propostas establecen un diálogo
físico e visual co Camiño de Santiago.
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1. Ousadía, a liña da
vida (Homenaxe a Félix
González Torres)

Artista:
Amaya
González Reyes
Comisaria:
María Marco
Intervención
no Bosque de
Galicia

A artista Amaya Gónzalez Reyes
traslada as liñas da súa man a unha
imaxe a grande escala para que sexa
observada desde moita distancia.
Trátase dunha valla publicitaria de 8 x 3
metros, situada na estreada fase 3 do
Bosque de Galicia.
No simbólico contexto do Camiño de
Santiago e a súa tradición xacobea,
Amaya González Reyes utiliza a
metáfora visual das liñas da man como
o camiño que cada un de nós estamos
destinados a percorrer, salientando o
seu carácter de experiencia individual.
A peza é unha amálgama de
significados e significantes, tanto
na súa forma como no seu fondo: a
primeira constatación da existencia
do Camiño de Santiago é do ano
1140 descrito nas crónicas do
monxe Aimeryd Picaud, momento
que coincide cronoloxicamente co
rexurdimento da quiromancia, unha
práctica universal con numerosas
variantes culturais que nace do
hinduísmo. Na súa interpretación a
palma da man divídese en diferentes
3

montes e vales (por exemplo o Monte
de Venus que nace na raíz do dedo
polgar e inicia a famosa liña da vida
e que se pode pór en correlación co
monte Gaiás, onde se localiza esta
nova intervención). O que converte aos
diferentes relevos da man en metáforas
xeográficas, así como o camiño que
avanza xeograficamente por diversos
vales e montes.
É unha peza que funciona como un
artefacto filosófico que lanza unha
pregunta silenciosa ao espectador:
“está o noso camiño xa escrito?” Azar
versus causalidade.
O feito de que esta potentísima imaxe
das liñas da man da propia artista
se monten sobre un valo publicitario
resignifica o conflito filosófico: non é un
produto, nin unha mercadoría, senón
unha reflexión íntima, un cara a cara
cunha actitude ante a propia vida.
Esta intervención é tamén, por parte
da autora, unha homenaxe Félix
González Torres (1957, Guáimaro,
Cuba - 1996, Miami, EUA), quen tamén
creaba desde o íntimo e tamén estivo
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detrás dunha coñecida intervención artística con
24 valos publicitarios coa fotografía da cama
desfeita del e da súa parella, coa que encheu
Manhattan cando o seu compañeiro morreu
de complicacións relacionadas coa SIDA. Un
xeito de trasladar de modo rotundo ao espazo
público un aspecto que permanecera escondido
na súa intimidade, tanto pola condena da súa
enfermidade como da súa condición sexual.

María Marco | Comisaria

Amaya González Reyes | Artista

En 2019 recibe o II Premio de investigación e
ensaio sobre arte contemporánea do CGAC
con Tigres en magnolias. A maxia como
transformación na arte contemporánea e en
2020 resultou gañadora do XXXVII Premio Xerais
de novela (2020) con Coidadora

Crítica, investigadora e comisaria independente
de arte contemporánea. Licenciada en
Humanidades e doutora sobresaínte cum laude
en Belas Artes pola Universidade de Vigo cunha
tese sobre o retorno da textualidade na práctica
artística contemporánea. Tamén conta cun
Máster en Museoloxía, Crítica e Comisariado
Contemporáneo por la USC.

Artista plástica e visual. Doutora en Estudos
Literarios pola Universidade de Vigo e licenciada
en Belas Artes nas especialidades de escultura e
pintura (Universidade de Vigo).
Ten realizado estancias de traballo e formación
en Arteleku (Donosti), Museo Serralves (Porto)
e Laboral Escena (Xixón) dentro do programa
Mugatxoan. Tamén ten asistido a obradoiros con
artistas, como Gabriel Orozco (Fundación Botín,
Santander), Isidoro Valcárcel Medina (Facultade
de Belas Artes, Pontevedra) ou David Lamelas
(MARCO, Vigo) entre outros.

Colabora desde 2014 no suplemento El 14 Cultural
do xornal El Mundo cubrindo a área de arte
contemporánea en Galicia, ademais de escribir
para diferentes plataformas editoriais coas que
colabora de maneira habitual, como DotMagazine
ou a revista mensual Tempos Novos. En xuño de
2012 funda a revista www.pletora.es, un proxecto
editorial en internet especializado en arte
contemporánea. Comisariou a tempada 20162017 en Lab_in Gallery (Vigo).

Recibiu a bolsa de creación artística da Fundación
Laxeiro de Vigo, a bolsa de produción do
programa Mugatxoan e a Axuda á Produción
Artística do Centro Cultural Montehermoso
Kulturenea de Vitoria.

Como comisaria recibiu o premio de comisariado
do Máster de Arte, Museoloxía e Crítica
Contemporáneas da USC (2012) por Políptico.
Un comentario sobre a posta en valor do
patrimonio, co artista Enrique Lista, e en 2016
foi a gañadora, na modalidade de comisariado,
da Convocatoria de Apoio á Creación en Artes
Visuais de Zona “C”, Concello de Santiago
(Santiago de Compostela).

Actualmente a súa obra, que podería definirse
como interdisciplinar, está presente en
exposicións de arte contemporánea en centros
de recoñecido prestixio (CGAC, MARCO,
MAC, Círculo de Belas Artes, etc..) así como en
numerosas coleccións privadas e/ou públicas,
como no CGAC (Santiago de Compostela) ou o
Museo de Arte de Santander (Cantabria) entre
outras.
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2.Cantas maneiras
hai de poñer o corpo
a pensar? E cantos
paxaros haberá

Artista:
María Xosé
Díaz
Comisaria:
Violeta Janeiro
Alfageme
Intervención
nas faldras
do Bosque de
Galicia que
miran cara ás
brañas de Sar

Instalación de nove figuras poliédricas
que non superan o medio medro de
altura nas faldras do Bosque de Galicia,
mirando cara ás Brañas de Sar, xa
que a artista cóntanos o mundo que
coñeceu na súa infancia neste mesmo
lugar, ao que sempre volvía en período
de vacacións, tras longos espazos
interna nun colexio en Zaragoza.
Este espazo e o seu contexto marcaron
as formas de ser e facer da artista que
agora é, que se nutre e inspira nese
universo propio ao que empezou a dar
forma durante a súa nenez, marcada
esta por os paseos e percorridos polo
campo, o contemplar do Monte Gaias,
polos baños no río Sar… Os paseos e
derivas que marcan a experiencia do
Camiño de Santiago caracterizan os
modos de facer da artista, atopando no
corpo en movemento, unha forma de
recuperar unha memoria sentimental.
5

E no contacto coa natureza, o alivio
dunha sociedade obstinada ao
rendemento.
Maria Xose Díaz (1949) é unha das
figuras craves na recuperación dunha
memoria propia coa que ensaiar novas
xenealoxías de mulleres artistas,
entendidas estas como suxeitos
subalternos que se sobrepuxeron aos
roles de “boa nai e esposa” que o seu
tempo reservara para elas.
Maria Xosé Díaz é parte desa xeración
de mulleres, entre as que se atopa a
recentemente falecida Elena Colmeiro,
Bea Rey ou Soledad Penalta… entre
outras, que abriron un camiño marcado
pola competencia dunha ampla listaxe
de nomes masculinos que vertebran
e articulan a historia da arte que
se nos deu a coñecer. Desandar o
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camiño, é unha forma de coidalo, atendendo a
eses outros relatos que aniñan desapercibidos
na nosa historiografía, e que nos serve para
poñer de relevo os termos que gobernaron
e gobernan a vida destas mulleres, e de que
maneira irromperon os poderes establecidos para
inventarse unha nova orde no que tivese cabida a
súa obra.
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Unión Fenosa, na Coruña. Está representada
no Museo de Cerámica de Barcelona, Xunta de
Galicia, Auditorio de Galicia, en Compostela e
outras coleccións institucionais.
A formación artística de María Xosé Díaz procede
do debuxo e da pintura, disciplinas nas que se
gradúa na Facultade de Belas Artes de Barcelona
en 1980. En 1990 María Xosé decide abandonar
as posicións artesanais e utilitarias para
penetrarse nunha estética de severa simetría
compositiva utilizando materiais atopados que
combina co ferro e a madeira.

A instalación contará cunha publicación duns
100 exemplares que reunirá diferente voces que
proxecten e articulen desde outras perspectivas
o traballo da artista. Entre elas, está a poeta Luz
Pichel (Alén, Lalín, 1947) e precisamente dun
dos seus versos sae o título da instalación. E nel,
alúdese á arte como proceso de curación.

Violeta Janeiro Alfageme |
Comisaria

Con este material impreso, procúrase non só
amplificar a resonancia desta instalación, se non
crear unha memoria dela. Cruzar o traballo de
María Xosé con outras voces actuais, servirá
tamén para poñer en circulación o traballo dunha
artista a través da análise e o estudo do seu
traballo.

Curadora e investigadora en prácticas artísticas
cunha repercusión na sociedade civil. Doutorando
pola Universidade de Santiago de Compostela.
Comisaria do programa de residencias La ciudad
de los cuerpos que gozan en Planta Alta, Madrid.
Xunto coas comisarias Lorena Mz. de Corral
e María de Corral, desenvolveu o proxecto
de exposición seleccionado pola Fundación
ENAIRE para inaugurar as Naves de Gamazo
e La Arquería, as novas sedes da fundación en
Santander e Madrid.

María Xose Díaz | Artista
Cursou a carreira de Belas Artes en Barcelona. A
súa inicial exposición data de 1980, en San Cugat,
Barcelona. Posteriormente fíxoo en Compostela,
Vilagarcía, Madrid, Vigo, Ferrol e A Coruña.

En 2020 forma parte da Rede Itiner, plataforma
de colaboración entre a Comunidad de Madrid
e os seus Concellos coa exposición Mundo
domesticado, sin lugar para lo salvaje con obras
dos fondos do CA2 M e Fundación ARCO.

Unha mostra notable foi a realizada en 1997 en
Pontevedra, debido a que constituíu un panorama
do seu universo plástico, aparentemente reiterado
e con todo, con infinitas variacións.

¿Cómo continuar? é unha exposición en liña no
Centro Cultural de España en Lima. Durante o
2019, destacar a súa participación no programa
educativo ‘Hacer/pensar. La gestión cultural
como práctica de pensamiento’ organizado polo
Museo Reina Sofía.

Colectivamente, a súa obra puido ser
contemplada en numerosas cidades de toda
España, entre elas a segunda Bienal de Artistas
Galegas, de 1990, en Vigo, Novos Valores da
Expo de Sevilla, en 1992, e a terceira Mostra
6
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3.Metáforas:
pegadas dun
percorrido

Artistas:
Alexandra R.
Rey e Thomas
Apostolou
Comisaria:
Elena
Bangueses
Intervención no
Xardín Literario

Percorrendo unha selección de tramos
dos cinco camiños principais cara a
Santiago, os artistas rexistran sobre
o cobre puntos de contacto coa
contorna. Colocando o material entre
eles mesmos e os lugares que tocan,
por onde camiñan, onde se sentan ou
apoian. O seu achegamento atenúa
a liña entre o físico e metafórico do
camiño, reflectindo a dualidade entre
moverse por unha paisaxe e levar a
pegada da mesma consigo. O que se
interpón entre o individuo e a paisaxe
convértese nun lugar onde a realidade
subxetiva e obxectiva comprímense,
conformando o espazo de meditación
onde se produce a viaxe real.
A unión creativa entre Alexandra R.
Rey e Thomas Apostolou permitiu
experimentar coa temática do
Camiño de Santiago dende o diálogo
e a colaboración, partindo de dous
puntos de vista distintos, que
son clave no xacobeo, o local e o
chegado do estranxeiro, para crear
unha intervención artística común
que une os dous puntos de vista. O
resultado das dúas visións conectadas
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e á vez diversas, é unha instalación
conformada por cinco pezas realizadas
en cobre e formigón branco, que
transfiren un rexistro de superficies
dos cinco tramos cos que os artistas
entraron en contacto. Pezas que
conforman unha metáfora visual da
experiencia xacobea.

Alexandra R. Rey | Artista
Artista, investigadora e xestora
cultural que entende a arte como
unha ferramenta transformadora
da sociedade. Licenciada en Belas
Artes pola Universidade de Vigo e
cun Máster en Arte Contemporánea,
creación e investigación pola
Universidade de Vigo e un Máster en
Valoración e Xestión do Patrimonio
cultural. Actualmente é alumna do
Programa de doutoramento en
Creación e Investigación en Arte
Contemporánea pola Universidade de
Vigo.
Alexandra foi seleccionada para o
concurso Novos Valores 2019 e 2020
(Museo de Pontevedra), e no Encontro
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de Artistas Novos (EAN) 2019 . Tamén na III
Bienal Internacional de Arte Gaia (Vilanova
de Gaia , 2019) e o Certame Plastika18 (Sala
X, Facultade de Belas Artes de Pontevedra,
2019) no que recibiu un accésit. Participou
en residencias artísticas como Residencia de
Creadores Festival SinSal 2019, Arte, natureza e
territorio, II Residencia de creadores emerxentes
e en Interaccións Artísticas en Galicia no Pazo
Mariñán, Deputación da Coruña (2019).
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Atenas, Santiago de Compostela e nos institutos
londinenses de Cañada Blanch e Y.E.S.S. Institute.
As súas obras foron expostas en O Reino Unido,
Grecia, Malta, Austria, Irlanda, Francia, España,
Portugal, Serbia e Suecia. Como experto en
arte contemporánea destaca o seu traballo
durante varios anos para a nomeada institución
TATE Modern de Londres, onde traballou para o
departamento curatorial no cargo de encargado
do equipo de montaxe de exposicións, estando
ao cargo de importantes proxectos expositivos
en dita institución.

Como xestora cultural desenvolveu proxectos
culturais comprometidos socialmente con
mulleres como Fío e agulla. Tecendo historias,
no Concello do Grove ou Una de cada tres coa
asociación de mulleres artistas Blanco Negro e
Magenta, da que é membro da xunta directiva,
traballando para darlle visibilidade á figura da
muller artista a través de proxectos expositivos,
faladoiros e publicacións, para poñer en valor
e xerar preguntas sobre todo tipo de violencia,
dende o maltrato ás persoas dependentes,
enfermidades, abandono, etc.

Elena Bangueses | Comisaria
É Historiadora da arte pola Universidade de
Santiago e ten un Mestrado en Xestión Cultural
pola City University of London, O Reino Unido.
Tamén estudou na Universidade de Roma, La
Sapienza, como beneficiaria da bolsa Erasmus
e obtivo as bolsas Comenius e Argo (programa
europeo Leonardo).
Estivo sete anos como xerente na Saatchi Gallery
de Londres. Actualmente traballa principalmente
como comisaria e xestora cultural independente,
a súa colaboración máis recente foi a xestión e
coordinación do Espazo de Arte Contemporánea
para Culturgal Feira das Industrias Culturais 2020,
comisariando Arte no Foro e Culturgal é unha
performance.

Thomas Apostolou | Artista
Traballa maioritariamente en escultura,
inspirándose en ideas científicas e filosóficas,
e concibe a súa obra como un sistema de
aprendizaxe. Está graduado en Artes Plásticas
e Ciencias do Arte pola Universidade de
Ioannina, Grecia e cun Máster en Belas Artes
en Camberwell School of Arts University of the
Arts London, O Reino Unido. Doutor Cum Laude
con mención internacional en Belas Artes pola
Universidade da Vigo.

Ten organizado diversas exposicións e proxectos
maioritariamente en España e o Reino Unido,
entre os que destacan: In&Out Board Project, an
artistic process on a neighborhood (Le Sorelle
River Barge, Londres) ou In&Out Board (TINA
B Contemporary Art Festival, Praga). Tamén
colabora regularmente co proxecto Mujeres
mirando a mujeres. Arte y Feminismo.

Thomas foi seleccionado para o EAN8, Encontro
de Artistas Novos Cidade da Cultura (Santiago
de Compostela, 2018), a III Bienal Internacional
de Arte Gaia (Vilanova de Gaia, 2019), a Mykonos
Biennale (Mykonos 2015), o Clifford Chance
Sculpture Award (Londres, 2012), a Visual Arts
Competition for Young Artists organizado polo
Centro Cultural da Universidade de Ioannina, en
2010, onde recibe o segundo premio e o Athens
Video Art Festival 2009 (Atenas, 2009).

Conta con experiencia en prensa e radio no
ámbito cultural, traballou para Alter Musica Radio
e ALIA Magazine en París, unha organización
especializada en eventos culturais na cidade
de París. Actualmente coordina e modera os
“Faladoiros Literarios na Rede” organizados
mensualmente dende a Librería Abrente.

É importante a súa actividade divulgadora e
formativa nas universidades de Porto, Lisboa,
8
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Nova ruta natural
e artística no
Gaiás

01 Amaya González Reyes
Ousadía, a liña da vida (homenaxe
a Félix González Torres)

02 Alexandra R. Rey

e Thomas Apostolou
Metáforas: pegadas dun percorrido

03 María Xosé Díaz
Cantas maneiras hai de poñer o corpo
a pensar? E cantos paxaros haberá

En Reb/veladas na paisaxe os
diferentes camiños peonís que existen
no complexo conducen o/a visitante
camiñante a estas intervencións
artísticas. Desta forma, establécese
unha nova ruta ao Gaiás, atractiva e
cargada de significados culturais. A
liña argumental das propostas de Reb/
veladas na paisaxe tanto nesta edición
como nas dúas anteriores é a creación
dun novo camiño/itinerario que
relaciona o marco natural, coas dúas
cidades (ao do Gaiás e a histórica)
e coas rutas de peregrinación.
Precisamente, o monte Gaiás é unha
atalaia estratéxica entre o Camiño
Francés e a Vía da Prata, conectada
coa principal vía de comunicación
galega norte-sur; a autoestrada do
Atlántico. Deste xeito, Reb/veladas
na paisaxe contribúe a potenciar as
zonas verdes da Cidade da Cultura,
engadindo un novo valor natural e
de lecer para a cidade compostelá
e para toda a poboación que acolle.
Mais, sobre todo, preténdese xa con
esta terceria edición que sexa un
ciclo de referencia en Galicia tanto
na visibilidade de creadoras como de
intervencións artísticas en espazos e
terreos naturais.

03

Museo
Centro Gaiás

02
01

Bosque
de Galicia

Xardín
literario

T. Hejduk
Praza

Centro de
Emprendemento
(CEM)

Biblioteca
e Arquivo
de Galicia

Xardín
do Teatro

P1

P2

P3

P4

Centro de
Innovación
Cultural
(CINC)
P5 P6

As tres intervencións teñen en común
que supoñen establecer unha ruta
artística que impulsa a descuberta e a
experimentación dos e das camiñantes,
a través da propia interacción coas
instalación, que se localizan:
— Bosque de Galicia | Preto das
Torres Hejduk está Ousadía, a liña
da vida (Homenaxe a Félix González
Torres) e na ladeira fronte ás brañas
de Sar sitúase Cantas maneiras hai
de poñer o corpo a pensar? E cantos
paxaros haberá. Ambas intervencións
están na zona do monte Gaiás máis
próxima á Vía da Prata, que entra a
Santiago polo barrio compostelán de
Sar.
— Xardín Literario | Volver ser unha
edición máis escenario natural dun dos
proxectos. Neste caso, de Metáforas:
pegadas dun percorrido
9
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Os espazos

Xardín Literario
A Cidade da Cultura conta no corazón do
complexo co Xardín Literario, un espazo verde
dedicado aos escritores e poetas galegos. Este
xardín, que ocupa algo máis dunha hectárea,
desprega unha plantación de árbores de
14 especies diferentes que evocan na súa
disposición as follas dun libro. Complétase cun
pequeno sendeiro, o Camiño dos Libros, e cunha
instalación artística xerada a través de placas con
citas literarias de autores galegos, rodeado de
camelias.
Tapices vexetais, recubrindo con plantas
rubideiras as paredes de ata oito metros, taludes
axardinados cunha rica variedade de especies,
un estanque e un miradoiro configuran un lugar
apracible para o descanso e para achegarse ás
letras. Ao fondo do xardín e ao abrigo dos ventos,
ábrese un espazo –a modo de auditorio ao aire
libre- onde celebrar concertos, teatro, recitais e
outro tipo de actividades literarias.
O proxecto xira ao redor do concepto paisaxístico
de ‘xardín dinámico’, un lugar onde a vexetación
está viva e ten capacidade de evolucionar con

liberdade no tempo. Respectouse a vexetación
espontánea que medraba nese lugar, e
botouse man de especies de fácil mantemento.
Empregáronse materiais ecolóxicos para o
axardinamento, como vigas de madeira ecolóxica.
O Xardín foi deseñado pola arquitecta Isabel
Aguirre e o seu equipo da Escola Galega da
Paisaxe, e levado a cabo polos traballadores da
empresa pública TRAGSA.

Bosque de Galicia
Érguese nas ladeiras do monte Gaiás con preto
de doce mil árbores de especies autóctonas
(carballos, castiñeiros, bidueiros, espiños,
pradairos, abeleiras, érbedos, freixos, faias…).
Trátase dun novo pulmón verde de 34 hectáreas
que incrementa a biodiversidade da zona e
mellora o metabolismo ambiental de Santiago,
ao tempo que contribúe a integrar a Cidade
da Cultura en Compostela, favorecendo que
os e as visitantes se acheguen camiñando.
Unha rede de sendas peonís de máis de cinco
quilómetros favorece o seu uso como lugar para
o paseo, o contacto coa natureza e para todos os
10
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afeccionados ás actividades deportivas
ao aire libre. Nesta edición de Reb/
veladas na paisaxe vaise poder coñecer
e descubrir para o seu uso artístico
a terceira fase, a zona do Bosque de
Galicia máis preto da Vía da Prata.
A trama das sendas do Bosque de
Galicia permite subir ao Gaiás elixindo
itinerarios máis o menos suaves,
ofrecendo alternativas para todos os
visitantes. Un sistema de iluminación
LED de baixo consumo permitie o
uso destas sendas nas horas sen luz
natural. Ademais, no cumio do monte,
instalouse unha estación fotovoltaica
que contribúe á recuperación desta
enerxía. O sistema instalado ofrece
unha iluminación suave e funcional, que
evita a contaminación lumínica.
O Bosque de Galicia conta con zonas
de descanso e un fermoso miradoiro
no alto onde descubrir unha das vistas
máis descoñecidas de Santiago. Nel, un
banco orientado cara ao oeste ofrece
unha panorámica privilexiada para
contemplar o solpor de Compostela.
Na plantación das árbores teñen
participado centos de cidadáns
e escolares, nun xesto que
11
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simbolicamente busca evidenciar que o
Bosque de Galicia é o bosque de todos
os galegos. Este proxecto, que parte
da idea orixinal de Eisenman Architects,
é o resultado da colaboración de
cinco consellerías do Goberno
galego. O proxecto contou tamén
co asesoramento da dos técnicos da
Escola Galega da Paisaxe da Fundación
Juana de Vega e de xeito particular da
súa directora Isabel Aguirre, recoñecida
paisaxista que ten aportado a Galicia
traballos excepcionais, como o parque
de San Domingos de Bonaval.
A selección de especies e as tarefas
de plantación foron levadas a cabo
pola empresa pública de de Servizos
Agrarios (SEAGA), coa participación
dos membros de AMICOS,
Asociación de Familias de Persoas
con Discapacidade Intelectual e a
colaboración do Proxecto Landra nas
plantacións realizadas con escolares. O
trazado inicial das sendas corresponde
a Perea+Euroestudios, o mobiliario
e diversas solucións arquitectónicas,
o deseño de iluminación, así como o
trazado e solución final das sendas son
de RVR arquitectos.
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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
13

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, o Xardín
do Teatro 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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Xacobeo 21•22

Desde a Idade Media, persoas de toda orixe
e condición camiñan acotío cara Santiago de
Compostela polas rutas xacobeas. Avanzan
traéndonos a súa cultura, a súa lingua e a súa
idiosincrasia. Deixándonos, por tanto, a súa
pegada, pero tamén recibindo algo de nós. A
historia xacobea en Galicia é unha historia de
intercambio e de hospitalidade, unha historia de
progreso, encontro intercultural e dinamización
socioeconómica que, de xeito colectivo, tratamos
de perfeccionar.

Neste sentido, a cidadanía, como protagonista e
axente receptor dos visitantes, debe percibir esta
celebración como algo propio, mentres que todas
as administracións, dende os concellos ata a
Administración Xeral do Estado, deben implicarse
e sumar as súas forzas facendo da colaboración
interadministrativa outro dos eixos prioritarios do
Xacobeo 21•22.
O Camiño de Santiago é desde 1987 o primeiro
Itinerario Cultural Europeo, sendo un exemplo
de historia e tradición común, dun espazo de
encontro que achega valores positivos, que
vertebra e une, enlazando pasado e presente e
contribuíndo á construción europea.

A cultura debe ser diversa, atractiva, integradora
e respectuosa, incluíndo o dereito á acción e
participación de todas as persoas. A realidade
é plural e cada un de nós, pola nosa orixe e
valores, tamén o somos. Desde esta certeza,
Galicia construiu, a través do fomento de
procesos participativos, un Xacobeo 21•22 que
non deixa fóra a ninguén, que é a suma de todos
os esforzos, persoais e institucionais, que conta
coa Galicia moza e aposta pola calidade e a
innovación.

Galicia e o Camiño érguense como referente e
sinal de identidade que reforza o sentimento de
pertenza común, e así se reflectirá na celebración
do vindeiro Xacobeo, que será unha oportunidade
única para xerar comunidade local, cohesión e
sentimento de orgullo entre os galegos. Todo
sen esquecer a importancia da sustentabilidade,
dunha Galicia verde, pois recibir varios centos
de milleiros de visitantes durante o Ano Santo
debe ser compatible coa protección do medio, da
paisaxe, das tradicións e dos seus valores.

O ano 2021 supón o número 120 dos Anos Santos
Composteláns, despois de ter pasado 11 anos
desde a celebración do último Xacobeo. Desde
a Xunta de Galicia aproveitamos este fito para
organizar unha conmemoración excepcional e
diferente que volve conectar coa ilusión e co
espírito do Xacobeo: cunha ampla programación
que implicará a outras administracións de dentro
e fóra de Galicia e tamén á cidadanía, que toma
protagonismo activo a través de iniciativas
propias que implican os máis novos.

En definitiva, o Xacobeo é unha celebración, pero
tamén unha oportunidade de trazar o camiño da
Galicia da próxima década, buscando deixar a súa
propia pegada e un legado perdurable.
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