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XACOBEO.
AS PEGADAS
DO CAMIÑO
O Museo Centro Gaiás acolle esta
exposición dende o 11 de marzo ao 29
de maio de 2022, froito da colaboración
entre a Xunta de Galicia, a Biblioteca
Nacional de España (BNE) e Acción
Cultural Española (AC/E). A mostra
chega á Cidade da Cultura despois
de tres meses de estadía na BNE, en
Madrid.

Exposición
Museo Centro
Gaiás, Andar 1
Do 11 marzo de
2022 ao
29 de maio de 2022

↑
Juan Antonio
Salvador Carmona.
Santiago Apóstol,
Patrón de España,
S. XVI. Biblioteca
Nacional de España.
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19.000 visitantes na BNE
A exposición, que permaneceu
dende novembro de 2021 a febreiro
de 2022 na sede da Biblioteca
Nacional de España en Madrid,
foi visionada por 18.934 persoas
durante este período.

↑
Doménikos
Theotokópoulos, El
Greco (seguidor de)
(1541-1614) Julián Romero
y su santo Patrono, 15851589. Óleo sobre lenzo.
Museo Nacional del
Prado, Madrid
Anónimo (S.IX). Himno
O Dei Verbum. En
Breviarium mozarabicum,
S.IX.Biblioteca Nacional
de España
Galletiae Regni Descriptio,
1640-1700. Colección:
Jaime Terceiro Lomba.
Veridica historia o’sia
viaggio da napoli à san
giacomo di galicia. 17431745, Centro italiano di
Studi Compostellani di
Perugia – Fondo Caucci

Neste Ano Santo ampliado a 2022,
preténdese pór en valor a riqueza de
testemuños diversos que o Camiño de
Santiago deixou dende a Idade Media e
que se conservan na Biblioteca Nacional e
noutras institucións culturais de dentro e
fóra de España como o Museo del Prado,
o Arquivo da Catedral de Santiago ou o
Centro italiano di Studi Compostellani.

poliédrica unha selección de pezas
significativas das facetas históricas,
culturais, artísticas, literarias, sociolóxicas,
políticas, antropolóxicas, xeográficas,
paisaxísticas e vivenciais a través dunha
selección de manuscritos, mapas,
fotografías, pezas musicais, libros de
viaxe, gravados, estampas ou referencias
fílmicas.

Alén da dimensión humana e espiritual
do Camiño, esta exposición susténtase,
a través dunha escolla de 200 pezas, na
fonda experiencia cultural que produciu e
produce o percorrido xacobeo, deixando
ao seu paso pegadas visuais, musicais,
arquitectónicas ou literarias. Todas
elas conflúen en Xacobeo. As Pegadas
do Camiño, onde se salienta a vocación
europeísta que distinguiu dende a súa
orixe a ruta xacobea.

A compilación foi dirixida por Darío
Villanueva, comisario da exposición,
catedrático da Universidade de
Santiago (USC) e exdirector da RAE, coa
colaboración dun comité científico asesor
conformado por: Paolo Caucci von Saucken,
presidente do Comité Internacional de
Expertos do Camiño de Santiago; Carmen
Manso Porto, historiadora da Arte; Juan
Monterroso Montero, catedrático de
Historia da Arte na USC; e Xosé Luis
Barreiro Rivas, politólogo e profesor de
Ciencias Políticas da USC.

Así, esta exposición aspira dende o seu
propio título a ofrecer dunha maneira
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PERCORRIDO POLAS
PEGADAS DA EXPOSICIÓN
→
Pier María Baldi.
Pontevedra, lámina
68. En Viaje de
Cosme de Médicis
por España y
Portugal (16681669)

O discurso expositivo desta mostra está
baseado nas pegadas xacobeas, ofrecendo un
percorrido que busca ilustrar a importancia na
cultura europea do fenómeno da peregrinación
a Santiago. Ese traxecto lévanos dende a
propia cartografía, na que comezou a ter
especial interese o trazado do Camiño, ata
as máis variadas manifestacións artísticas e
literarias. As distintas facetas que se abordan
están distribuídas en cinco grandes ámbitos,
correspondentes cada un deles ás distintas
acepcións recollidas para a palabra "pegada"
(huella) pola Real Academia Española.
O Camiño [de Europa]
Tomando a acepción de pegada como
sinal que deixa o pé do ser humano ou
dos animais na terra por onde pasan,
reúnese unha serie de obras de cartografía
relacionadas co Camiño de Santiago,
tanto pertencentes á Biblioteca Nacional
como a outras institucións e coleccións
privadas. Un paso que tamén foi recollido,
ademais de nos mapas, ao longo do tempo,
pola fotografía, algunhas de verdadeiros
artistas.

Rastro, sinal, vestixio
Pegada é tamén o rastro que deixa
alguén ao seu paso e é aquí onde teñen
cabida as diversas expresións artísticas,
arquitectónicas, de enxeñerí, escultóricas,
pictóricas, filmográficas e musicais,
xurdidas ao redor da Ruta Xacobea.
Atopamos neste eido pezas que perfilan
a figura de Santiago como apóstolo,
peregrino, cabaleiro ou mestre. Un
exemplo é a pintura de Murillo ou outra
atribuída á escola de El Greco. Ademais,
realízase un extenso repaso á produción
fílmica que inspirou o Camiño, como
escenario de numerosas películas e faise
referencia á importancia da música a
través de manuscritos, reproducións de
instrumentos da época medieval e un
arquivo sonoro que se pode escoitar na
sala.

Indicio, mención, alusión
A mostra nútrese neste capítulo
misceláneo do fondo de manuscritos
relacionados co Camiño que atesoura a
Biblioteca Nacional de España. Trátase
dunha compilación de documentos,
breviarios, beatos, panexíricos, tombos,
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↑
Mapamundi do
Beato de Osma.
Facsímil de 1992
do manuscrito
consevado na
Biblioteca da Igrexa
Catedral de El
Burgo de Osma.
Madrid, Biblioteca
Nacional de España.
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partidas, códices, moitas veces miniados,
con privilexios ou disposicións legais
adscritas á peregrinación xacobea,
coa relación de milagres atribuídos
ao apóstolo, con xestas históricas ou
fantasiosas de grandes personaxes
que fixeron tamén o Camiño, ou outros
contidos máis estritamente relixiosos e
doutrinais. Destaca neste conxunto o Liber
Sancti Iacobi. Miragres de Santiago, unha
versión manuscrita en galego-portugués
do Códice Calixtino.

Sinal, lámina ou forma
de imprenta
Baixo esta definición dáse entrada
ao repositorio do inxente patrimonio
impreso, gráfico e literario que xerou
a peregrinación en diversos idiomas,
con gravados, litografías, estampas,
augafortes ou xilografías.
As crónicas e diarios de peregrinación
cobran especial importancia polas súas
descricións da vida da época, destacando

7

o que a partir da lingua italiana se coñece
como literatura odepórica, baseada nas
viaxes dende Italia a Galicia.

Impresión profunda e
duradeira nunha persoa
Nesta alusión ás pegadas a exposición
refírese á dimensión máis profundamente
humana, física e espiritual. Unha
dimensión antropolóxica que se manifesta
a través de obxectos, documentos, guías,
testamentos, testemuños, selos postais,
carteis ou programas festivos. Hai aquí
tamén que facer referencia, alén da
literatura odepórica xa mencionada, á
cumprida conta de relatos e diarios de
peregrinos, moitas veces identificables con
esa literatura, acollendo escritos dende
o século XV e reflexións que o Camiño foi
inspirando.
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AS OBRAS
QUE
MARCAN O
CAMIÑO

01
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CARTOGRAFÍA
A exposición incorpora na Cidade da Cultura, como novidade
con respecto á súa estadía na BNE, catro pezas de cartografía
dos séculos XVI e XVII con características moi peculiares,
pertencentes á colección privada de Jaime Terceiro Lomba e que
nunca foran exhibidas nunha mostra.

MAPA DE DISTANCIAS
Erklärung über gegenwärtige AnweisungsTabell der vornehemsten Städte in Europa.
1650 | COLECCIÓN PRIVADA JAIME TERCEIRO LOMBA

Este é un dos varios mapas triangulares
de distancias entre cidades de Europa
publicados no século XVII que destacan
a relevancia de Santiago de Compostela
(S. Iacob in Spanien) como lugar de
destino, xa que é a única cidade de España
contemplada neles. Elixiuse este de I.
Danckerts porque, ademais do triángulo de
distancias, contén un mapa de Europa coa
localización das cidades correspondentes,
incluíndo S. Iacob de Compostella. Hai
outro, practicamente igual, de Petrus
Schenk publicado algúns anos máis tarde.

GALLETIAE REGNI DESCRIPTIO
1640-1700 | COLECCIÓN PRIVADA JAIME TERCEIRO LOMBA

Mapa do enxeñeiro militar sienés, ao servizo do rei
de España, coñecido como Tiburzio Spannocchi,
especializado en realizar os trazados para a construción
de fortificacións do reino. O mapa está dedicado a don
Juan Fernández de Velasco, VI condestable de Castela.
Este mapa está centrado en Santiago de Compostela
e en Padrón, onde chegou o corpo do Apóstolo, aínda
que se describen outras cidades, pobos, cabos, costas e
portos cos que “se frecuenta esta rexión”. Probablemente
na súa elaboración final tivéronse en conta os traballos,
por encargo real, de Pedro Teixeira recollidos no seu
atlas manuscrito Descripcion de España e das costas e
portos dos seus reinos, publicado en 1634. A Universidade
de Ámsterdam, que ten o único exemplar coñecido en
coleccións públicas, teno datado entre 1640 e 1700.
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LE VOYAGE DE MADRID
ET LE CHEMIN DE
ST. IACQUES EN
GALICE. LA RIVIERE
ET LES ENVIRONS DE
BOVRDEAVX
1659 | COLECCIÓN PRIVADA JAIME
TERCEIRO LOMBA

Esta obra cartográfica de orixe francesa
está dividida en dúas partes. Na parte
superior descríbese por un lado o camiño
ata Santiago dende a fronteira entre
Francia e España entrando por Baiona
e por outro accedendo dende Madrid,
coa peculiaridade de que a orientación
do mapa está invertida. Neste mapa
confírmase o costume do século XVII de

tomar o camiño de Baiona para chegar a
Santiago en lugar de Roncesvalles.
Por estas características está considerado
un mapa extremadamente raro. Só hai
dous exemplares en coleccións públicas, un
na Biblioteca Nacional de Francia e outro
na Bibliotheksverbund Bayern.

TABVLA MODERNA ET
NOVA HISPANIE. En
Geographia de Ptolomeo
1513 | COLECCIÓN PRIVADA JAIME TERCEIRO LOMBA

É o primeiro mapa impreso no que
aparece o Camiño de Santiago ao cruzar
os Pirineos, cunha secuencia de puntos,
unidos aos círculos das poboacións por
onde pasaba, empezando por Pamplona
e terminado en Santiago (S.Iacob). Mapa
desagregado da Geographia de Ptolomeo
publicada en Estrasburgo en 1513. Os
mapas modernos deste atlas foron
preparados por Martin Waldseemüller
e impresos xa en 1507. Este mapa
contén un salientable erro, xa que sitúa
as illas Azores ao Noroeste de Galicia
identificándoas presuntamente coas Illas
Casitérides da obra de Ptolomeo.
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PINTURA

EL APÓSTOL SANTIAGO BARTOLOMÉ E. MURILLO
1655 | MUSEO DEL PRADO

Este lenzo realizado por Bartolomé Esteban
Murillo ao redor do ano 1655 está considerado
como unha das imaxes máis monumentais e
solemnes do Apóstolo. O autor representa a
Santiago como Apóstolo e peregrino, un modelo
que quedou acuñado no século XVII a través
da obra precisamente de Murillo e tamén de
Alonso Cano e José Ribera. Ademais da calidade
técnica da pintura, a peza, conservada no Museo
del Prado, ten a peculiaridade de amosar unha
figura de Santiago enérxica, poderosa na súa
complexión, cunha franqueza extraordinaria
na mirada ao espectador. Destaca o seu
tratamento da anatomía, da psicoloxía e dos
detalles iconográficos.

JULIÁN ROMERO Y SU SANTO
PATRONO - SEGUIDOR DE EL
GRECO
1585-1589 | MUSEO DEL PRADO

Julián Romero y su santo Patrono, pertencente á
colección do Museo del Prado, aborda a figura
de Santiago dende outro tipo de pegada. A
obra está atribuída a un seguidor de El Greco,
pertencente á súa escola na súa mesma época
e coas características formais do propio artista.
En contraposición coa pintura de Murillo, con
carácter devocional, neste caso represéntase
a presenza da orde de cabalería asociada coa
figura de Santiago. É un retrato de status no que
o retratado era cabaleiro de Santiago, de aí a
presenza da capa blanca e a cruz vermella. Na
imaxe, San Luis, Rei de Francia, mostra sobre o
seu manto a flor de lis e aos seus pés unha coroa.
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03
MANUSCRITOS

HIMNO “O DEI VERBUM”
783-788 (RECOLLIDO NO BREVIARIO GÓTICO TOLEDANO,
S. IX) | BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

O Dei Verbum é o primeiro himno dedicado
a Santiago o Maior. O manuscrito foi
redactado entre o ano 783 e o 788 e
consérvase no Breviario Gótico Toledano
como parte do oficio mozárabe do culto
a Santiago. O seu contido e importancia
histórica radica en varias particularidades,
sobre todo a nivel político. Utiliza por
primeira vez a palabra rex para referirse

LIBER SANCTI IACOBI. LIBER 2.
MIRAGRES DE SANTIAGO
S.XIV – XV | BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

Na mostra pódese contemplar o exemplar Liber Sancti
Iacobi. Miragres de Santiago, datado no século XIV
ou comezos do XV, no que se incluíu a tradución ao
galego do libro II do Códice Calixtino, onde se narran
os milagres de Santiago. Este libro vertía en ligua
vernácula os poderes sobrenaturais de Santiago o
Zebedeo. No manuscrito interpolouse, ademais, a Vida
e paixón de Santiago Alfeu e a Traslación da cabeza
de Santiago Alfeu a Compostela. Tamén conta con
fragmentos do libro cuarto e quinto, cunha descrición
da cidade de Santiago.
A obra ten gran relevancia ao tratarse dunha tradución
temperá á lingua romance galego-portuguesa. O
manuscrito non ten iluminacións, sendo as únicas
decoracións as iniciais, de maior tamaño e realizadas
con tinta azul e vermella.

aos caudillos de Asturias. Tamén crea,
catro décadas antes da invención do
sepulcro do Apóstolo, o patronazgo
apostólico sobre Hispania, usando tres
expresións —Caput, Patronus, e Tutor— que
resumen a mensaxe política que institúe
ao Apóstolo Santiago como fundamento e
impulso do reino cristián.
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04
MÚSICA

CANTIGAS DE
SANTA MARÍA –
ALFONSO X
COPIA MANUSCRITA DE 1755 |
BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

Son abundantes as referencias
existentes sobre o Camiño de
Santiago no cancioneiro galego–
portugués, se ben case ningunha
das obras se conservou con música,
salvo as cantigas de amigo de
Martín Códax, ou as do fragmento
Sharrer, do círculo de Don Denís,
ademais das Cantigas de Santa
María de Alfonso X. O Rei Sabio non
puido obviar o tema do Camiño nas
súas historias milagreiras, escritas
en galego-portugués a mediados
do século XIII (na mostra exhíbese

REPRODUCIÓN DE
INSTRUMENTOS DO PÓRTICO
DA GLORIA
PROXECTO REMATADO EN 1990 |FUNDACIÓN BARRIÉ

A música é unha linguaxe universal que non
precisa tradución e constitúe un dos sinais
de identidade de Europa e das pegadas que
legou a súa construción. Inclúense na mostra
as reconstrucións modernas de instrumentos
musicais como son a arpa salterio, o salterio
propiamente dito, a fídula oval, a fídula en
oito, o laúde e o organistrum ou viola de roda.
Todas elas foron reproducidas no marco do
proxecto da Fundación Barrié “Investigación y
reproducción en madera de los instrumentos
musicales medievales de los ancianos del
Apocalipsis representados en el Pórtico de
la Gloria”, culminado en 1990 cun total de 21
instrumentos.

unha edición manuscrita de 1755),
ao ser o eixo cultural e relixioso
da súa época. Aínda así, as máis
de 400 cantigas marcan unha
distancia sobre o Apóstolo en favor
doutros focos secundarios como
Santa María de Vilarsirga ou Santa
María de Montserrat. Estas cantigas
foron gravadas, entre outros, polo
Grupo Universitario de Cámara de
Compostela. A exposición conta cun
arquivo sonoro cunha selección de
composicións medievais.
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LITERATURA ODEPÓRICA

VERIDICA HISTORIA
O’SIA VIAGGIO
DA NAPOLI À SAN
GIACOMO DI GALICIA
1743-1745 | CENTRO ITALIANO DI STUDI
COMPOSTELLANI DI PERUGIA – FONDO
CAUCCI

Esta é unha boa ocasión para poder
observar este manuscrito orixinal
de mediados do século XVIII, un
libro de viaxe con temática xacobea
cun gran valor expositivo, xa que
vai acompañado de 21 acuarelas,
debuxos iluminados e gravados.
Trátase dunha obra inédita ata que
en 1993 o Consorcio de Santiago
realizou unha reprodución do
orixinal traducido pola catedrática
de italiano da USC, Isabel González.
Ese descrubrimento nos anos 90
está considerado como un dos
máis importantes neste xénero.
E é que neste diario do peregrino
Nicola Albani, enmarcado na
literatura odepórica, baseada sobre
todo nas viaxes de Italia a Galicia
relacionadas co fenómeno xacobeo,
atopamos unha gran cantidade de
datos sobre a peregrinación e a
España da época.

Xacobeo. As pegadas do Camiño
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06
FOTOGRAFÍA

ÁLBUM DE VISTAS
DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA
1866 | BIBLIOTECA NACIONAL DE
ESPAÑA

07
FILMOGRAFíA

A indubidable fotoxenia do Camiño
e a súa riqueza paisaxística
foi deixando ata os nosos días
unha fonda pegada na retina
dos peregrinos recollida polos
obxectivos das súas cámaras.
Entre quen transformou esa beleza
en instantáneas hai verdadeiros
artistas como Inge Morath,
recoñecida fotógrafa do grupo
Magnum, que tras realizar a ruta
organizou unha exposición en
Santiago recollida nun catálogo que

se pode ver nesta mostra. Neste
apartado tamén se seleccionaron
imaxes de gran calidade
conservadas pola Biblioteca
Nacional no Álbum de vistas de
Santiago de Compostela de 1866,
entre as que figuran as tomadas no
século XIX polo británico Charles
Thurston Thompson, por encargo
do Museo South Kesington de
Londres.

GUIÓN MANUSCRITO
PARA UNHA PELÍCULA
DOCUMENTAL - RAMÓN
OTERO PEDRAYO
1952 | ARQUIVO GARCÍA – SABELL TORMO

O orixinal nunca foi exposto ata o de agora.
Foi editado por Galaxia en forma de libro
en 2018, publicación que tamén acompaña
na exposición ao texto de puño e letra de
Ramón Otero Pedrayo.
En 1952 Ramón Otero Pedrayo recibiu o
encargo de escribir un guión para un filme
baseado no Camiño de Santiago, que de
feito se titulou “Camiño de Santiago”. A
película nunca chegou a ser rodada e o
manuscrito orixinal, que fora encargado
por Cesáreo González, produtor de Suevia
Films, quedou salvagardado pola familia
de Domingo García-Sabell.
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COMISARIADO

Darío Villanueva
Académico da Real Academia Española, foi
director da institución entre 2015 e 2019.
Neste mesmo período foi membro nato do
Consello de Estado.

Autor: Jordi Socías

É licenciado en Filoloxía Románica pola
Universidade de Santiago de Compostela
e doutor en Filoloxía Hispánica pola
Universidade Autónoma de Madrid.
Estreitamente ligado á USC, é catedrático de
Teoría da Literatura e Literatura Comparada
na Facultade de Filoloxía, da que foi decano
entre 1987 y 1990. Foi reitor da institución
académica compostelana durante dous
mandatos, en 1994 e 1998, e dende outubro
de 2020 é profesor emérito da mesma.
Autor de numerosos libros e publicacións,
entre as súas moitas condecoracións, recibiu
no 2005 por parte da Xunta de Galicia a
Medalla Castelao.

Comité científico
asesor:

Paolo Caucci von Saucken.
Presidente do Comité
Internacional de Expertos
do Camiño de Santiago e
profesor na Università di Studi
di Perugia. Especialista en
literatura odepórica xacobea.
Carmen Manso Porto.
Historiadora da Arte,
responsable da Sección
Cartografía e Artes Gráficas da
Real Academia da Historia.

Juan Monterroso Montero.
Catedrático de Historia da Arte
na Facultade de Xeografía e
Historia da USC.
Xosé Luis Barreiro Rivas.
Politólogo, escritor e profesor
de Ciencias Políticas na USC.
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DESEÑO
EXPOSITIVO

Anna Alcubierre
Dedícase dende 1998 de maneira
profesional ao deseño de exposicións en
museos e centros culturais, colaborando
con institucións como o Museo Nacional
de Arte de Cataluña ( MNAC), o Museo
Picasso de Barcelona, o Centro de Cultura
Contempóranea de Barclona (CCCB),
a Sagrada Familia, o Museo Marítimo
de Barcelona, o Museo de Historia
de Barcelona (MUHBA), La Pedrera,
CaixaForum ou o Museo Nacional de
Escultura, entre outros.

Sobre o deseño expositivo de
Xacobeo. As pegadas do Camiño
A tradución do discurso expositivo ao
espazo é que o visitante se adentre
no Camiño. A narración estrutúrase a
partir de seccións representadas polo
mesmo termo de pegadas, que á vez son
disciplinas artísticas que nos falan sobre o
Camiño de Santiago.
O percorrido está organizado de maneira
unidireccional cun eixo central trazado

polas imaxes do fotógrafo Xurxo Lobato,
que nos debuxan a parte máis humana e
figurativa de quen camiña, os peregrinos
xunto ás paisaxes que os acompañan. Á
súa vez, todo o espazo periférico mostra o
contido orixinal con todos os seus diversos
formatos.
A atmosfera que propón a posta en
escena é unha única paisaxe visual de
cores terra e luz cálida, acentuando a
idea de continuidade. A cantidade de
vitrinas horizontais, a modo de repetición,
intensifica a idea de percorrido infinito,
integrando literatura, música, cartografía,
etc. no seu interior e referenciando citas
literarias no seu exterior.
Hai unha clara intención de espazo
dentro do espazo. Dentro do continente
(o Museo), que é unha arquitectura con
carácter, branca e de grandes dimensións,
insérese o espazo mediador (entre contido
e continente), que está formado pola
xustaposición de muros que xeran un
camiño a escala humana, pequena con
relación ao edificio.
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CATÁLOGO
O catálogo conta coas achegas
do comisario, Darío Villanueva, e
dos membros do comité científico
asesor: Xosé Luis Barreiro Rivas, Juan
Monterroso, Carmen Manso e Paolo
Caucci von Saucken.
Ademais, compleméntase cos textos de varios
colaboradores: Klaus Herbers, catedrático de Historia
Medieval na Universität Erlangen- Nürnberg; Mario
Crecente, doutor en Arquitectura; Andrés Torres
Queiruga, teólogo e escritor; Xosé Manuel Villanueva
Prieto, licenciado en Filoloxía Hispánica pola USC;
Rocío Sánchez Ameijeiras, profesora titular de Historia
da Arte na USC; Ramón Yzquierdo Perrín, doutor en
Historia da Arte; Francisco Singul, doutor en Historia
da Arte e investigador xacobeo; e Carlos Villanueva
Abelairas, musicólogo experto en música medieval.

Ficha técnica
VV.AA.
331 páxinas, ilustracións, con apéndice en galego
21x27 cm
2021
Encadernación: Tapa dura
Edita: Biblioteca Nacional de España e Xunta de Galicia
Impresión: Mangraf
Encadernación: Sucesores de Felipe Méndez
Cuberta: Juan Antonio Salvador Carmona. Santiago Apóstol,
Patrón de España, S. XVI. Biblioteca Nacional de España.
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Gaiás, Cidade
da Cultura
A Cidade da Cultura preséntase como
un motor para impulsar proxectos
innovadores no campo da cultura,
o emprendemento e a tecnoloxía e
un punto de conexión de Galicia co
resto do mundo. Construída no cumio
do Gaiás, un dos montes que rodean
Santiago de Compostela, esta cidade
que parece xurdir da terra eríxese
como unha icona arquitectónica da
Galicia contemporánea, dialogando coa
Compostela milenaria, Patrimonio da
Humanidade e destino do Camiño de
Santiago.

Este espacio, destinado a la
cultura, al emprendimiento y a la
tecnología, acoge:
Museo Centro Gaiás. Su belleza
y flexibilidad lo convierten en el
espacio perfecto para albergar
exposiciones de gran dimensión,
eventos culturales y espectáculos
de artes escénicas.
Biblioteca e Arquivo de Galicia.
Preservan la memoria bibliográfica
y documental de la comunidad y
actúan como cabeceras de la red
pública de bibliotecas y archivos.
Centro de Emprendemento
Creativo. Acoge la Axencia Galega
das Industrias Culturais (AGADIC),
que impulsa el tejido empresarial
en el sector cultural, un espacio de

coworking, un vivero de empresas
y un área de empresas TIC.
Centro de Innovación Cultural
(CINC). Es sede de la Fundación
Cidade da Cultura y de la Axencia
para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia, que aglutina los
servicios tecnológicos de la
Administración gallega.
El Edificio Fontán. O edificio
Fontán acoge instituciones
destinadas a la investigación, a la
mejora del sistema universitario
y a la innovación educativa.
Promovido por la Xunta e
inaugurado en 2021, se financió
con fondos del Gobierno gallego
y un aporte del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas
(CSIC). Acoge la sede del Consorcio

Interuniversitario de Galicia, la de
la Agencia de Calidad del Sistema
Universitario de Galicia y el Centro
de Investigación Interuniversitario
de Paisajes Atlánticas Culturales
y, también, el Instituto de Ciencias
del Patrimonio (Incipit) del CSIC.
Espacios naturales. El Bosque
de Galicia, el Xardín Literario, el
Xardín do Teatro y el Parque do
Lago son los espacios verdes con
los que cuenta el Gaiás. Lugares en
los que disfrutar de la naturaleza,
descansar, practicar deporte y
hábitos de vida saludable a través
de su red de sendas y admirar
nuevas caras de la ciudad de
Compostela.

XACOBEO.
AS PEGADAS DO CAMIÑO
Exposición
Museo Centro Gaiás, Andar 1
Do 11 marzo de 2022 ao
29 de maio de 2022

