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DELiMiTACiÓN DO OBXECTO DE ESTUDO 

omo se foi construíndo a imaxe do Camiño de Santiago a partir da creación da marca Xacobeo?, Como 
se foron actualizando eses motivos e adaptándose ás circunstancias históricas, aos cambios políticos, ao 
Novo Milenio, ou á crise sanitaria do ano 2020?, A quen foron destinados?, Que valores culturais 

transmiten?, Xeran coñecemento ou defenden a cultura xacobea?, Que relación ten o que se transmite co que o 
peregrino quere lembrar do Camiño? Que valor cultural, estético e artístico ten este imaxinario? Estas son algunhas das 
preguntas que pretende contestar este proxecto de investigación.  

Neste estudo propuxémonos analizar dous factores principais que forman parte da construción do imaxinario 
visual do Camiño: a imaxe na promoción institucional e imaxe no comercio turístico na súa meta, Compostela, 
realizando un percorrido dende 1993 para rematar no Ano Santo actual. Teremos así unha visión da identidade 
proxectada, dunha banda, polas institucións, e doutra, do sector comercial. Creemos que a promoción institucional é o 
factor da identidade proxectada que máis inflúe na decisión do turista para escoller Santiago como destino, mentres 
que o mundo do chamado souvenir fala do que o turista “leva” como imaxe representativa da cidade despois de vivir a 
experiencia. Deste xeito temos un ciclo pechado: os elementos de identidade máis importantes que se emiten dende a 
promoción institucional, e os elementos de identidade máis importantes cos que deciden quedar os turistas.  

O noso percorrido comeza a principios da década dos noventa coa creación da marca Xacobeo, é dicir, a 
internacionalización e secularización do fenómeno dos Anos Santos. Estudiarase a promoción das institucións civís e 
eclesiásticas e trazarase o percorrido de imaxes, ideas, e motivos iconográficos e iconolóxicos que se foron implantando 
no imaxinario visual da promoción do Camiño. Para levar a cabo o percorrido dende o ano 1993 analizaremos só o 
primeiro dos aspectos, é dicir, á promoción institucional, xa que no campo do comercio turístico non existen estudos 
que nos permitan facer un diagnóstico da súa realidade nos Xacobeos pasados. Precisamente un dos obxectivos de esta 
investigación e sentar unhas pautas para estudar este sector e o seu potencial como factor de crecemento económico 
pero sobre todo cultural, que até agora non está sendo adecuadamente promocionado. Polo tanto, a segunda parte da 

análise, o comercio turístico de souvenirs, será 
desenvolvida para o caso do Xacobeo 2021 dende unha 
perspectiva actual, centrándonos na problemática da 
identidade e a autenticidade das imaxes e símbolos.  

Ademais, a crise sanitaria do ano 2020 obríganos a 
introducir a análise da industria turística post-COVID-19, 
co cambio sufrido na dinámica do Xacobeo 2021 e a súa 
adaptación a unha situación extraordinaria, no só a través 
do deseño de estratexias loxísticas, medidas de 
seguridade e produtos especializados e adaptados á nova 
normalidade, senón especialmente, neste caso, a través 
do xiro total da dirección da campaña promocional e a 
mensaxe a transmitir polas institucións.  

 

 

C 

Fig. 1. Imaxe do monumento aos peregrinos de José María Acuña, 
Monte do Gozo (fotografía de Luis Ogando Des)    
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OBXECTiVOS E METODOLOXÍA 

OBXECTIVO MÉTODO 

Elaboración dun marco teórico que reflexione sobre a 
construción da identidade de marca e promoción de destinos, 
aplicando esa teoría aos casos de Galicia e a cidade de 
Compostela, como dúas realidades inherentes e inseparables 
do Camiño de Santiago, o que nos permitirá cimentar as bases 
do noso estudo. 

Baleirado bibliográfico de estudos específicos de ciencias 
do turismo, antropoloxía, xeografía humana, historia, historia 
da arte, publicidade, etc. Faremos especial fincapé nas 
publicacións máis relevantes neses ámbitos, os investigadores 
principais dos temas a tratar, os estudos máis actualizados e 
especialmente, aqueles aplicados ao caso do Camiño. 

Recollida de campañas e análise da evolución das 
estratexias promocionais do Camiño por parte das 
institucións civís e eclesiásticas nos Anos Santos dende 1993 
até 2021, facendo especial fincapé no Xacobeo actual, tendo 
en conta a crise sanitaria do ano 2020 e a adaptación do 
fenómeno ás restricións sociais e a nova normalidade. 
Comentario razoado da escolla de logotipos, mascotas, 
imaxes, e a intención que implica cada un deles para 
comunicar unha mensaxe concreta.  

Análise das fontes de promoción institucional: plans 
estratéxicos, manuais de identidade corporativa, campañas 
publicitarias en cartel e vídeo, páxinas web, aplicacións, etc., 
empregados nos Xacobeos entre 1993 e 2021. Consulta dos 
documentos, portais e material dispoñible ao respecto de S. A. 
de Xestión do Plan Xacobeo, Turismo de Galicia, Concello de 
Santiago, Turismo de Santiago, CETUR, Catedral de Santiago, 
etc., así como os seus recursos dispoñibles en liña a través das 
distintas redes sociais (youtube, facebook, twitter, instagram).  

Estudo e posta en valor do sector da artesanía e o 
deseño actuais en Compostela, concretamente na industria 
do souvenir ou de arte de pequeno formato susceptible de ser 
comercializada como tal, e a súa oposición á opción kitsch. 
Definición de ambas realidades e o valor de transmisión 
cultural que ten cada unha. Dentro do sector artesanal, 
faremos especial fincapé na pratería e acibechería, posuidoras 
dunha historia artística e técnica ligada a Galicia e o Camiño 
que transmite unha identidade concreta intrínseca á cultura 
xacobea; pero tamén ao traballo de novos deseñadores e 
artesáns galegos que están a ofrecer alternativas ao souvenir 
baseadas na calidade, a orixinalidade e o respecto e 
transmisión de valores identitarios. 

Análise e diagnóstico aproximado do sector da 
artesanía e o deseño en Compostela e a súa situación 
actual, prestando atención á cultura do souvenir, a definición 
das pautas propias da autenticidade, o «compostelán» e a 
creación dunha identidade para o Camiño. Para isto, ademais 
da nosa experiencia investigadora en dito campo artístico, será 
fundamental o contacto con asociacións como Compostela 
Monumental, a Asociación Galega de Artesáns (AGA), a 
fundación Artesanía de Galicia, a Asociación de Artesáns e 
Comerciantes Ourives de Compostela, ou Creativas Galegas, 
ademais dunha serie de entrevistas persoais e visitas á 
obradoiros e tendas especializadas, así como con creadores e 
deseñadores concretos. 

Elaboración dunhas conclusións sobre a construción do 
imaxinario visual e a identidade proxectada do Camiño de 
Santiago e por extensión, de Compostela, por parte das 
institucións e o sector do comercio turístico, a definición dos 
seus sinais de identidade, o cambio e adaptación destas ás 
circunstancias históricas, e o valor dos produtos publicitarios e 
os souvenirs como produtos de transmisión identitaria. 

Reflexión sobre todos os puntos anteriormente propostos 
tendo en conta a literatura científica analizada e o traballo 
realizado, ordenando a información, extraendo as nosas 
propias conclusións e enmarcando este estudo como parte de 
un obxecto de investigación moi amplo que é susceptible de 
seguir sendo ampliado.  
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1. O MARCO TEÓRiCO 

 Camiño de Santiago constitúe sen dúbida unha das realidades históricas máis atractivas da nosa 
cidade e comunidade autónoma, como un fenómeno que ao longo dos séculos entrecruzou historia, 
cultura, arte e patrimonio. O noso obxecto de estudo é único no mundo e deriva nun tipo de turismo 

que se afasta das estratexias da maioría de destinos nacionais de “sol e praia” para ofrecer un relato histórico, cultural e 
humano extraordinario. En palabras de Andrade Suárez e Camaño Franco (2014: 38), “dende o marco teórico da 
socioloxía do turismo, pódese considerar o Camiño de Santiago dende a Idade Media até a actualidade, como unha 
construción social e simbólica por parte da sociedade española e europea que conseguiron que a súa imaxe percibida 
dende o imaxinario colectivo teña a capacidade de mobilizar a grandes masas de individuos”. Non hai dúbida de que o 
Camiño é unha realidade complexa construída de xeito social e simbólico. Os autores falan da sociedade española e 
europea —permitámonos dicir, antes de nada, a galega—, como promotores dunha imaxe percibida no imaxinario 
colectivo. O noso punto de partida non é a análise desa imaxe percibida, senón o primeiro paso, a construción da 
identidade emitida, tanto dende o punto de vista institucional como privado. Para acadar este obxectivo, é preciso 
que primeiro sentemos as bases dun sucinto marco teórico en cuestión da importancia da marca dun territorio ou cidade 
na configuración da identidade, a través de estudos de distintas áreas como as ciencias do turismo, a socioloxía, a 
antropoloxía, a historia ou a xeografía humana.  

1. 1. A CONSTRUCIÓN DA IDENTIDADE DE MARCA 

n primeiro lugar, partimos da base dunha diferenciación explicada por Santomil Mosquera (2012: 12) 
que consideramos a máis adecuada para enfocar o noso discurso: a distinción entre o termo 
“identidade” como o proxectado dende o destino, e o termo “imaxe” como o percibido polo visitante. 

Esta dicotomía é importante porque a meirande parte da literatura científica emprega indistintamente os termos para 
referirse a calquera das dúas realidades. Para nós, seguindo ao citado investigador, o Camiño de Santiago “proxecta 
unha identidade” cara fóra, e “recibe unha imaxe” creada polos consumidores, turistas e peregrinos.  

A identidade e a imaxe dos destinos turísticos veñen sendo estudadas nas últimas décadas dende multitude de 
aproximacións conceptuais e disciplinarias. A literatura científica creada en torno ao concepto de place branding é 
moi extensa, e nesta investigación empregaremos ideas e conceptos dun bo número de enfoques1. Unha identidade 
de marca pode ser definida como o conxunto de diferentes atributos, beneficios, valores, cultura e personalidade dun 
produto co obxectivo de crear vínculos positivos para xerar confianza e garantir a credibilidade do mesmo (López Lita e 
Benlloch Osuna, 2005: 90). Isto mesmo pode aplicarse para un territorio, que se “vende” como un produto turístico.  

Baloglu e McCleary (1999) consideran a imaxe dun destino como “a representación mental das crenzas, os 
sentimentos e a impresión global do individuo sobre un destino turístico”, é dicir, o que se corresponde coa imaxe 

 
1 Goodall e Ashworth (1988); Chon (1990); Echtner e Ritchie (1991); Valls (1992); Gartner (1993); Hu e Ritchie (1993); Kotler et al. (1993); Font (1997); Walmsley 
(1998); Ritchie e Ritchie (1998); Ward (1998); Jenkins (1999); Baloglu e McCleary (1999); Gallarza et al. (2002); Hauben, et al. (2002); Chamizo Sánchez (2003); 
López Lita e Benlloch Osuna (2005); Escudero Gómez (2005); Paz (2005); San Martín Gutiérrez (2005); Santana Talavera (2007); Traveso Cortés (2007); Rial Boubeta 
et al. (2008); Tinto (2008); Campubrí et al. (2009); Molina et al. (2010); San Eugenio Vela (2010 e 2013); Precedo Ledo et al. (2010); Molina Torres (2010); García 
(2010); Muñiz Martínez e Cervantes Blanco (2010); Plumed Lasarte (2013); ou Almeyda-Ibáñez (2017). 
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percibida, a imaxe do individuo que “consume” o lugar. Os estudos científicos dende este enfoque son moi cuantiosos, 
especialmente nas últimas décadas, porque diagnostican de xeito eficaz como percibe o consumidor o produto turístico, 
e polo tanto, miden a efectividade do márketing. A imaxe dos destinos turísticos ven sendo estudada dende este punto 
de vista da imaxe percibida polo consumidor, e só unha minoría están enfocados a analizar a identidade emitida 
dende o destino (Campubrí et al., 2009: 266), e máis particularmente a inducida, é dicir, a que corresponde aos 
mecanismos de promoción e publicidade. A literatura científica amosou sempre interese por determinar as variables 
que motivan a compra ou incentivan o proceso de elección do destino, a través de estudos cuantitativos e cualitativos 
aplicados aos consumidores, pero raramente fixou o seu foco de interese en como se crea a imaxe dende o principio, 
dende o propio destino (Santana Talavera, 2007: 37).  

Baseándose na teoría da formación da identidade turística dos destinos, os investigadores que manexamos 
analizan as imaxes universais —imaxes sólidas fixas no imaxinario colectivo—, accidentais —froito dun evento ou 
noticia puntual— e inducidas —propias do márketing turístico—. Obviamente, a nós interésanos as terceiras, que son as 
emitidas polas Administracións públicas e privadas para ofertar o destino. Os mass media da comunicación fixan pautas 
de decisión, gustos e costumes a través da creación de identidades concretas que repercutirán na decisión das persoas 
á hora de escoller un destino. Estes axentes, controlados por entidades públicas e privadas, son os principais creadores 
da identidade de marca (Santomil Mosquera, 2012: 40). A nós interésanos quen produce estes significados e como. 

Contamos con exemplos na literatura da análise da construción da identidade de marca de diversas cidades 
internacionais ou nacionais2, estudos entre os que destacamos os de Palou Rubio (2006 e 2009) sobre a cidade de 
Barcelona, nos que a autora reflexiona sobre o concepto da “cidade finxida”, unha identidade manufacturada para o 
turismo promovida polas institucións, que selecciona e exhibe unha serie de fragmentos converténdoos en 
identificadores naturais da cidade, pero non deixa de ser unha mirada rápida, efémera, estereotipada e superficial 
(2006: 13). Isto fai que o propio habitante non se sinta identificado cos valores e imaxes destinados para o turismo, 
convertidos en espectáculo (2006: 17-18). Algunhas destas ideas serán as que recuperemos para a análise da 
identidade do Camiño de Santiago.  

González Laxe e Gómez (2014: 13) sintetizaron 
os tipos de marca-territorio en varios grupos: “territorio 
único”, “destino único”, “destino paraugas” e “destino 
múltiple”. O Camiño de Santiago é tan complexo que 
pode encadrarse en todos os grupos. Na súa 
configuración entran en xogo unha marca “territorio 
único” (Galicia), unha marca “destino único” 
(Santiago), unha marca “destino paraugas” (O 
Camiño), e á vez posúe asociadas diversas marcas de 
“destinos múltiples” tanxenciais e complementarios 
que lle outorgan un valor engadido. 

 

 
2 Entre as cales cabe destacar Toledo (Troitiño et al., 1998); Madrid (Castaño et al., 2006; Canosa Zamora e García Carballo, 2012); Bilbao (González, 2006); Gijón 
(Morales, 2007); Málaga (Cruz Ruiz et al., 2017); Girona (Galí e Donaire, 2005); ou Cuenca (González Oñate e Martínez Bueno, 2013); ou mesmo comunidades 
autónomas como Andalucía (Hernández Ramírez, 2007) ou Castela e León (Rodríguez Herrero, 2014). 

Fig. 2. Julio Ferreiro: Mosaico da Catedral, o botafumeiro e un 
peregrino, rúa da Espiñeira, Santiago de Compostela, 2021  

(fotografía da autora)  
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1. 2. AS MARCAS GALICIA E COMPOSTELA 

 Camiño de Santiago é un fenómeno extremadamente complexo en todos os sentidos. Para empezar, 
debemos ter en conta que non existe só un camiño no sentido físico, senón múltiples rutas históricas 
que teñen cada unha a súa particular idiosincrasia. Neste estudo interésanos particularmente o 

Camiño nos seus tramos galegos, xa que a identidade de marca que imos analizar parte dos gobernos autonómico e 
local, e só con algunha mención ao estatal de xeito xeral. Segundo as enquisas realizadas para a exposición A Cidade, o 
Camiño e Nós (Rodríguez Prado e Carral Vilariño, 2020: sen p.), a maior parte dos galegos e composteláns identifica o 
Camiño como parte da identidade de Santiago (7.26/10) e Galicia (6.18/10). Polo tanto, antes de examinar a identidade 
“Camiño de Santiago”, resulta imprescindible partir do máis xeral até o máis particular, salientando os elementos 
históricos definitorios das identidades “Galicia” e “Compostela”.  

1. 2. 1. PRiNCiPAiS ELEMENTOS DEFiNiTORiOS 

Falar de identidade territorial é facelo, irremediablemente, a través do filtro do Romanticismo. Este movemento 
do século XIX volveu a vista ao exótico, o particular, o folclórico e a valoración ou atracción polas características propias 
das nacións e territorios. Non en vano foi o século da viaxe romántica e a fixación de certos tópicos con rexións e cidades 
concretas, que non só seguimos arrastrando hoxe en día, senón que en moitos casos forman parte dos pilares das 
identidades actuais dos destinos. Estas construíronse 
principalmente en torno ao seu patrimonio, e o propio 
concepto e os mecanismos para discernir que é 
patrimonio ou que non, responden a unha construción 
tamén romántica a partir do triunfo de tres ideas 
principais: a Natureza, a Historia e a Xenialidade 
(Herrero Pérez, 2003: 28). Dentro deste concepto, 
Throsby (2001: 58) diferencia o patrimonio ou capital 
cultural tanxible —paisaxe, edificios, emprazamentos, 
recintos, obras de arte— e patrimonio ou capital cultural 
intanxible —linguaxe, tradicións, música, lendas, 
mitos, relixión—. A identidade de marca do destino debe 
basearse na promoción de ambos tipos de elementos.  

Na súa tese sobre a imaxe exterior de Galicia no 
século XXI, Santomil Mosquera analizou os tópicos mantidos dende os textos clásicos e modernos até os filtros 
románticos do século XIX (2012: 76-133). O autor parte da repetición de termos como “incomunicado”, “illado”, 
“remoto”, “frío”, “salvaxe”, “montañoso”, “frondoso”, “verde”, “agrícola”, “rural”, “marítimo”, “fortaleza”, “pobre”, “lugar 
sagrado”, “peregrinación”, etc. Estes conceptos, baseados en percepcións máis ou menos obxectivas e subxectivas, foron 
perpetuados até o día de hoxe, pero foron reconducidos, enxalzados e dulcificados por parte do imaxinario romántico, 
caracterizado en Galicia polo movemento literario e artístico que coñecemos co nome de Rexurdimento. Este exaltou 
os valores tradicionalmente asociados a Galicia como son a paisaxe natural, o medio rural, a vida no campo e nas aldeas, 
a emigración, a lingua, o mar e a chuvia, outorgándolle unha enorme potencialidade estética e fixándoas de xeito 
indisociable ao concepto “Galicia”. Ademais, a consolidación da historiografía galeguista na segunda metade do século 
XIX, con Benito Vicetto (1824-1878) ou Manuel Murguía (1833-1923) foi fundamental para o proceso de creación da 
identidade propia. No reencontro de Galicia coas culturas celtas, os historiadores atoparon unha memoria necesaria 

O 

Fig. 3. Paisaxe mariño con néboa, Boavista, Muros  
(fotografía de autora)   
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para construír un discurso histórico reivindicando o celtismo e a existencia dunha raza baseada nunhas raíces que eran 
claramente diverxentes do resto do Estado (Juana e Prada, 2005: 25; Miguélez-Carballeira, 2014: 3 e 2016: 257). O 
poema Os Pinos (1890) de Eduardo Pondal, musicado por Pascual Veiga —que se adoptou popularmente como himno 
a principios do século XX, e se institucionalizou como tal no Estatuto de Autonomía (1980)–, entraña un verso dentro 
desa concepción romántica da historia e o pasado no que Galicia se constitúe como “Nación de Breogán”, o rei celta da 
mitoloxía galega (Colmeiro, 2014: 95).  

No século XX, a represión na Ditadura Franquista (1939-1975) das características definitorias dos territorios 
en función dunha homoxeneización estatal e patriótica, motivou aínda máis a romantización deses conceptos dentro 
da mentalidade da resistencia, avivados na diáspora polos historiadores, escritores, xornalistas e artistas emigrados. 
Nunha época na que Galicia se veu forzada a comulgar con elementos do resto do Estado que consideraba alleos a ela 
mesma, comezou a recuperarse con forza a idea da identidade atlántica en contraposición á cultura mediterránea ou 
nacional, fixándose nos elementos comúns a territorios como Irlanda, Escocia ou a Bretaña Francesa (Santomil 
Mosquera, 2012: 3). Algo semellante aconteceu no proceso de creación da Autonomía a partir de 1975, na que os 
territorios do Estado, divididos en Comunidades Autónomas, redactaron e plebiscitaron os seus Estatutos de Autonomía 
baseados na diferenciación e protección dos seus elementos definitorios e característicos.  

En resumo, podemos sintetizar os principais tópicos históricos asociados a identidade de Galicia nos seguintes 
apartados:  

• CONTRAPOSICIÓN GALICIA-ESPAÑA, CENTRO-PERIFERIA, ESTADO-NACIÓN. O feito diferencial 
galego basease nunha contraposición ao centralismo político vertebrada ideoloxicamente polo movemento rexionalista 
e nacionalista, e polo tanto un xeito de identificación colectiva coa identidade de resistencia. Santana Talavera (2009: 
35) fala da importancia da “recuperación nostálxica, que edulcora o esforzo e o sufrimento, exaltando valores que se 
consideren destacables como a reivindicación de dereitos, que glorifica principios étnicos ou territoriais”. No caso galego 
está marcado por moitos factores históricos, demasiado complexos para abordalos nun estudo de este tipo, como poden 
ser os Séculos Escuros, o Estatuto de Autonomía (1936), a Guerra Civil (1936-1939), a represión da Ditadura, o 
fenómeno da emigración, o exilio e os galegos na diáspora. En resumo, a identidade galega baséase nunha 
contraposición histórica e material ao Estado Central, asumindo e potenciando as súas diferencias. 

• AS TRADICIÓNS. Un dos tópicos máis repetidos 
na literatura, e enxalzado tamén polo Rexurdimento, é o 
concepto de Galicia como unha terra fortemente tradicional, 
que lle outorga unha grande importancia a súa cultura 
popular. Neste apartado entra en xogo unha ampla e variada 
lista de conceptos como son a relixiosidade popular e a 
importancia dos núcleos parroquiais, a superstición e a 
espiritualidade, as lendas, as meigas e a Santa Compaña, a 
conexión coas aldeas, as festas e romarías, a importancia do 
núcleo familiar e as súas propias tradicións, etc.  

• A CULTURA CELTA E O FOLK. O celtismo ao que 
aludimos ten connotacións identitarias en moitos sentidos, 
especialmente nas lendas históricas e mitolóxicas e na cultura 

musical, un aspecto esencial na formación da identidade dun pobo. En 1853, Manuel Pintos escribiu A gaita gallega, 
poemario no que reconstruíu a historia da “raza galega” a través deste instrumento (Reimóndez, 2014: 163). 

Fig. 4. Festas da Ascensión en Santiago de Compostela en 
2015 (fotografía de autora)   
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Tradicionalmente, a gaita foi sempre considerada a alma 
da música galega, especialmente empregada para 
xustificar a herdanza celta (Toro Santos, 2002: 238), e que 
conecta a Galicia co resto de territorios da Europa Atlántica 
e cunha cultura musical radicalmente oposta á música 
tradicional española3. 

• A IDENTIDADE ATLÁNTICA. Galicia é o único 
territorio atlántico do estado peninsular español. A partir 
da promoción ideolóxica, política e despois turística das 
particularidades galegas, potenciouse un estilo de vida 
propio e diferente, defendendo a existencia dun “carácter 
atlántico” (Santomil Mosquera, 2012: 189) que se 
enfronta directamente ao “carácter mediterráneo”, 
asociado de forma automática á marca España. A 
identidade atlántica baséase na relación especial dos galegos co mar, a auga, a terra e a natureza, os animais, a 
gastronomía, a hospitalidade e a cultura tradicional, así como na existencia dun clima, paisaxe, fauna, flora e 
gastronomía diferenciadas (Piñeira Mantiñán e Santomil Mosquera, 2009: 565-569). Esta identidade atlántica achega 
a Galicia a territorios como os xa mencionados da Europa Atlántica, mentres que a identidade mediterránea relaciona 
Cataluña, o Levante español ou Andalucía con rexións como Italia, Grecia ou Turquía. 

• O CLIMA E A AUGA. O clima atlántico non ten nada que ver co resto de España, seco e caloroso, a excepción 
da cornixa cantábrica, coa que a nosa rexión mantén certas similitudes. Galicia asóciase á constante chuvia, a auga fría, 
os ceos nubrados e a humidade, e é ese clima o que consegue tamén unha especial relación co océano Atlántico, frío, 
inmenso, bravo, que se afasta da concepción mediterránea da calidez, o sol e a calma. Tamén é unha terra que se asocia 
coa proliferación de ríos e augas termais (Piñeira Mantiñán e Santomil Mosquera, 2009: 560). A tese de Ugarte Otero 
(2007: 141-42) sobre a imaxe de Galicia como destino turístico amosou que esta se relaciona de forma xeral cun “clima 
agradable”, é dicir, contraponse aos destinos normalmente caracterizados como “de sol e moito calor”, propios do 
Mediterráneo. Esta climatoloxía é máis adecuada para desenvolver certo tipo de turismos como os de aventura, 
deportivo, rural, monumental, cultural, etc., entre os que se atopa o Camiño de Santiago.  

• A NATUREZA E A PAISAXE. O emprego da natureza como imaxe de atracción dos destinos turísticos está 
vencellado ao tópico da paisaxe bucólica e romántica (Piñeira Mantiñán e Santomil Mosquera, 2009: 560). O valor da 
natureza foi estudado por numerosos investigadores en relación ao forte crecemento do turismo rural nas últimas 
décadas4. Cànoves Valiente e Villarino Pérez (2000: 68) falan da “naturofilia” como a necesidade de recuperar os valores 
da natureza na sociedade actual, cada vez máis afastada deles. A citada tese de Ugarte Otero (2007: 141-42) amosou 
que a nosa comunidade é líder do sector en cuestión de “patrimonio natural” con respecto ao resto do Estado. García 

 
3 Esbozar sequera o panorama actual da música folk en relación ao seu carácter identitario como produto propio de Galicia é unha tarefa imposible neste traballo 
Para ampliar sobre a historia e formación do folk galego, véxase Estévez e Losada (2000). Sen embargo si que queremos sinalar a música como outro dos elementos 
que, especialmente a partir da creación da Autonomía, se revestiu desa aura de reivindicación identitaria e diferencial, e contribuíu á creación dunha Galicia moderna 
que miraba ao pasado e ao futuro. 
4 Entre eles, Barrado Timón e Castiñeira Ezquerra (1998 e 2006); Cànoves Valiente e Villarino Pérez (2000); Lois González et al. (2010); Andrade Suárez (2011); ou 
Andrade Suárez y Caamaño Franco (2013). 

Fig. 5. Castro celta do séculos I a. C.-I d. C., Baroña, Porto do Son  
(fotografía da autora)   
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Álvarez (2003: 145-147), López Sández (2008: 27-29) ou Uña e 
Villarino Pérez (2011: 268) destacaron a paisaxe como o “elemento 
central” da identidade colectiva de Galicia, ben aproveitada polos 
pensadores e artistas do Rexurdimento. Esta construción da 
identidade a partir da paisaxe ten principalmente dúas implicacións 
diferentes pero complementarias: por un lado o concepto de rexión 
natural, illada, verde e frondosa... 

• O MUNDO RURAL E O AGRARISMO. ...e por outro, a 
identificación histórica do home coa terra, co traballo, co agrarismo e a 
sociedade rural, ben ancorada no tópico da relación que os galegos 
seguimos a manter coas nosas aldeas a pesar do imparable éxodo cara 
as cidades. É dicir, a importancia do territorio na conformación da 
identidade galaica non se manifesta só no protagonismo capital da 
natureza como imaxe ou como contorna, senón que tamén determina 
a importancia e o peso do mundo rural como articulador desa 
identidade colectiva baseada no traballo da terra e no esforzo da clase 
agraria (Juana e Prada, 2005: 19)5. Galicia e mundo rural vólvense 
polo tanto conceptos inherentes e indisolubles.  

• A FIN DO MUNDO. A importancia do territorio xeográfico na conformación da identidade non só se refire á 
paisaxe ou orografía, senón que a súa situación no extremo occidente europeo, cun carácter de “fin do mundo coñecido” 
ou “Finis Terrae”, tamén determina o concepto de “illamento” (Juana e Prada, 2005: 19) e alimentou toda clase de 
lendas e tradicións. Galicia caracterizouse de forma xeral adherida a os conceptos do remoto, o illado e o difícil acceso 
(Pazos Otón e Alonso Logroño, 2011: 345), unha identidade que tamén entronca co misticismo, a espiritualidade e a 
busca da paz interior e o autocoñecemento, virtudes, como veremos, fortemente ligadas ao Camiño.  

• A TRANQUILIDADE E O DESCANSO. 
Remitímonos de novo á tese de Ugarte Otero (2007: 141-
42) onde Galicia se revelou como a comunidade 
autónoma máis asociada a un “ambiente tranquilo”. Os 
cambio nos hábitos de ocio e as novas tendencias 
turísticas teñen moito que ver coa importancia da 
natureza e da paisaxe que acabamos de comentar, e coa 
busca da tranquilidade e o descanso físico e espiritual nun 
mundo no que estamos continuamente sometidos a 
estímulos, comunicacións, mensaxes, información, 
obrigas, etc. O turismo de relax fixa a vista na contorna 
natural, a autenticidade, a pureza, o aire limpo, o 
ambiente silencioso, a calidade dos produtos da terra, o 
contacto persoal, o mundo rural idealizado como imaxe 

 
5 O discurso nacionalista, especialmente en torno ao Estatuto de Autonomía de 1936, deulle unha gran importancia a involucrar ao campesiñado e enxalzalo como 
encarnación das virtudes tradicionais da patria (Cabo Villaverde, 1997: 293). 

Fig. 6. Imaxe rural en Feás, Boborás   
(fotografía de Rosa Varela)   

Fig. 7. O océano Atlántico no cabo Fisterra  
(fotografía da autora) 
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do paraíso, e a natureza idílica produto da fantasía romántica, 
é dicir, o contactar co que o ser humano de hoxe en día sinte 
ter perdido, un elemento quer será clave na definición da 
identidade do Camiño6.  

• A ARQUITECTURA E A ARTE. Na formación da 
identidade é capital a importancia do patrimonio monumental 
como símbolo da memoria colectiva (Castro Fernández, 
2010b: 205), xa que son os vestixios materias da nosa historia 
e unha herdanza que imprime orgullo no pobo que ten o 
privilexio de desfrutala pero tamén o deber de coidala e 
mantela. Na definición de Galicia teñen unha enorme 
importancia “as cidades”7 e xogan un papel crucial, como é 
lóxico, os fitos arquitectónicos e artísticos das mesmas, 

especialmente os seus cascos históricos. Pero fora delas tamén atopamos outras construcións e tipoloxías singulares e 
únicas, ben fixadas como tópicos na identidade galaica, como son os dolmens, os castros celtas, as pallozas, os pazos, 
os hórreos ou os cruceiros. 

• A GASTRONOMÍA. Contraposta á famosa dieta mediterránea, en Galicia fálase dunha cociña atlántica, 
protagonizada pola calidade excepcional da materia prima do mar —marisco, peixe—, as actividades da gandería —carne 
de tenreira galega, porco celta, leite, queixo, mel—, e a agricultura —viño, abundancia de verduras, legumes e froita—. A 
citada tese de Ugarte Otero (2007: 141-42) tamén determinou a Galicia como líder do sector en cuestión de “riqueza 
gastronómica” con respecto ao resto de comunidades. 

• O IDIOMA. O idioma galego é un dos eixos fundamentais da nosa identidade e un dos feitos máis 
diferenciadores. A importancia capital dun idioma propio no proceso de creación dunha identidade nacional e dunha 
conciencia colectiva é tan obvio como complexo. Non nos interesa agora mesmo o idioma como elemento de 
xustificación histórica ou política, senón máis ben o seu uso para a diferenciación do territorio asociado a moitos dos 
tópicos anteriormente descritos. Moitas das campañas de Turismo de Galicia dirixidas ao territorio nacional xogan con 
verbas propias da nosa lingua seguindo co concepto de que palabras únicas transmiten sentimentos únicos (Piñeira 
Mantiñán e Santomil Mosquera, 2009: 566), algunhas delas sen tradución posible ou satisfactoria, o que transmite 
aínda máis unha idea de sensación sen parangón no resto do mundo, como sucede coa senlleira palabra “morriña”.  

Estes conceptos comúns a Galicia están irremediablemente impresos na identidade da súa capital, Santiago 
de Compostela. Pero aínda máis, é indubidable que a identidade desta cidade xirou en torno a dous conceptos básicos 
propios, únicos e definitorios, que tamén influirán, por suposto, na identidade do Camiño: 

• O APÓSTOLO E A META DO CAMIÑO. Os estudos amosan que a inmensa maioría da poboación 
identifica Santiago como unha cidade relixiosa en relación co culto ao apóstolo Santiago (García Vázquez, 2013: 27-28; 

 
6 As campañas de Turgalicia (despois Turismo de Galicia) “Necesitas Galicia: Necesitas descansar”, enxalzando os elementos naturais —mar, natureza— e o turismo 
termal e rural como eixos centrais, son unha boa mostra desa asociación da nosa rexión co descanso e a paz. 
7 Estas preséntanse como articuladoras dun discurso individual pero complementario. Ningunha sobresae sobre outras e todas amosan particularidades especiais e 
se asocian aos seus propios tópicos: Compostela, medieval e histórica; Coruña, marítima e luminosa; Ferrol, modernista e militar; Vigo, industrial e portuaria; Lugo, 
o pasado romano; Ourense, a capital termal, etc. (Piñeira Mantiñán e Santomil Mosquera, 2009: 560). 

Fig. 8. Serra de Outes (fotografía da autora)   
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ou Rodríguez Prado e Carral Vilariño, 2020: sen p.)8, e non é estraño tendo en conta que é un valor que se fomenta 
como unha das principais sinais de identidade por parte da propia cidade. Santiago non só se construíu materialmente 
en torno ao achado dos restos do Apóstolo senón que culturalmente tamén o fixo en torno ao feito diferencial de ser 
meta do Camiño. Ao longo deste estudo veremos como Compostela se promoveu e promove por parte das institucións 
como cidade universal, capaz de atraer e congregar a pobos de diferente lingua, nación e relixión, calidade diferenciable 
e única, posible grazas ao Camiño como elemento vertebrador, como itinerario histórico europeo e vía de encontro da 
Humanidade.  

• A MONUMENTALIDADE ARQUITECTÓNICA. 
Santiago tamén se identifica inmediatamente como “cidade 
histórica”. Pensar na imaxe de Compostela é facelo a través da 
arquitectura do seu casco histórico. O seu recoñecemento como 
Cidade Patrimonio da Humanidade pola UNESCO en 1985 é o 
mellor exemplo desta calidade distintiva. A través das 
campañas publicitarias tamén veremos como se promoveu e 
promove este tópico que se asocia coas imaxes da austeridade 
do granito, as espectaculares prazas barrocas despexadas, 
encaixadas entre empedradas e estreitas rúas de trazado 
medieval, as fachadas teatrais, o particular revestimento do 
barroco compostelán, coas súas placas e volumes xeométricos, 
e a inconfundible estética da sempiterna pedra mollada. A 
cidade convértese así nunha escenografía onde se desenvolve un espectáculo para un público: “A Catedral, a Misa do 
Peregrino, o funcionamento do maior incensario do mundo [...], son auténticos espectáculos de masas” (García Vázquez 
2013: 38-39) que acontecen nun enclave único, nun teatro que é tan protagonista como a función.  

1. 2. 2. BREVE APUNTE SOBRE A EVOLUCiÓN DA PROMOCiÓN TURÍSTiCA  

Para inserir esta construción histórica da identidade de Galicia-Compostela na do Camiño, e o seu 
aproveitamento por parte das institucións para promocionar o destino, debemos facer un breve apunte da evolución da 
promoción turística no último século na nosa comunidade, xa que o noso obxecto de análise é o resultado actual desa 
traxectoria. Galicia, e por extensión Santiago, incorporáronse tarde ao desenvolvemento da actividade turística con 
respecto ao resto de España, porque non atendían á fórmula mediterránea de “sol e praia”, e non contaban con 
comunicacións adecuadas para elo (Santomil Mosquera, 2012: 139-140). A promoción turística arrincou dende 
principios do século XX centrada na paisaxe das Rías Baixas, o turismo termal e de praia, aínda que aparecía nalgún 
caso a imaxe de Santiago asociada ao Apóstolo. Tras o paréntese da Guerra Civil, na Ditadura o réxime recuperou 
tópicos como o folclorismo, as tradicións e festas, e tamén Santiago como cidade valiosa para o Nacional-Catolicismo. 
Galicia presentouse como un espazo ruralizado, verde, con excelente gastronomía e un gran peso da tradición.  

Sería a partir da década dos oitenta coa creación da Autonomía (1979-1981), cando o goberno galego 
comezase a proxectar a súa propia estratexia de promoción turística, incorporando xa a lingua propia nos carteis e 
slogans. O proceso autonómico coincide no ámbito da promoción turística en España con certo esgotamento da fórmula 
sol-praia, o interese pola volta á natureza e ao rural e a mellora das comunicacións. Alonso (2007: 92) defende que en 
España, na época da competencia dos territorios de interior fronte aos destinos de “sol e praia” deu lugar a un 

 
8 Esta autora recolle os estudos de Lois González (1999); Macía (2005); Roseman et al. (2008); Santomil (2012); e López (2012). 

Fig. 9. Fernando de Casas. Fachada da Catedral de Santiago de 
Compostela, 1750 (fotografía da autora)  
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interesante fenómeno promocional baseado na busca de elementos diferenciais 
e alternativos, proceso no que entra o noso obxecto de estudo. Comezan a 
rescatarse elementos como o patrimonio rural civil singular como os pazos, 
hórreos e pallozas, ou acontecementos culturais como a Rapa das Bestas ou o 
Entroido ourensán (Pazos Otón e Alonso Logroño, 2011: 346-349). Algo máis 
tarde comezou a forte promoción dos espazos rurais e a revalorización de 
espectaculares enclaves naturais como a Ribeira Sacra, os Ancares ou o Caurel, así 
como os produtos gastronómicos con denominación de orixe. Coa chegada de 
Manuel Fraga á Xunta abriuse un novo capítulo protagonizado pola creación da 
marca Xacobeo, que analizaremos detidamente no seguinte capítulo. En 1992 
creouse a Sociedade Anónima de Promoción e Imaxe Turística de Galicia, 
Turgalicia, coa finalidade de proxectar a identidade da comunidade cara o 
exterior e deseñar as campañas de márketing (Pazos Otón e Alonso Logroño, 
2011: 350-351). Temos polo tanto xa definido un organismo encargado da 
configuración dos produtos turísticos e o deseño da súa promoción9.  

Galicia entra no Novo Milenio coa finalización das autovías do Noroeste e Rías Baixas e a chegada das aeroliñas 
low cost aos seus aeroportos. Nesta época promocionáronse tópicos non demasiado explotados até ese momento, como 
o concepto de destino atlántico, o descanso e o relax (Pazos Otón e Alonso Logroño, 2011: 351-352). Andrade Suárez e 
Caamaño Franco (2014) analizaron as campañas de Turgalicia a partir do 2006, ano que consideraron punto de inflexión 
na promoción publicitaria da Comunidade, e como estas foron configurando un imaxinario que explotaba os tópicos 
románticos anteriormente expostos. Os lemas máis lembrados, “Galicia, sí, es única” (2006), “Galicia, destino Atlántico” 
(2007), “Galicia, ven, siéntela” (2009), “Galicia, pensando en volver a ti” (2011), “¿Me guardas el secreto?” (2011), 
“Presume de Galicia” (2014) ou “A la gente que quiero le recomiendo Galicia” (2014), apelan a un tipo de turismo de 
sensacións, experiencias e crecemento persoal, todo acompañado de imaxes 
suxestivas dos distintos tópicos mencionados aderezados con música folk, 
empregando a grupos célebres e recoñecidos. As accións desenvolvéronse en 
torno a unha serie de “termos tótem”: Turismo Atlántico, Cociña Atlántica, Camiño 
de Santiago, Turismo de Descanso, Turismo Termal, Turismo Náutico, etc. Todo 
isto contribuíu á desbotar da conciencia colectiva a serie de estereotipos asociados 
a Galicia como o illamento e o ruralismo, e situala como unha rexión caracterizada 
pola hospitalidade, o patrimonio histórico e cultural, as paisaxes extraordinarias 
e a gastronomía excelente (Rodríguez Fernández et al., 2011: 110-113). 

Con respecto a Compostela, hai que destacar a creación da empresa 
pública Turismo de Santiago-INCOLSA por parte do Concello en 1999 e o 
Centro de Estudios Turísticos (CETUR) promovido pola Universidade de Santiago 
en 2005. O estudo de todas estas institucións autonómicas e locais e os seus 
documentos, plans estratéxicos e directores, guías e identidade visual, etc., foron 
fundamentais para levar a cabo esta investigación. 

 

 
9 A partir do ano 2011 esta Sociedade disolveríase e sería absorbida por outros organismos, pasando a denominarse Axencia Turismo de Galicia.  

Fig. 10. Galicia, cartel promocional  
(Xunta de Galicia) 

Fig. 11. Santiago de Compostela, cartel 
promocional (Concello de Santiago) 
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2. A CREACiÓN DA iDENTiDADE  
DE MARCA “XACOBEO” 

 obxecto de este estudo é a identidade da marca “Camiño de Santiago” dende a súa promoción 
moderna a partir de 1993, cando se produce a institucionalización do fenómeno por parte da 
Administración pública galega co establecemento da “marca Xacobeo”. O proceso de creación da súa 

identidade ven sendo estudado especialmente dende o punto de vista de instrumento turístico e promocional10, non 
tanto dende a construción dun imaxinario visual e identitario asociado ao mesmo. A definición da súa identidade é tan 
complexa como o fenómeno en si mesmo. En termos xerais e de xeito indisoluble, a marca “Xacobeo” engloba os 
aspectos da “marca Galicia” e da “marca Compostela” que acabamos de mencionar, pero construíu os seus propios en 
base á súa singularidade. Cales foron os principais puntos definitorios da identidade do Camiño e o Xacobeo que se 
implantaron no imaxinario colectivo dende as institucións? Que tópicos dos anteriormente citados se seguiron 
perpetuando e como se resignificaron? A que tipo de turismo se orientou a promoción? Como evolucionaron as imaxes 
e a intención das campañas? Como se conxugou a imaxe cultural e histórica do Camiño coa imaxe orixinal relixiosa? 
Para chegar a esas conclusións aplicadas á actualidade, especialmente ao Ano Santo 2021, faremos un breve percorrido 
cronolóxico polos Xacobeos 1993, 1999, 2004 e 2010.  

2. 1. ANTECEDENTES 

2. 2. 1. BREVES NOTAS HISTÓRICAS 

ende o descubrimento do corpo do apóstolo Santiago no abrente do século IX, Compostela formou, 
xunto con Xerusalén e Roma, o tridente fundamental das peregrinacións do Cristianismo. O primeiro 
Ano Santo do que se ten noticia é o de 1434, aínda que o inicial puido ser o de 142811. Esta 

designación ten lugar cando o 25 de xullo, día de Santiago, coincide en domingo, resultando así nunha periodicidade 
coa cadencia de 11-6-5-6 anos. Ao igual que no Xubileu Romano no que se inspirou —este celebrado cada 25 anos—, a 

 
10 Dende a óptica da transformación turística da cidade e o Camiño para adaptarse a tal finalidade, destacan os estudos de: López Palomeque (1993); Santos 
Solla (1993, 2000, 2002, 2006 e 2008); Marchena Gómez (1993); González Mínguez (1995); Murray e Graham (1997); Lois González e Santos Solla (1999 e 2014); 
Gigirey (2003); Lois González e Somoza Medina (2003); Roseman (2004); Garrido Moreno (2004); Pardelas de Blas (2005); Pombo Rodríguez (2007); García 
Vázquez (2009 e 2013); Santos Solla e Lois González (2011); Santomil Mosquera (2012); Celeiro Álvarez (2013); Lois González (2013); Andrade Suárez e Caamaño 
Franco (2014); Davidson (2014); Santos Solla e Pena (2014); Pazos (ed.) (2014); José de Oliveira e Taboada de Zúñiga Romero (2015); Río Arca (2015); Martín 
Duque (2017); Pazos (dir.) (2017); Martín Duque e Morère Molinero (2019); Santos Solla e López (2019); Satta (2019); e López et al. (2019). Dende a promoción 
do Xacobeo como produto turístico destacan os estudos de García-Abril (1999); Fernández Souto (2005); Rodríguez Fernández et al. (2006); López e Pazos Otón 
(2009 e 2010a); Álvarez Sousa et al. (2010); Rodríguez Fernández et al. (2010 e 2011); Fernández (2011); Rodríguez Fernández et al. (2012); López (2012); Murias 
Fernández (2013); Novello (2013); Rodríguez Fernández (2014); López et al. (2015); Andrade Suárez e Caamaño Franco (2016); Fernández Méndez et al. (2019); e 
Chęcińska (2020). 
11 Tradicionalmente, a historiografía, especialmente a de corte eclesiástico, defendía a creación do primeiro Ano Santo remontándose ao 1122, cando o papa Calixto 
II lle concedeu á fábrica compostelá o privilexio xubilar, ratificado polo pontífice Alexandre III en 1179 (por exemplo, Araújo Cardalada, 2009: 54-55). Así se explica 
de feito nos Plans Estratéxicos para o Xacobeo 1993 e 1999 (Xunta de Galicia, 1994: 13; e 2000: 35). Sen embargo, tendo en conta que o Ano Xubilar Romano, no 
que se inspira o compostelán, púxose en marcha no 1300, non pode ser anterior (López Alsina, 1999: 233-235). O Plan Estratéxico do Xacobeo 2010 xa recolle esta 
problemática (Xunta de Galicia, 2011: 28). O dossier explicativo da imaxe de marca do Ano Santo emitido polo Arcebispado para o presente Ano Santo 2021, aínda 
defende que o primeiro Xubileu compostelán foi en 1122 (Arcebispado de Santiago, 2020: sen p.) 
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peregrinación a Santiago recompénsanse coa indulxencia plenaria tras visitar a Catedral —á que se accede pola Porta 
Santa, só aberta en Ano Santo—, o rezo, a confesión e a comuñón12.  

A identidade do Camiño de Santiago comeza a forxarse dende o seu nacemento, incorporando os seus símbolos 
particulares que se foron revestindo de todo tipo de visións subxectivas de peregrinos e viaxeiros, e evolucionando por 
adaptación ás circunstancias históricas, políticas e eclesiásticas. Os tópicos asociados ao Camiño dende o principio, moi 
visibles especialmente na literatura odepórica13, pivotan sobre os conceptos de “espiritualidade”, “paciencia”, 
“perseveranza”, “dificultade”, “dureza” e “aventura”, ademais de sinalar de xeito incisivo o goce e desfrute da natureza, 
a paisaxe e a vida rural (López, 2013: 407-408), todos eles elementos que podemos rastrear no imaxinario colectivo a 
través dos séculos e até o día de hoxe.  

Pese a importancia que chegaron a acadar as peregrinacións na Idade Media (López Alsina, 1991: 33-34), na 
Idade Moderna o fenómeno foi decaendo até ser practicamente anecdótico. A situación agravouse tras a perda das 
propias reliquias de Santiago, que se estendeu case tres séculos até que se recuperaron en 1879. Unha vez cristalizou 
tan esperadísimo achado, confirmouse definitivamente a súa autenticidade coa Bula Deus Omnipotens (1884) do papa 
León III (pontificado entre 1878-1903), que animaba aos fieis a peregrinar a Santiago, decretando 1885 como Ano 
Santo extraordinario14. Como se pode constatar na prensa, a Igrexa compostelá puxo grandes esperanzas no 
descubrimento e o que iso podía supoñer para a institución (Pazos, 2017: 67). 

A promoción do fenómeno deuse principalmente por parte da Igrexa, sen que as autoridades civís se decatasen 
do potencial do Ano Santo para a cidade até que en 1911 se creou a Comisaría Rexia de Turismo. Tras o paréntese da II 
República Española (1931-1936), a Ditadura (1939-1975) reimpulsou o culto ao “patrón das Españas”, 
tradicionalmente coñecido polo mantemento da unidade católica e a intervención divina nas “cruzadas”15. O goberno 
vía así ao Apóstolo como un novo “Santiago Matamouros” na súa particular cruzada, a Guerra Civil, e a Compostela como 
“a reserva espiritual de Occidente” (Lois González e López, 2012: 466). En palabras de Castro Fernández (2010a: 80), “a 
manipulación do Camiño de Santiago para lanzar mensaxes de índole patriótica, e ao mesmo tempo, para demostrar a 
unidade de pobos dispersos a través da fe, sitúanos ante un fenómeno social, historicamente instrumentalizado polo 
poder civil e relixioso”. Para esta recuperación foi fundamental a promoción da Igrexa compostelá e o réxime ditatorial 
a través do impulso dos estudos científicos en torno ao fenómeno xacobeo. En 1944, ao celebrarse o XIX aniversario do 
martirio do Apóstolo, o Instituto de España financiou a célebre obra de Vázquez de Parga, Lacarra e Uría Ríu (1948) que 

 
12 Ademais, até a data, celebráronse dous Anos Santos extraordinarios: 1885, para festexar a reaparición das reliquias apostólicas, e 1938, para ampliar a posibilidade 
da indulxencia aos contendentes da Guerra Civil (Rodríguez, 2001: 36).  
13 Son varios os estudos sobre a imaxe do Camiño e da cidade de Compostela na literatura odepórica dende o nacemento mesmo do Camiño, entre os que destacan 
os estudos de López (2013), e Lois González e López (2015) para o caso italiano; Rivo Vázquez (2014) ou Sierra Bernardino (1997) para o caso británico; ou Garrido 
(1994), Herbers (1997), Fernández Rodríguez (1997), Herbers e Plötz (1999), e Pérez Varela (2018a), para viaxeiros de diversas nacionalidades e épocas. Tamén 
destacamos o estudo de Kramer (1997) sobre a imaxe de Galicia nas enciclopedias alemás; ou Ribera Llopis e Rodríguez González (1997) na literatura castelá, galega 
e catalá do século XIX. 
14 A tradición afirma que o arcebispo Xoán de Sanclemente (prelatura entre 1587-1602) ocultou os ósos do Apóstolo polo medo ao saqueo das tropas inglesas de 
Francis Drake, que desembarcaran na Coruña en 1589. O medo provocou que o prelado soterrase as reliquias no subsolo da fábrica. O decaemento do fenómeno 
das peregrinacións correu parello ao do propio burgo de Compostela, que comezou a perder importancia a medida que entraba o século XIX (Pombo Rodríguez, 
2007: 22). A igrexa compostelá enfrontábase a finais desa centuria a unha complicada situación: a perda do corpo e a imposibilidade de contemplar unha testemuña 
física, mesmo un sartego ou unha lápida, mitificara a presencia do Apóstolo e prexudicaba gravemente a súa credibilidade. O cardeal Miguel Payá e Rico (prelatura 
1874-1886), motivado pola situación, encargou unha expedición arqueolóxica que recuperase as reliquias e o enterramento orixinal do século I. A escavación, 
dirixida polos cóengos López Ferreiro e Labín Cabello, deu os seus froitos a noite do 28 ao 29 de xaneiro de 1897 (Pérez Varela, 2019: 100-103).  
15 Xa no medio do conflito, o xeneral Francisco Franco presentara delegando no seu irmán a ofrenda anual a Santiago, tradición da monarquía española (Lois 
González, 2013: 13). 
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exerceu unha influencia decisiva nos estudos posteriores. Os autores concluían en que a peregrinación a Santiago de 
Compostela xa non existía (Domínguez Reboiras, 2016: 118-119). En 1954 creouse o Centro de Estudios Jacobeos 
por decreto do arcebispo Fernando Quiroga Palacios (prelatura entre 1949-1971), incorporado ese mesmo ano ao 
Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), coa vontade de promocionar, impulsar e divulgar os estudos en 
relación á cultura e o culto xacobeo, así como a figura de Santiago o Maior e o Camiño. En definitiva, a 
instrumentalización do Camiño nos anos corenta e cincuenta orientouse política e relixiosamente cara o factor 
ideolóxico, ao servicio do Nacional-Catolicismo, iniciando unha importante labor de investigación nos estudos xacobeos 
e sentando as bases do coñecemento sobre o fenómeno.  

Na década de 1960, Manuel Fraga, ministro de Información e Turismo (1962-1969) do goberno franquista, 
comezou a interesarse pola recuperación co Camiño (Liñeira, 2014: 64). Emprendeu a iniciativa de dotar á ruta francesa 
dunha serie de aloxamentos, construíndose nese momento a residencia do Burgo das Nacións (Pazos Otón e Alonso 
Logroño, 2011: 350), ademais da creación do Patronato Nacional del Camino de Santiago (1964). En 
consecuencia, o Ano Santo de 1965 tivo unha enorme importancia porque foi entón cando empezou a promoción 
turística asociada ao mesmo, e deu como resultado a primeira afluencia masiva da época contemporánea (Santos Solla, 
2006: 137). Entre este Ano Santo e o seguinte de 1971, estableceuse a compostela, o documento que testificaba a 
consecución do camiño, outorgado ao percorrer cen quilómetros a pé ou douscentos en bicicleta/cabalo, feito 
demostrable polos selos estampados por distintos establecementos da ruta na credencial do peregrino. 1971 supuxo a 
culminación do Xacobeo como produto turístico baixo o Franquismo, especialmente potenciado pola conxunción do 
cardeal Quiroga Palacios e Manuel Fraga (Castro Fernández, 2010a: 89). Podemos concluír que nas décadas dos 
sesenta e setenta, tras o Concilio Vaticano II (1959), a instrumentalización do Camiño dirixiuse relixiosamente cara o 
carácter ecuménico e de integración social da Igrexa, e politicamente cara o turismo e a explotación económica, factores 
que seguirían impulsándose nos anos oitenta, como veremos a continuación, pero cun marcado corte europeísta.  

2. 2. 2. OS FACTORES iMPULSORES 

 complexa realidade da creación do Xacobeo explícase a partir dunha serie de fenómenos que foron 
propiciando o rexurdir do Camiño dun xeito novo e diversificado, amparado na promoción do Estado 
xa comentada dende os anos sesenta, pero especialmente motivado pola crecente importancia que a 

cidade foi adquirindo nas últimas décadas do século XX. En primeiro lugar debemos destacar como decisivas as visitas 
do papa Xoán Paulo II (pontificado entre 1978-2005), que viaxou a Santiago en dúas ocasións na década dos oitenta: 
no Ano Santo de 1982, certificando a importancia da cita xubilar, e en 1989 para o Encontro Mundial da Xuventude, 
evento que cristalizaría no proxecto do Monte do Gozo, símbolo da chegada do Camiño á cidade (Álvarez Sousa et. al, 
2010: 13), e que ese ano situaría a Compostela como epicentro do mapa mundial da Cristiandade.  

En segundo lugar, situámonos na cronoloxía da creación das autonomías tras a promulgación da 
Constitución española de 1978, cando o recente órgano de goberno autonómico, a Xunta de Galicia (1981) asumiu as 
competencias en materia de promoción turística. Neste momento advírtese unha certa desvinculación da figura do 
Apóstolo co sentimento do nacionalismo español. Pese a que segue a ser o patrón do Estado, é o 12 de outubro, o día 
da Virxe do Pilar, o que pasa a ostentar o título de “Día da Hispanidade” e asociarse a tal concepto. O 25 de xullo, día de 
Santiago, é recuperado polo sentimento nacionalista galego, entroncando coa realidade previa á Ditadura, e pasa a 
constituírse oficialmente como día de Galicia (Santos Solla, 2006: 138).  
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En terceiro lugar, e tal e como indica o informe da situación turística encargado por Turespaña na década dos 
oitenta, o sector comezou a preocuparse da necesidade de promocionar un turismo alternativo á fórmula tradicional de 
“sol e praia” de corte mediterráneo, que presentaba evidentes signos de desgaste. Comezou a apostarse por un 
turismo alternativo baseado no cultural e no natural (Álvarez Sousa et al., 2010: 13), dous campos nos que 
Galicia tiña moitísimo atractivo, e que ademais son a definición propia do Camiño de Santiago.  

O cuarto factor son os recoñecementos institucionais outorgados ao Camiño e a cidade na mesma época: en 
1985 Compostela foi nomeada cidade Patrimonio da Humanidade pola UNESCO, distinción que tamén recibiu o 
Camiño Francés en 1993, e en 1987 o Consello de Europa concedeu ao Camiño de Santiago o título de Primeiro 
Itinerario Cultural Europeo polo seu valor histórico de vía de comunicación e intercambio cultural. Esta distinción é 
moi importante non so por si mesma, senón tamén pola denominación, xa que o Camiño adquire un significado 
predominantemente cultural, sen que os factores relixiosos sexan os protagonistas. Se as visitas do papa nos anos 
oitenta foron importantes porque lexitimaron o fenómeno dende un punto de vista relixioso, os recoñecementos 
europeos e mundiais foron esenciais porque lexitimaron o fenómeno dende un punto de vista cultural e laico16.  

Un quinto aspecto a ter en conta, e que entronca co anterior, foi o sentido europeísta17 infundado dende as 
institucións civís pero tamén as eclesiásticas, sen ir máis lonxe dende o propio papado, xa que Juan Pablo II aludiu 
directamente ás raíces europeas comúns en repetidas ocasións (Caucci von Saucken, 1991: 389), proclamando o papel 
histórico de Santiago e insistindo nos valores que a peregrinación engadiu ao nacemento de Europa (Cebrián Franco, 
2004: 70; Torres Feijó, 2011: 396). Este sentimento foi clave dende o propio Rexurdimento, cando autores como os 
citados Vicetto ou Murguía instrumentalizaron o Camiño para falar dunha identidade propia ligada co europeísmo e a 
universalidade (Barreiro Rivas, 2009: 406). O mencionado recoñecemento de Primeiro Itinerario Cultural Europeo é a 
proba máis tanxible e á vez simbólica da materialización deste espírito (Santos Solla, 2002: 43).  

Un sexto elemento que podemos sinalar é a preparación de eventos de gran magnitude en outras cidades de 
España como foron a Expo de Sevilla 92 ou os Xogos Olímpicos de Barcelona 92, realidades que transformaron 
profundamente ambas urbes para converterse en potentes centros de atracción turística. Con estas experiencias en 
mente, o Ano Santo contaba con dúas vantaxes clave: a primeira, a súa continuidade e periodicidade e polo tanto a 
posibilidade de perpetuarse no tempo —incluso a promoción do Camiño fóra dos Anos Santos—; e a segunda, que 
requiría dunha inversión moito menor en infraestrutura que os casos mencionados (Álvarez Sousa et al., 2010: 14). 

2. 2. 3. O CAPiTAL SOCiAL 

ara a cristalización do proxecto era necesaria a creación dunha forza de acción dende diferentes sectores 
e institucións, vertebrado principalmente por tres poderes. O primeiro foi a Xunta de Galicia ou o 
goberno autonómico, que sería o principal vertebrador da promoción do Camiño. Dende 1990 estivo 

presidida por Manuel Fraga (presidencia entre 1990-2005), que como comentamos, contaba coa experiencia no sector 
da Administración pública do turismo por ter sido ministro do propio na Ditadura. Como segundo integrante debemos 

 
16 En palabras de Domínguez Reboiras (2016: 119-120), acordo a esta denominación, “o Camiño ten un significado cultural pero sobre todo para a cultura europea 
[...]. O Camiño será, pois, un medio de penetrar na historia de Europa e a súa cultura [...]. En todo caso pode considerarse como unha secularización dunha posible e 
lexítima visión teolóxica do Camiño’. 
17 Na revista galega Abesana, creada en torno á Expo de Sevilla 92, afirmábase que “a envergadura dos resultados [do Xacobeo 93] vai depender en boa medida do 
compromiso manifesto de tódolos sectores galegos para dimensionar un vieiro fundamentalmente europeo” (Anónimo, 1990: 29). 
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ter en conta Arcebispado de Santiago, que non esquezamos, fora a institución que até ese momento se ocupara de 
promocionar o Camiño e o culto xacobeo. Nese momento a sé estaba ocupada Antonio María Rouco Varela (prelatura 
entre 1984-1894). Ademais, o Concello de Santiago, nesa época ocupado polo alcalde socialista Xerardo Estévez 
(alcaldía entre 1983-1998), foi outro órgano da Administración pública con evidentes intereses na creación do evento, 
e que tamén tivo un papel importante na promoción do mesmo. Todo o proceso estivo, por suposto, amparado por 
parte do Estado Español, presidido polo socialista Felipe González (1982-1996).  

A nivel estatal creouse o Consejo Jacobeo en 1991, presidido polo ministro de Cultura e integrado polo 
Secretario Xeral de Turismo, o Director Xeral de Política turística, e os representantes das comunidades autónomas polas 
que pasa o Camiño de Santiago tanto nas súas vertentes francesa como litoral (Marchena Gómez, 1993: 926). A Xunta 
aprobou en 1991 a creación do Centro Coordinador Xacobeo, como un dos primeiros pasos para instrumentalizar o 
proceso. Ademais, mediante a Consellería de Relacións Institucionais, creou no mesmo ano a S. A. de Xestión do 
Plan Xacobeo, encargada da estudo e a promoción do fenómeno, e o deseño, programación, coordinación e execución 
das accións levadas a cabo nos Anos Santos. En 1992 creouse o Consorcio de Santiago, onde os tres poderes 
administrativos civís —Estado, Xunta e Concello— uniron forzas para desenvolver actuacións comúns vinculadas co 
Camiño e a cidade. Comezaba tamén nese ano a gran inversión económica que supuxo a infraestrutura e a rede de 
albergues (Rodríguez Fernández, 2014: 58).  

Ademais dos poderes institucionais, dende mediados do século XX xurdiran numerosas Asociacións de 
Amigos do Camiño de Santiago en diversos puntos de España —e mesmo noutras zonas de Europa—, tanto de 
carácter eclesiástico como civil, que tiñan por misión promocionar o Camiño e dalo a coñecer, recuperar tramos 
históricos, preparar ás persoas física e espiritualmente para levalo a cabo, etc. En 1987 propúxose a creación dunha 
Federación de Asociacións do Camiño de Santiago que coordinase a todos estes grupos. Ademais das 
Asociacións, debemos mencionar as Confrarías de Santiago, que seguían a existir en distintos puntos de Europa e 
Hispanoamérica, e que tamén supuñan un foco de promoción e visibilidade do Camiño (Leira López, 1999).  

Por outra banda temos que ter en conta o enorme interese que a creación do evento Xacobeo tivo no sector 
privado en múltiples aspectos: márketing e publicidade, operadores turísticos —coa posibilidade de promocionar 
produtos moi diversos como o turismo termal, de deporte, de natureza, cultural, relixioso, etc.—, hostalaría e 
restauración, comercio e servicios, de industrias culturais, etc.  

Tamén é necesario mencionar dentro deste capital social a importancia do estudo científico e a divulgación, 
especialmente dende o ámbito universitario, onde os estudos xacobeos foron xerando interese (Caucci von Saucken, 
1991: 399; Singul Lorenzo, 1999: 286-287) e gañando terreo en distintos eidos, especialmente dende a historia, a 
historia da arte, a arqueoloxía, a filoloxía, a antropoloxía, etc. e despois do despegue mediático, tamén dende a 
economía, as ciencias do turismo, as ciencias políticas, o xornalismo e a comunicación, a psicoloxía, o márketing, etc. 
Para iso creouse o Comité de Expertos do Camiño de Santiago (Xunta de Galicia, 1994: 25). As numerosas 
reunións como congresos, seminarios e conferencias, as revistas especializadas, as publicacións, as exposicións, os 
estudios interdisciplinarios... foron esenciais para a lexitimación científica da historia cultural e antropolóxica do 
camiño, así como a avaliación do seu impacto e potencialidade.  
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2. 2. O XACOBEO 1993 

 concepto de Ano Santo levaba implícitas unhas connotacións relixiosas das que o goberno de Fraga 
pretendía fuxir para non asociarse coa tradición nacional-católica española (Bermejo Barrera, 2009: 
58). A marca Xacobeo non naceu para substituír a ese concepto, senón para crear un evento ao redor 

do mesmo dende unha perspectiva máis cultural e turística (Rodríguez Fernández et al., 2012: 679). A extensa 
programación cultural e o seu enfoque tiña un obxectivo claro: involucrar á poboación autóctona e atraer a outro tipo 
de visitantes —non só peregrinos— para asegurar o éxito do proxecto. O seu Plan Estratéxico, aprobado por unanimidade 
no Parlamento galego en xuño de 1991, incidía na celebración do Xacobeo como un trampolín para impulsar a 
promoción exterior de Galicia e modificar a súa imaxe estereotipada de país atrasado e illado do resto do Estado e de 
Europa (Xunta de Galicia, 1994: 100). O estudo da promoción institucional do Xacobeo 93 amosa un claro protagonismo 
da Administración pública. Os esforzos por parte da Igrexa compostelá estiveron especialmente orientados á promoción 
da peregrinación e a atención espiritual dos peregrinos, mentres que a Xunta emprendeu unha enorme campaña 
dirixida a todos os sectores sociais (Tilson, 2005: 28-29)18.  

Unha marca debe contar cunha identidade visual clara, cun logotipo que 
logre un alto impacto visual e que sexa facilmente aplicable a todo tipo de material 
e instrumentos promocionais (Rodríguez Fernández et al., 2010: 158). O primeiro 
Xacobeo estableceu unha estratexia de comunicación e unha identidade corporativa 
a nivel institucional para chegar a todas as partes do mundo19, que o propio Plan 
Estratéxico definiu, acertadamente, como de “cores e trazas sinxelas, pero expresivas, 
que pronto foron identificadores de Galicia” (Xunta de Galicia, 1994: 20). O logotipo 
[fig. 12] foi creado polo deseñador galego Luís Carballo (1938-2019), gañador do 
concurso público convocado en 1990. Consistía nunha enxeñosa estilización do 
número 93 para formar un bordón de peregrino e a tradicional cabaza que colga do 
mesmo, flanqueado polas palabras en vertical “Xacobeo” e “Galicia”. As cores 
escollidas foron o amarelo para a palabra “Xacobeo” e o gris para o resto, 
converxendo nunha imaxe harmónica e suave, pero moi eficaz. Hai que ter en conta 
que non se emprega a palabra “Santiago”, senón que a intención declarada xa no 
primeiro logotipo era que se asociase o evento á toda a Comunidade Autónoma.  

 
18 Como podían todos os integrantes do capital social mencionado comulgar nas súas intencións, a pesar de ter diferentes intereses na revalorización do fenómeno? 
Pois efectivamente, as actuacións non foron sempre recibidas con consenso. Aínda que o Arcebispado contemplaba con bos ollos a promoción e a dotación dunhas 
infraestruturas adecuadas e modernizadas para favorecer a peregrinación, temía a perda do seu protagonismo e da identidade relixiosa do Ano Santo (Rodríguez, 
2004: 56). O arcebispo Rouco Varela protestou ante unha estratexia política que pretendía aproveitarse dun fenómeno relixioso que levaba séculos existindo para 
promocionar unha marca estendida a toda Galicia. Voces como a de García Costoya (1993: 85) defenderon a idea de que a as iniciativas políticas e culturais sen o 
relixioso conducirían a un camiño morto. Murray e Graham (1997: 520-521) falaron dos perigos da excesiva mercantilización na promoción do Xacobeo, como a 
identificación da Catedral e o sepulcro do Apóstolo como produtos de turismo secular, ou o uso do botafumeiro como un espectáculo turístico de masas, ademais da 
banalización dos símbolos relixiosos como os mencionados a través da súa reprodución en elementos descontextualizados como os souvenirs. Autores como Barreiro 
Rivas (2010: 24) falaron da destrución dun símbolo ao confundir ou asimilar os termos Ano Santo e Xacobeo. 
19 A implicación dos mass media na promoción foi totalmente decisiva. Estímase que nese ano —aínda que a promoción comezara nos anos previos— a presenza de 
Galicia nos medios de comunicación creceu un 1400% (Xunta de Galicia, 1994: 136), a través de titulares, fotografías, reportaxes, imaxes televisivas, anuncios, 
vídeos, programas radiofónicos, e por suposto as actividades de patrocinio ligadas a grandes eventos deportivos, musicais e culturais. 

O 

Fig. 12. Luis Carballo. Logotipo do 
Xacobeo 1993 (Xunta de Galicia) 
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A mascota oficial, o icónico Pelegrín [fig. 13], presentada na Expo de 
Sevilla 1992, foi creada polo mesmo deseñador. Para o nome empregouse o 
galego, unha variante popular do termo “peregrino”, no momento no que a 
lingua era unha parte fundamental no proceso de creación da Autonomía (Álvarez 
Sousa et al., 2010: 32). Trátase do deseño moderno e estilizado dun peregrino, 
entendido cunha iconografía medieval, co sombreiro e esclavina con capa curta, 
dentro dun concepto de superposición de formas sinxelas en cromatismo plano, 
empregando as cores primarias: azul (Pantone 281), vermello (Pantone 485) e 
amarelo (Pantone 137), ademais de branco, un esquema de cor que remite 
directamente a artistas da Vangarda como Piet Mondrian ou Joan Miró20. 
Precisamente estas cores foron as que se empregaron tamén no logotipo 
deseñado para os Xogos Olímpicos de Barcelona 92. Esta modernidade foi 
poetizada por González Méndez (1991: 9) afirmando que Luis Carballo fora a 
buscar o Pelegrín ao século XXI para traelo á década dos noventa e “axudarnos a 

gañar a todos os galegos o xubileo da modernidade”, mentres que ao mesmo tempo, amosaba de forma explícita a un 
peregrino do século X. O mesmo autor definiu ao Pelegrín como un “lazarillo con vocación de eternidade”. Na nosa 
opinión, esta universalidade atemporal é fundamental para entender o seu éxito.  

Pelegrín converteuse rapidamente nun dos símbolos máis 
queridos e recoñecidos até o día de hoxe en relación ao Camiño, 
acadando un éxito magnífico e sendo reproducido en todo tipo de 
soportes e souvenirs. Disfrazouse e adquiriu distintos complementos 
para adecuarse a todas as necesidades publicitarias: como carteiro nos 
selos de Correos21, enfermeiro, practicando todo tipo de deportes, 
tocando instrumentos musicais ou incluso vestindo camisetas de 
distintas nacionalidades, pero sempre respectando unha estética limpa 
e sinxela22. Incluso chegou a ter pequenas pezas televisadas de 
animación ou bandas deseñadas como o Spesial Pelegrín do fanzine 
Frente Comixario (1993) (Gago Mariño, 2016: 329). A comercialización 
de produtos coa súa imaxe acadou o seu apoxeo en forma de pin, 
proliferando todo tipo de modelos e versións, destacando o icónico pin 
do Pelegrín de prata. Algúns estudos amosan a rentabilidade desa 
mascota, concretando que a Xunta de Galicia, só en 1993, recadou 
600.000 euros polos dereitos de imaxe dos produtos comercializados 
co Pelegrín, 150.000 euros só en pins (Álvarez Sousa et al., 2010: 34). 
Asistimos polo tanto a un desprazamento parcial dos símbolos 
tradicionais, como a Catedral ou a cruz de Santiago, en favor da 

 
20 Como indicou Andrade (2008: 102-103) no seu estudo sobre a popularidade das iconas, o triunfo do deseño contemporáneo baséase nestes elementos concisos, 
a xeometría, as cores planas e a paleta reducida, a economía de recursos gráficos e a estilización. 
21 Sobre a iconografía xacobea nos selos de Correos, véxase Crespo Gutiérrez (2004). 
22 Tamén se lle uniu unha compañeira, Pelegrina, empregando o mesmo deseño pero mudando a cor vermella por rosa engadíndolle unhas estereotipadas pestanas 
longuísimas e beizos vermellos.  

Fig. 13. Luis Carballo. Pelegrín, 
mascota do Xacobeo 1993 (Xunta de 

Galicia) 

Fig. 14. María Pereiró Sánchez. Cartel do 25 aniversario 
da declaración do Camiño de Santiago como Patrimonio 

da Humanidade, 2018 (Xunta de Galicia)  
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mascota, que representa a modernidade 
(Álvarez Silvar, 1993: 4)23. Aínda que o seu 
uso, como veremos, foi abandonándose 
paulatinamente, no 25 aniversario da 
declaración do Camiño de Santiago como 
Patrimonio da Humanidade, celebrado no 
ano 2018, o cartel [fig. 14] estivo 
protagonizado por un moderno Pelegrín 
deconstruído, e mesmo unha gran 
escultura do Pelegrín recibiu ás autoridades 
asistentes ao acto no Centro Galego de Arte 
Contemporánea (CGAC) [fig. 15]. 

En canto á cartelaría, Turespaña, dentro da celebración do Ano 
Europeo do Turismo, editara en 1990 un cartel co nome Camiño de 
Santiago [fig. 16]24 con deseño gráfico de Ángel Bellido e debuxos de 
Ángel e Álvaro Bellido no que aparecen ilustrados trinta monumentos, 
na súa maior parte relixiosos, que se poden atopar no Camiño Francés 
(Santos Solla (coord.) 2005: 164; e Lalanda, 2014: 25). Loxicamente, o 
Ministerio tiña o interese de promocionar toda a ruta xacobea no seu tramo 
español. A imaxe pola que se aposta é a do patrimonio cultural, amosando 
a riqueza e variedade en canto a estilos e tipoloxías arquitectónicas, 
sinalándoas como unha sucesión de “fitos histórico-artísticos”, 
promocionando esa idea do Camiño como unha especie de museo 
“percorrible”. Estamos ante a aposta do goberno central por promocionar o 
turismo cultural como alternativa á fórmula “sol e praia”, aínda que de 
momento practicamente só se refire a patrimonio relixioso. 

A Xunta editou entre 1990 e 1993 unha serie de sete carteis25 
Rutas do Camiño de Santiago [figs. 17-23] deseñados por 
Sánchez Gallego e Antonio Yebra de Ares (García Pazos e 

Michelena Seivane, 2006: 80), que foron continuamente reeditados nos xacobeos posteriores. Estes carteis 
baséanse na idea do mapa, que presenta o Camiño como unha especie de gincana, un percorrido salpicados 

 
23 Non podemos deixar de mencionar a inesquecible canción que lle dedicou o dúo de Montse e Luis Queimada en 1993, cun videoclip rodado en enclaves 
monumentais de Compostela e espazos naturais, ademais dunha actuación en plató con coral infantil que abría co sonoro “XA-CO-BEO-93!”. A mesma letra da 
canción fala da mascota como un embaixador hospitalario de toda Galicia con visos de universalidade “el é un feixo [SIC] de ideales [SIC] para o futuro, é unha 
mochila de proxectos e ilusión [...] Pelegrín, convídavos a vir á nosa terra [...] Todos a Galicia, quérevos coñecer [...] Vinde ledos, que eiquí os [SIC] agarda o voso amigo 
Pelegrín”. Pode verse en https://www.youtube.com/watch?v=QYe13BuagdA 
24 Agradecemos a José Tono Martínez por facilitarnos a imaxe, que formou parte da exposición de cartalaría Xacobea comisariada por el en 2020-2021.  
25 Accedemos a eles grazas á Biblioteca Xacobea do Centro Internacional de Acollida ao Peregrino, onde atopamos reedicións destes carteis realizadas en 2008 e 
que por tanto, presentan o logotipo do Xacobeo do Bipartito PSdG-PSOE e BNG (2005-2009) que veremos máis adiante. Agradecemos enormemente a Francisco 
Singul por permitirnos estudialos e fotografalos.  

Fig. 16. Ángel Bellido e Álvaro Bellido.  
Camino de Santiago, cartel de 1990 (Turespaña) 

Fig. 15. Acto do 25 aniversario da declaración do Camiño de Santiago como 
Patrimonio da Humanidade en 2018 (fotografía de Xoan A. Soler en La Voz de 

Galicia, 20/01/2019 ) 
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de “paradas” nas que se destacan especialmente 
os fitos arquitectónicos do Camiño sobre un 
fondo paisaxístico que subliña a orografía do 
territorio e a riqueza natural. O deseño pretende 
transmitir a idea dunha gran cantidade de 
vexetación e a existencia de ríos, ademais de 
completarse con singularidades como os 
hórreos, os cruceiros, as fontes e as pontes. 
Trátase de deseños saturados, onde os vieiros 
non responden aos trazados e distancias reais 
senón que se presentan sinuosos para ocupar a 
totalidade da superficie, e nos que os ollos teñen 
que percorrer o Camiño xunto ás figuras de 
peregrinos para conseguir obter toda a 
información. Subliñando ese carácter de vieiro 
ramificado, en todos os carteis tamén se 
debuxan e destacan outras vilas, aldeas e 
monumentos próximos á arteria principal, que 
constitúen atractivos patrimoniais de gran 
importancia, aproveitando para difundir o 
patrimonio galego máis alá das rutas 
establecidas. Os peregrinos que se ven ao longo 
do Camiño mesturan iconografías modernas nos 
seus roupaxes con outras de raíz medieval 
tradicionais como sombreiros, capas e bordóns 
con cabaza. Algúns deles preséntanse en coches, 
motos ou bicicletas —subliñando os diferentes 
tipos de mobilidade—, descansando, comendo, 
bañándose no río, tocando instrumentos —por 
suposto, non falta a gaita—, participando en 
romarías ou falando cos paisanos dos lugares, 
incidindo no carácter de hospitalidade, e 
promocionando atractivos como o patrimonio 
cultural e festivo. O mundo agrario está moi 
presente na representación dos seus habitantes 
e escenas do traballo da terra, os tractores e os 
animais. Tamén podemos observar que se 
empregan xa algúns símbolos codificados como Fig. 19. Sánchez Gallego. Camiño de Santiago “Vía da Prata”, cartel de 

1993 (Xunta de Galicia)    

Fig. 17. Sánchez Gallego. Camiño Portugués a Santiago, cartel de 1992 
(Xunta de Galicia)  

Fig. 18. Sánchez Gallego. Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla, cartel 
de 1992 (Xunta de Galicia)     
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os oficiais da Unión Europea. Así mesmo, é de destacar o emprego da estética pseudomedieval nas cartelas 
que rotulan os títulos, e dos símbolos que as acompañan, representacións tradicionais do apóstolo Santiago 
que toman como modelos iconografías medievais perpetuadas e repetidas até converterse en auténticas 
iconas26. 

 
26 Por orde de inclusión no texto: En Camiño Portugués a Santiago se perfílase a costa sur de Galicia amosando as etapas desta vía na súa parte galega, de Tui a 
Compostela, esta vez cunha imaxe do Pórtico da Gloria. Este mapa desenvolve máis superficie mariña, salientando o anacrónico uso dunha gran carabela que ilustra 
a chegada da Pinta, da expedición de Colón, ao porto de Baiona. No mar superpóñense grandes perfís de cunchas. Similar é o cartel Ruta Xacobea do Mar de 
Arousa, onde a protagonista é a ría homónima, entre a península do Barbanza e a do Salnés. Este cartel destaca o atractivo da vida mariñeira e a identidade atlántica, 
a través de numerosas embarcacións populares. En Camiño de Santiago. Vía da Prata detállase o tramo galego desa ruta, claramente protagonizado polos 
impoñentes monumentos relixiosos, e ilustrado polo Santiago peregrino medieval de Johannes Roucel da capela das Reliquias. En Camiño de Santiago. Vía da 
Prata detállase o tramo galego desa ruta, claramente protagonizado polos impoñentes monumentos relixiosos, e ilustrado polo Santiago peregrino medieval de 
Johannes Roucel da capela das Reliquias. En Camiño Primitivo de Santiago destácase este tramo norte dende Asturias, onde se atopan monumentos como 

Figs. 20-21. Antonio Yebra de Ares. Camino Primitivo de Santiago e Camiño de Santiago na provincia de Lugo, cartel de 1990-1993 (Xunta de Galicia) 

Figs. 22-23. Antonio Yebra de Ares: Camiño Norte de Santiago e Camino de Santiago na Provincia da Coruña, cartel de 1990-1993 (Xunta de Galicia)     
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A diferencia da Xunta de Galicia, que presentou estes carteis 
ilustrados, saturados cunha enorme cantidade de información, 
tratando de recoller o maior número de tópicos e transmitindo a 
sensación de riqueza patrimonial, natural e cultural, o cartel do 
Concello de Santiago titulado El Camino de Santiago [fig. 124] 
encargado en 1992 a Alberte Permuy (Permuy Asociados) en 
colaboración co fotógrafo coruñés Xoán Piñón (García Pazos e 
Michelena Seivane, 2006: 80), resulta moito máis sinxelo. 
Componse dunha fotografía na que se observa unha vista da 
Catedral e o conxunto arquitectónico que a rodea, tomada dende a 
Alameda. A paisaxe urbana sitúase moi ao lonxe, mentres que no 
primeiro plano atopamos a imaxe dúas mulleres ao lombo dun 
cabalo dispostas de costas ao espectador. O equino é branco, 
seguindo a tradicional iconografía do cabalo branco de Santiago, e 
as mulleres visten da mesma cor, sen levar a roupaxe nin ningún 

símbolo que 
puidese lembrar 
remotamente á 

peregrinación, 
senón impolutas 
camisas e botas de 
ante. Esta imaxe transmite unha sensación de espiritualidade e paz que 
nada ten que ver cos carteis da Xunta, o que queda subliñado á súa vez 
polo gran ceo azul que ocupa a metade do cartel, as nubes de tintura 
onírica, e a forte iluminación dirixida sobre as mulleres e o cabalo, que 
contrasta coa zona intermedia do Pombal, en penumbra, e tamén coa 
luz que baña á cidade, clara e difusa. É de destacar que se emprega o 
castelán en lugar do galego, e o texto inferior, “1993. Santiago de 
Compostela. Año Jubilar”, reclama á vez a importancia da cidade —en 
fonte de maior tamaño— e a resistencia a empregar o termo do goberno 
autonómico —nese momento de ideoloxía política contraria—, 
“Xacobeo”. Os logotipos que aparecen son o do Concello, o deseñado 
especialmente substituíndo a “E” de “Compostela” por un “3” en 

 
Santa Eulalia de Bóveda, onde se ofrecen diferentes vistas artísticas. A cartela presenta o parteluz central do Pórtico da Gloria, cortado polos pés do Apóstolo, 
presentando por tanto a árbore de Jesé e o coñecido popularmente como “santo dos croques” cun peregrino cumprindo a tradición de petar coa cabeza. En Camiño 
de Santiago na provincia de Lugo atopamos as primeiras etapas do tramo galego, dende Pedrafita do Cebreiro a Portomarín, e o título está acompañado dun 
Santiago cabaleiro que deriva da célebre iconografía do Códice Calixtino. En Camiño Norte de Santiago aparece o tramo galego desa ruta nas etapas dende 
Ribadeo até Compostela, rematando na marxe esquerda nunha imaxe da fachada occidental da Catedral á que se superpón a típica vieira, pero tamén se presenta 
na parte superior a cidade da Coruña, representada, como non podía ser doutro xeito, pola Torre de Hércules. Combina o espazo representado coa delimitación 
norte do mapa de Galicia, destacando tamén a presenza do mar. En Camiño de Santiago na provincia da Coruña preséntanse as derradeiras etapas do Camiño 
Francés, entre Melide e Compostela, rematando na praza das Praterías, na que uns peregrinos co hábito medieval entran xubilosos. A cartela acompáñase coa icónica 
imaxe do Santiago do altar maior da Catedral. 

Fig. 24. Alberte Permuy e Xoán Piñón. El Camino de 
Santiago, cartel de 1993 (Concello de Santiago de 

Compostela)   

Fig. 25. Año Santo Compostelano, cartel de 1993 
(Arcebispado de Santiago de Compostela)   
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referencia ao ano, e o Pelegrín, único elemento de identidade 
corporativa que se toma da Xunta. Está claro que este cartel 
pretende funcionar coma obra estética en si mesma, outorgando 
gran importancia á montaxe fotográfica e desprazando 
excesivamente o texto cara a marxe superior, sen que exista un 
claim ou slogan claro que actúe como chamamento.  

Tamén o poder eclesiástico, o Arciprestado de Santiago, 
encargou o seu cartel, Año Santo Compostelano [fig. 25] Este 
emprega o logotipo da Xunta do 93 en forma de bordón con 
cabaza, e aproveita o estilo vangardista do mesmo para efectuar 
unha composición salpicada por formas xeométricas de cores 
planas e vivas, que casan á súa vez co estilo da identidade 
corporativa que encarnaba o Pelegrín e que como xa indicamos, 
estaba de moda na época. O cartel está protagonizado pola 
figura do apóstolo Santiago do parteluz do Pórtico da Gloria, 
fotografado de xeito individual sobre fondo azul grisáceo. A 
figura ocupa o terzo dereito da imaxe, mentres que os outros 
dous están ocupados polo texto sobre fondo negro: “AÑO SANTO 
/ COMPOSTELANO / 1993” e as palabras “Ano Santo” en varios 
idiomas que subliñan o ecumenismo do Xubileu. Tamén se 
incluíu “AÑO DE EVANGELIZACIÓN / CATEDRAL DE SANTIAGO / 
ESPAÑA”. A diferenza dos da Xunta, sen slogan, e do cartel do 
Concello, este exemplo incorpora bastante texto sen definir un slogan concreto e directo, e xoga máis co concepto de 
collage e composición xeométrica, deseño que contrasta coa ilustración saturada da Xunta e a fotografía artística e limpa 
do Concello.  

En canto á promoción televisiva de eido estatal, tivemos a ocasión de analizar varios elementos. 
Cronoloxicamente debemos comezar pola cortinilla de 22’’ de duración deseñada por Toolkit Produccións para a 
Volta Ciclista a España 1992  [fig. 126]27, e polo tanto cunha cobertura mediática nacional extraordinaria. Nunha 
animación, dous Pelegríns compiten nas súas bicicletas por chegar á meta, atravesando e sobrevoando bosques e unha 
aldea sen ningún tipo de definición espacial asociada a Galicia ou a presenza de ningún elemento patrimonial. Nin 
sequera se menciona o nome de Santiago ou se presenta como meta dese particular camiño que é a Volta. A pesar desta 
total ausencia de material visual relacionado con Galicia ou co Camiño, a presenza protagonista do Pelegrín é suficiente 
para conseguir con eficacia a vinculación do evento deportivo co Xacobeo, xa que a mascota estaba verdadeiramente 
asimilada. O tema musical empregado foi Living world de Andy Clark, totalmente alleo á tradición musical galega e ao 
folk que aínda non se comezaría a empregar na promoción. 

No propio Ano Santo, a Volta Ciclista a España 1993  [fig. 27] 28 volveu a estar patrocinada polo Xacobeo, e 
propúxose unha nova cortinilla, tamén deseñada por Toolkit Produccións, esta vez de 10’’ de duración. Tamén está 

 
27 https://www.youtube.com/watch?v=wKJT6MOGrQU  
28 https://www.youtube.com/watch?v=N0arFfuYJus  

Fig. 26. Toolkit Produccións. Fotogramas da cortinilla da 
Volta Ciclista a España de 1992  
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protagonizado polo Pelegrín como ciclista, neste caso soamente un, que percorre un mapa de España salpicado polos 
puntos que sinalan as etapas da Volta, pero que remiten irremediablemente ao Camiño. Neste caso si aparece un 
escenario definido pola Catedral, e unha gran pancarta na meta coa palabra “Xacobeo’ 93”. Todo iso vese ambientado 
co inesquecible tema musical Two pa-ka de Azul y Negro, canción oficial da Volta. A mesma produtora desenvolveu unha 
versión na que o Pelegrín tocaba distintos instrumentos musicais para empregar como cortinilla da retransmisión 
televisiva do Concerto de Pat Metheny [fig. 28] 29.  

A diferenza da de 1992, producida coa técnica da ilustración animada, as cortinillas de 1993 amosan unha 
estética de deseño en tres dimensións, máis vangardista no momento. Na primeira, así como nos anuncios de televisión 
que comentaremos a continuación, o Pelegrín, aínda que plano, funciona como unha personaxe orgánica, que se move 
conforme a acción o require e cambia a súa expresión facial, resultando polo tanto máis “viva” e expresiva. Pola contra, 
nas cortinillas de 1993, aínda que tridimensional, conserva o estatismo do logotipo institucional, descomposto en 
partes articuladas ríxidas e coa mesma expresión hierática. O primeiro é unha personaxe, o segundo, unha icona. 

En canto aos dous anuncios televisivos propiamente do Xacobeo, tamén foron deseñados por Toolkit 
Produccións30. O Anuncio Curto de 22’’ de duración foi a adaptación da cortinilla da Volta 1992 con voz en off: 
“Pelegrín se esfuerza por llegar a la meta. El Xacobeo 93 es tu meta. Ven a Galicia en el 93. Celebramos el Año Jacobeo: 

 
29 https://www.youtube.com/watch?v=ndocbI1fiuI  
30 Foinos proporcionados por Jesús Cao (S. A. de Xestión do Plan Xacobeo), a quen llo agradecemos enormemente, xa que actualmente non atopamos dixitalizado 
en ningunha plataforma. 

Fig. 27. Toolkit Produccións. Fotogramas da cortinilla da Volta Ciclista a España de 1993  

Fig. 28. Toolkit Produccións. Fotogramas da cortinilla do concerto de Pat Metheny de 1993  
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tu meta”. A diferencia da cortinilla, aquí aparece sobreimpresa a palabra “Xacobeo” na pancarta da meta. Pola contra, o 
Anuncio Longo [fig. 29], de 30’’ de duración, é outra animación coa mesma estética e música, pero de varios Pelegríns 
que viaxan a Compostela en diversos medios de transporte, tamén con voz en off: “En coche, en tren, a pie, en bici, en 
avión, de cualquier forma, puedes llegar a Galicia”. Unha vez en Santiago, as pequenas personaxes diríxense á Catedral 
a través do Obradoiro: “Galicia te espera este año. Celebramos el Xacobeo 93”. O que se está a subliñar o spot é a 
extensión do fenómeno Xacobeo a toda a Comunidade Autónoma, “Galicia agárdate”, e non “Santiago agárdate”, a 
pesar de que visualmente se represente pola súa condición de meta. Estes anuncios constatan por unha parte a apertura 
e pluralización do fenómeno, que non se vincula exclusivamente co Camiño, xa que peregrinar é só unha das formas 
de chegar, senón que se insta a visitar Galicia. Por outra banda, declaran o protagonismo absoluto da mascota como a 
imaxe definitiva do evento.  

 

2. 3. O XACOBEO 1999 

 Ano Santo de 1999 presentaba a peculiaridade de ser o derradeiro do milenio. Ese ambiente da “Fin 
do Milenio” tamén propiciou unha especie de espiritualidade renovada ante a incerteza e desconfianza 
no avance e progreso da sociedade (Santos Solla, 2002: 43), véndose polo tanto favorecido o 

fenómeno da peregrinación. Neste ano ampliouse a promoción a todas as rutas históricas ademais do Camiño Francés 
(Rodríguez, 2004: 60), insistindo na riqueza cultural, paisaxística, histórica e patrimonial de todas elas. O produto, de 
por si diversificado, ampliábase aínda máis e estendía a súa rede de influencia por unha superficie maior do territorio.  

Con respecto a 1993, insistiuse en mudar a imaxe corporativa por outra 
que resultase máis innovadora. O logotipo [fig. 30] foi creado polo deseñador 
compostelán Alberte Permuy (Permuy Asociados), quen tamén deseñaría 
icónicos logotipos como o da Xunta de Galicia ou o do Concello de Santiago (Barro 
et al., 2019: 112-113). Tal e como nos comentou a deseñadora Uqui Permui nunha 
entrevista persoal, trátase do contexto de finais dos anos noventa no que as 
institucións en España comezan a decatarse da importancia da identidade visual e 
o deseño duns logotipos oficiais eficaces e atractivos. Ese é o momento no que 
deseñadores como Alberte Permuy, Pepe Barro ou o xa mencionado Luís Carballo, 
entre outros, sentaron moitas das bases da identidade do deseño gráfico galego.  

O 

Fig. 30. Alberte Permuy. Logotipo  
do Xacobeo 1999 (Xunta de Galicia) 

Fig. 29. Toolkit Produccións. Fotogramas do anuncio pomocional do Xacobeo 1993 (Xunta de Galicia)  
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Este logotipo incorpora xa o elemento que permanecerá 
até o día de hoxe asociado á imaxe de marca do Xacobeo e que até 
agora non aparecera na súa identidade corporativa: a cunha de 
vieira31. En 1987, o Consello de Europa xa escollera este símbolo 
para o nomeamento de Primeiro Itinerario Cultural Europeo 
(Álvarez Sousa et al., 2010: 33-34), proposto nese caso cun 
deseño esquemático de liñas rectas e unha orientación horizontal 
cara o oeste [fig. 31], simbolizando a unión dos seus nervios ou 
“camiños” a confluencia en Santiago (Ballester, 1991: 14). 
Ademais presentaba cor amarela sobre fondo azul, é dicir, as cores 
da bandeira europea. Precisamente, a Dirección Xeral do Camiño 
para o Xacobeo 99 colocou as mouteiras [fig. 32] que sinalan as distintas rutas para orientar ao peregrino adoptando 
este símbolo institucional (Castiñeiras González, 2007: 17), contrastando co logotipo e o cromatismo vermello e branco 
que definía a identidade corporativa do Xacobeo de ese ano, e subliñando o sentido europeísta do vieiro.  

O logotipo do 99 está formado por catro vieiras brancas dispostas en forma de cruz en aspa sobre un fondo 
circular vermello (Pantone 1805, “Vermello Xacobeo”), e baixo este as palabras en horizontal “Xacobeo ’99 / Galicia” en 
gris (Pantone 424, “Gris Xacobeo”)32. Permuy explicou a súa disposición especular querendo transmitir os conceptos de 
“expansión” e “acollida”: “O concepto que se expresa é a converxencia de camiños nun lugar común, Santiago de 
Compostela, punto de encontro de culturas e foco de reflexión e irradiación de pensamento e valores humanísticos” 
(Xunta de Galicia, 2000: 47). Deste xeito o logotipo alude graficamente a Santiago como centro de converxencia de 
todos eses camiños representados polas estrías das cunchas que conflúen e á expándense en todas as direccións, pero 
tamén supón á identificación visual das catro cunchas coa forma dunha cruz e polo tanto, coa cruz de Santiago, 
explicando así a escolla da cor, que a priori non estaba relacionada co Camiño —como si o estaban o azul e amarelo 
europeístas—. Este logotipo tería un gran éxito, sendo adoptado na súa forma orixinal ou variado para os seguintes 
Xacobeos até o actual. Como o definiu o propio Plan Estratéxico, ao volver a usalo en 2004: “o uso de cores básicas como 
o vermello e o branco e o minimalismo dos seus trazos logran unha marca moderna e facilmente identificable” (Xunta 
de Galicia, 2004: 41). 

A asociación da cuncha coa ruta xacobea parte da súa propia raíz medieval. A primeira noticia documentada 
atopámola no propio Códice Calixtino (ca. 1160), onde se menciona en varios sentidos33. A súa adopción como insignia 

 
31 Sobre a relación da cunha co apóstolo Santiago, especialmente como emblema da peregrinación, véxanse Vázquez de Parga (1948); Hobler (1957); Köster (1985); 
Jacomet (1990 e 1993); Moralejo Álvarez (1993); Caucci von Saucken (1993); Castelli (1995); Castiñeiras González (2007); Plötz (2009 e 2016); e Taín Guzmán 
(2019). 
32 A cuncha xacobea correspóndese coa especie pecten maximus, que se atopa na costa Atlántica dende as illas Canarias até Noruega. Consiste nunha valva superior 
plana e outra inferior convexa, dúas orellas simétricas como pequenas aletas na articulación, e dezaseis ou dezasete radios estriados (Castiñeiras González, 2007: 
17). Para este deseño concreto, Permuy baseouse nas empregadas na capela do Pilar da Catedral, obra barroca patrocinada polo arcebispo Antonio Monroy (prelatura 
entre 1685-1715), feito que comunicou o propio deseñador (Xunta de Galicia, 2000: 47). 
33 No Libro 1, que trata sobre a liturxia, o sermón Veneranda Dies alude á cuncha como recordo que os peregrinos levan de Compostela. No Libro 2, correspondente 
ás milagres de Santiago, cítase unha lenda sobre un cabaleiro en Apulia que foi curado dunha grave doenza de gorxa grazas ao poder taumatúrxico dunha cuncha 
traída de Compostela por un veciño seu como lembranza da peregrinación. No Libro 3 noméanse as buguinas, outro tipo de cuncha, como protectoras dos mariñeiros 
por intercesión do Apóstolo. Finalmente, no Libro 5, ao describir a cidade de Santiago, fálase do comercio deste tipo de recordos na actual praza da Acibechería, feito 
que se materializou nun gremio propio en Compostela, o dos concheiros (Castiñeiras González, 2007: 15-35). Ademais, tamén existe un segundo milagre asociado 
ao Apóstolo e a vieira, recollida en fontes como Sagrario de Molina (1550) ou Castellá Ferrer (1610), que se refire a un cabaleiro salvado do afogamento en Bouzas, 
unha vila mariñeira preto de Vigo, no océano Atlántico, emerxendo cuberto de cunchas ao paso da embarcación que transportaba o corpo de Santiago a Galicia (Taín 

Fig. 31. Logotipo da declaración do Camiño de Santiago 
como Primeiro Itinerario Cultural Europeo en 1987 

(Consello de Europa)  
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da peregrinación estímase entre o 1099 e o 1106, xa que contamos cunha lenda datada nese último ano onde xa se 
denota tal costume. Xurdiu como elemento distintivo da peregrinación a Santiago tendo en conta que o homólogo en 
Xerusalén era a palma, que os —por iso chamados— palmeiros arrincaban dos xardíns34. O mesmo que a palma, a cuncha 
era un elemento abundante e barato35. Cando Castiñeiras González (2007: 15) fala da etimoloxía do obxecto, alude á 
disertación de Manuel Rabanal, quen xa sinalara a poética coincidencia da evolución lingüística que fixo que no galego, 
dous termos semánticos afastados coincidiran en forma, como son vieira: cuncha, e vieiro: camiño.  

A cuncha é por tanto o signum peregrinationis por excelencia, un recordo modesto e accesible para os 
peregrinos, e testemuña material da peregrinación, polo que tamén se converteu nunha especie de pseudo-reliquia 
(Castiñeiras González, 2007: 23). Ademais, tamén serviu como elemento de sinalización, designando a presenza de 
confrarías, hospitais ou estruturas para coller ao peregrino (Caucci von Saucken, 1989: 102). Entre os seus caracteres de 
emblema místico, obxecto taumatúrxico, amuleto apotropaico e insignia distintiva, este último triunfou até os nosos 
días, no mundo semiotizado no que vivimos, e adoptouse non só como representación do Apóstolo ou da peregrinación 
senón da propia cidade de Compostela (Ibid.: 15)36. En palabras de López (2013: 129), hoxe en día “a cuncha xacobea 
presenta un valor simbólico tan consolidado que se percibe incluso fora de dito sistema simbólico”. O revival da 
peregrinación trouxo asociado tamén o revival dos seus símbolos. A cuncha, en forma de pin, ou estampada en 
camisetas e mochilas, veu a substituír en forma, pero non en función, á vieira como insignia medieval, sen deixar de 

ser un distintivo de quen peregrinou a Santiago, como versión industrial da cuncha 
orixinal cosida na esclavina (Castiñeiras González, 2007: 61). O mesmo que 
designaba antigamente a presencia de hospitais e pousadas, hoxe en día 
atopámola en infinidade de establecementos destinados aos peregrinos na ruta: 
albergues, hostais, restaurantes, bares, tendas... está aplicada a todo o que ten que 
ver co Camiño.  

Ao mesmo tempo, comezou a proliferar de xeito extraoficial pero moi 
significativo, o emprego da frecha amarela (Santomil Mosquera, 2012: 150-151). 
Como é ben coñecido, esta foi instaurada no imaxinario dos peregrinos a raíz de 
que en 1984, o párroco do Cebreiro, Elías Valiña (1929-1989)37, canso da falta de 
sinalización do Camiño por parte da Administración, percorrera a ruta francesa 
debuxando frechas con pintura amarela que se converteron no símbolo universal 
que indicaba a dirección a seguir. Hoxe en día, e como comentaremos 

 
Guzmán, 2019: 106-109). 
34 No senso estrito do termo, a palabra “peregrino” aplícase só ao caso compostelán, mentres que “palmeiro” ao caso hierosolimitano, e “romeiro” ao romano 
(González Mínguez, 1995: 371). 
35 Ademais, posuía un significado simbólico asociado ao perdón obtido polo peregrino e a caridade que tiña que caracterizalo, unha asociación semiótica xa sinalada 
no propio Calixtino, onde tamén se identifican os radios da cuncha cos dedos dunha man, significando as boas obras. Así mesmo, a xeneralización do seu uso 
relaciónase cun momento, tras a Reforma Gregoriana, na que se recuperan moitos dos códigos e iconografías paleocristiás (Castiñeiras González, 2007: 17-31).  
36 Ademais, a cuncha tamén aparecía nos sepulcros dando a entender que o defunto peregrinara a Santiago, ou na heráldica, coa mesma intención (López, 2013: 
132-133). Ademais, tamén se adoptou como insignia das propiedades do cabido compostelán a partires do século XVI (Cajigal Vera, 2012). Dende 2008, o 
deseñador Alberto Rodríguez Pérez compila na súa web www.lamarcacompostela.es unha gran cantidade de representacións da vieira aplicada a diversas funcións 
en relación a Compostela, alén de realizar unha clasificación tipolóxica de todas elas.  
37 Elías Valiña era licenciado en dereito canónico pola Universidade Pontificia Comillas e doutor pola Universidade Pontificia de Salamanca. A importancia desta 
figura para a recuperación e coñecemento do Camiño, que queda patente na súa tese O Camiño de Santiago: estudio histórico e xurídico, foi recoñecida no 2007 
cunha publicación onde diversos investigadores reflexionaron sobre este papel (Vázquez Santos (coord.) 2007).  

Fig. 32. Mouteira co logotipo 
europeo e a frecha amarela no Monte 

do Gozo (fotografía da autora) 
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posteriormente, a frecha amarela é unhas das sinais de identidade máis 
recoñecibles do Camiño de Santiago e sinala a dirección a seguir xunto co 
emblema europeo da vieira esquemática.  

Ademais dos logotipos “oficial” e “extraoficial”, Emilio Lavandeira 
deseñou para o arcebispado un Anagrama [fig. 33] que se empregou a 
modo de logotipo, tamén protagonizado pola vieira. Neste caso preséntase 
unha fotografía da cuncha natural con sobreimpresión dun mapa europeo en 
tons amarelas e azuis, subliñando o sentido europeísta do Camiño. En 
diagonal vemos dispostos na parte inferior o bordón con cabaza e a cruz de 
Santiago. Trátase por tanto de tres elementos que gardan relación cos 
significados orixinais e espirituais do Camiño: o espazo europeo, a vieira, o 
bordón e a cruz santiaguista.  

En canto á cartelaría, a nivel estatal queremos destacar os dous carteis Camino Real Francés   y Camino del 
Norte [fig. 134] (Juanatey Heredia e Santos Solla, 2005: 36; e Lalanda, 2014: 25) editados por Turespaña en 1999. 
Están compostos a modo de mosaico de imaxes que recollen unha serie de corenta e catro campanarios cada un, que 
se atopan en etapas dos dous itinerarios mencionados dende Roncesvalles e Hondarribia, respectivamente. No centro 
aparecen, no primeiro: o Santiago sedente do parteluz do Pórtico da Gloria, que tamén aparecerá no cartel editado pola 
Xunta; e no segundo: a escultura policromada do Salvador da catedral de Oviedo38. No caso destes carteis estatais 
apóstase só polo patrimonio arquitectónico relixioso para facer visible a 
riqueza e variedade de estilos dentro de algo tanto concreto coma un 
campanario, non se fai alusión ao Camiño como itinerario natural, nin se fai 
referencia expresa ao acto de peregrinar. O estilo e idea amosan a mesma 
intención que o cartel estatal editado en 1990: promocionar a ruta no seu 
tramo español, e amosar o Camiño como un conxunto de fitos patrimoniais, 
como un museo a percorrer e visitar en cada etapa, seguindo na senda da 
promoción do turismo patrimonial ou cultural, e de novo ligado só ao caso 
relixioso. Isto vese acentuado pola inclusión dunha liña recta onde se 
sinalan todas as etapas de cada un dos itinerarios: o Camiño é unha vía na 
que hai unha serie de “paradas” obrigadas onde se pode desfrutar da oferta 
turística do patrimonio.  

No relativo á Xunta atopamos polo menos varios carteis que tiveron 
baste difusión. En primeiro lugar, hai que apuntar que á serie do 93 de 
Yebra de Ares e Sánchez Gallego engadíuselle un oitavo cartel de mapa 
ilustrado, Camiño de Santiago. Camiño Inglés [fig. 35], deseñado por 
Gonzalo Vilas, que se viu a sumar á promoción dos vieiros internacionais. 
Presenta o mesmo estilo e mensaxe que os anteriormente comentados39. 

 
38 Agradecemos ao profesor Miguel Taín darnos a coñecer identificación desta imaxe. 
39 Ao igual que os anteriores, presenta o tramo galego da ruta mencionada salientando os fitos arquitectónicos, e a cartela está ilustrada co Santiago sedente do 
parteluz do Pórtico da Gloria. 

Fig. 34. Camino del Norte,  
cartel de 1999 (Turespaña)  

Fig. 33. Emilio Lavandeira. Logotipo do 
Ano Santo 1999 (Arcebispado de Santiago 

de Compostela) 
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 Coñecemos un cartel horizontal que foi 
empregado como banner con disintas aplicacións. 
Leva como slogan Galicia te abre la puerta [fig. 
36] en castelán, ademais do nome “XACOBEO’ 99”, e 
o logotipo e o Pelegrín en gran tamaño. Trátase 
dunha sucesión de cinco fotografías: a Porta Santa, 
Helmut Rilling dirixindo un concerto de música 
clásica, o Santiago Apóstolo do parteluz, unha 

bailarina de baile tradicional galego e un guitarrista. Como 
vemos, neste cartel o claim da campaña faise extensivo a toda 
Galicia, como un evento de toda a Comunidade no que 
ademais destaca os diversos perfís culturais que abarcan a 
relixiosidade, a arte e o patrimonio, a música clásica, a danza 
tradicional e a música moderna exemplificada polo rock: 
cultura para todos os públicos e necesidades. O Xacobeo xa 
non se publicita como “un camiño”, é un evento cultural, 
desestacionalizado e poliédrico.  

 Outro cartel, Xacobeo ’99 [fig. 37], deseñado por 
Alberte Permuy (Permuy Asociados), foi empregado no 
seu formato cartel ou adaptado a outras superficies [fig. 38]. 
Non ten máis lema que o logotipo, e está en consonancia coa 

forte irrupción da vieira na imaxe 
institucional, protagonizado por 
nove versións da cuncha de 
materiais diferentes, xa sexa unha 
cuncha vieira animal, en pedra, 
madeira e metal. Este cartel 
consagra a icona do logotipo 
como imaxe simbólica 
institucional, á ver que amosa a 
súa variedade de aplicacións pese 
a que se escolleron cunchas 
tipolóxicamente moi similares.  

Outro cartel máis foi 
editado co patrocinio de Iberia —a 
aeroliña máis importante do 
Estado—, baseouse no slogan 
Todos con Santiago [fig. 39] e 
foi deseñado tamén por Alberte 

Fig. 36. Cartel do Xacobeo 1999 (Xunta de Galicia) 

Fig. 35. Gonzalo Vilas. Camiño de Santiago. Camiño Inglés, 
cartel de 1999 (Xunta de Galicia) 

Fig. 38. Fotografía do emprego dun dos carteis 
da Xunta e o logotipo do Arcebispado en 1999 

(fotografía en Xunta de Galicia, 2000: 48)  

Fig. 37. Alberte Permuy. Xacobeo’99, cartel de 
1999 (Xunta de Galicia) 
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Permuy (Permuy Asociados). É de destacar que o lema, a pesar de 
expresar claramente a idea de Santiago coma cidade universal á que “todos” 
deben achegarse ese ano, non se emprega a fórmula “Todos a Santiago” 
senón “Todos con Santiago”. Esta frase recorda máis aos lemas bélicos 
asociados ao Apóstolo como santo militar e patrón de España, significado 
que como explicamos, foi moi promocionado na Ditadura, pero desbotado 
do concepto de Xacobeo secularizado que propuxera a Xunta en 1993. 
Trátase dunha sobria imaxe do pórtico da Gloria, elemento artístico e 
patrimonial inevitablemente ligado á Catedral. Este está fundido de xeito 
moi efectista cun bosque polo que camiñan dous peregrinos ataviados con 
vestimenta moderna, como se as columnas do Pórtico continuaran os 
troncos das árbores. A diferencia do estatal, que só recalcaba a parte 
patrimonial, este cartel fusiona o monumento coa natureza, amosando as 
dúas caras visibles do Camiño: patrimonio arquitectónico e patrimonio 
natural, e xa se fai unha alusión ao “camiñar” en si dos peregrinos, é dicir, 
da experiencia propiamente dita, imaxe cara a que se irá avanzando na 
seguinte década.  

O cartel do Arcebispado, Año 
Jubilar Compostelano [fig. 

40] foi deseñado por Emilio Lavandeira. Está composto a base de 
imaxes superpostas do Santiago pétreo do parteluz do Pórtico da Gloria, a 
fachada da Catedral, a cuncha co mapa de Europa e un grupo de fieis no 
que destaca a inclusión de adultos e nenos de diferentes nacionalidades, 
subliñando o ecumenismo do fenómeno. O título está acompañado da 
fórmula “Pórtico del 2000”, que xoga co concepto do Ano Santo como a 
porta —aludindo irremediablemente ao Pórtico da Gloria— do Novo 
Milenio. Ademais presenta un texto que descende en cascada sinuosa coa 
fórmula “Ano Xubilar” en distintos idiomas —sendo o último e máis 
destacado o latín—, e incidindo por tanto no emprego da denominación 
orixinal contra a institucional civil “Xacobeo”. No extremo inferior lese a 
frase: “Peregrinar en espíritu y en verdad” aludindo ao carácter orixinal da 
peregrinación. Este deseño resulta bastante torpe, cunha superposición 
de imaxes excesiva, demasiada variedade de fontes, e a escolla de cores 
para as mesmas que se empastan e confunden co fondo: o slogan 
principal queda cromaticamente diluído na imaxe, e o ano máis 
importante a destacar “1999”, apenas é visible. 

No relativo á produción audiovisual, atopamos varios exemplos en formato VHS que tiveron gran difusión nos 
medios e que permanecen aínda na memoria colectiva40. O spot principal da campaña publicitaria, de 30’, amparouse 

 
40 Agradecemos enormemente a Francisco Singul e o permiso para acceder á Biblioteca Xacobea do Centro Internacional de Acollida ao Peregrino. 

Fig. 40. Emilio Lavandeira. Año Jubilar 
Compostelano, cartel de 1999  

(Arcebispado de Santiago de Compostela) 

   

Fig. 39. Alberte Permuy. Todos con Santiago, 
cartel de 1999  (Xunta de Galicia)  
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baixo o tan lembrado slogan Sigue o Camiño das Estrelas [fig. 41] e foi producido por Continental Producciones 
e realizado por Ramón Costafreda. Tivemos oportunidade de acceder non spot senón tamén ao making off do mesmo. 
Neste, o realizador explica que o spot está centrado en torno aos peregrinos como protagonistas da campaña, e está 
pensada como un relato do Camiño e o seu espírito, de todas as sensacións previas ao chegar a Compostela. 
Efectivamente as imaxes son moi evocadoras, a cámara lenta, e céntranse na vivencia dos peregrinos, nas súa 
sensacións, mollando os pés na auga, contemplando os fogos artificiais, camiñando na natureza... mentres a voz en off 
fai un chamamento para participar de algo extraordinario: “Sente a chamada do Camiño de Santiago. Toda Galicia 
prepárase para que vivas algo extraordinario: o último Ano Santo do Milenio”. Como vemos, non se menciona 
Compostela en ningún momento, e nin sequera aparece retratada no anuncio máis que nun fotograma final dunha 
afastada vista nocturna da Catedral dende as estatuas dos peregrinos do Monte do Gozo. A música, a cargo de Eduardo 
Molinero, pona unha evocadora composición de campás que nos lembran a parte máis espiritual do Camiño fusionadas 
ao final cunha guitarra eléctrica, que contrapón o sentido máis moderno.  

En contraposición a este esquecemento de Compostela, a Xunta editou un extenso vídeo de 15’ 10’’, Xacobeo 
’99  [fig. 42] centrado na cidade, que foi empregado en ámbito promocional como as feiras de turismo e outros eventos 
similares. O vídeo repasa as súas particularidades históricas, territoriais, climáticas, patrimoniais, artísticas, sociais 
económicas... e por suposto a vida do apóstolo Santiago e a súa relación coa urbe —predicación en Hispania, traslatio e 
inventio—, así como a historia do Camiño de Santiago e do Xubileu. Todo isto está aderezado con imaxes que se recrean 
nos exemplos visuais de todo o que se está a contar: vistas aéreas, a natureza, o patrimonio e a arte, as tradicións, imaxes 
de arquivo de acontecementos históricos, mapas das distintas rutas do Camiño e vídeos da riqueza de todas elas... Non 
falta a música folk de fondo, e sen embargo, debemos sinalar que non se escolleron grupos galegos, de sobrada 
calidade e posibilidades para ambientar o vídeo41. O Xacobeo está tratado principalmente nos derradeiros cinco 
minutos, onde se incide na variedade da oferta cultural: concertos, galas audiovisuais, exposicións, eventos festivos... 
Tampouco falta o Pelegrín en forma de animación en tres dimensións cuñando unha compostela. Amósanse imaxes 
dunha cidade dinámica, festiva, europea, moderna e á vez respectuosa coa tradición, cunhas fortes raíces culturais e 
artísticas. A diferenza da tendencia posterior que veremos a partir do 2010, todo o vídeo está articulado en torno á 
cidade de Santiago, Compostela é a meta do camiño e o máis importante do Xacobeo 1999: “Ven a recorrer un camino 

 
 

41 Emprega temas como Wandering Heart, Cathedral e Across the ocean do norteamericano Mark Wood, violinista e compositor de música clásica con certa fusión 
electrónica; e temas tradicionais da cultura celta de raíces irlandesas incluídos no disco compilatorio Celtic Inspiration do neozelandés Richard O’Brien como Deleita 
tu espíritu e Avalon. 

Fig. 41. Ramón Costafreda (realización). Fotogramas do vídeo promocional do Xacobeo 1999 (Xunta de Galicia) 
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eterno con la mirada entre dos milenios: Santiago es tu meta”, aínda que non falta a frase final: “En 1999, Galicia es el 
centro de Europa”.  

Ademais da promoción institucional propiamente dita, hai que destacar este ano a gran cantidade de videoclips 
de diversos cantantes e grupos que aínda que non podemos comentar pormenorizadamente xa que non responden 
estritamente a spots publicitarios, si contaron co apoio da Administración para impulsar a visibilidade e ligar o 
fenómeno Xacobeo e o Camiño a un produto cultural, interxeracional e moderno. Dous deles, producidos por Vídeo 
Voz (La Voz de Galicia) e realizados por Gerardo Rodríguez, contaron con gran difusión e foron empregados como 
promoción publicitaria. Referímonos a Camino de las Estrellas, de Luis Emilio Batallán sobre unha adaptación do 
poema Santiago de Federico García Lorca, e Todos con Santiago  [fig. 43] do cantante Alberto Comesaña, nomeado 
como un dos slogans da Xunta. O primeiro, tanto o título, como o poema de Lorca e as imaxes do vídeo, xogan coa 
identificación tradicional do Camiño de Santiago como Vía Láctea: “Camino de Santiago y de las estrellas /mira bien y 
verás / una cinta en el cielo / de nácar y plata / de polvillo espeso / una luz intensa / que brilla en la noche / ruta de los 
sueños / y de los poetas”. No segundo, as imaxes e a letra presentan unha evidente conexión co sentido relixioso do 
Camiño: “Es el camino de la salvación, llegó la hora de pedir perdón, ahora todos a Santiago, al Año Santo Jacobeo. La 
Puerta Santa cruzarás, tu mano en la Gloria pondrás, tu frente con Mateo chocarás, saludos y besos, abrazos y rezos”; pero 
tamén subliña outros tópicos xa comentados como a súa condición de vieiro europeo e cultural: “Mil años hace que 
empezó ese camino que a Europa unió, patrimonio de la Humanidad, la cultura europea, ruta jacobea”; o seu 
ecumenismo: “Caminos de la tierra al mar, camino hacia la eternidad, camino va del norte al sur, camina inglés, camina 
francés […] Peregrinos de concha y bordón, bienvenidos de cualquier rincón”; ou a súa condición de ser o derradeiro do 
milenio: “camino del año 2000”42. 

 
42 En Camino de las Estrellas, as imaxes do vídeo seguen a un peregrino vestido coa roupaxe tradicional medieval camiñando por paraxes naturais, intercalado con 
imaxes da Catedral e o patrimonio arquitectónico destacado, paisaxes rurais e algunhas imaxes contemporáneas de nenos xogando ou camiñantes modernos. Todos 
con Santiago está interpretado xunto a invitados recoñecidos do panorama musical español do momento como David Summers, Serafín Zubiri ou Manolo Tena. Esta 
canción pertence ao traballo de dito cantante, Jacobsland, que ten como eixo principal o apóstolo Santiago e Galicia. O resto do disco presenta, entre outros, temas 
como a traslatio de Santiago en Los restos de Santiago, a identidade atlántica de Galicia en Atlántico, o Santo Cristo de Fisterra en Fisterra, unha versión do clásico A 
Santiago voy, o coñecido Galicia es única, ou de novo o Camiño de Santiago en Camiñan Xentes. Neste vídeo, unha bailarina —Leticia Carpintero— vestida de branco 
vaporoso danza de xeito evocador en distintos escenarios naturais, mentres se intercalan numerosas imaxes de peregrinos percorrendo os camiños. Incídese na idea 
da riqueza natural e patrimonial a través de paisaxes extraordinarias e fitos arquitectónicos sacros como igrexas, capelas e mosteiros. Xa en Santiago, un peregrino 
leva a cabo todos os rituais na Catedral e fai o sinal da cruz axeonllado fronte ao apóstolo do parteluz da Gloria. Outros videoclips importantes na época foron Voaría 
a Compostela (1999) de Milladoiro, con evocadoras e oníricas imaxes aéreas de Santiago e enclaves naturais; Aí o ven (1999) do grupo de música tradicional A 
Roda; ou unha cover do grupo de rock Astarot sobre o clásico A Santiago voy (1999), aderezado con escenas dun peregrino facendo o Camiño e variedade de 
imaxes dos atractivos do mesmo, incluída Compostela.  

Fig. 42. Fotogramas do vídeo promocional do Xacobeo 1999 (Xunta de Galicia)  
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2. 4. O XACOBEO 2004 

 Parlamento Europeo outorgou a Santiago o título de Capital Europea da Cultura durante o ano 2000, 
o que se traduciu nunha maior proxección internacional. O Xacobeo 2004 foi o primeiro tras ese novo 
recoñecemento, que viu a reforzar a identidade colectiva de Europa ou o sentido europeísta do 

Camiño. Esta realidade entroncaba coa creación dunha rede de cidades históricas europeas caracterizadas polo seu valor 
patrimonial e a súa aportación cultural á construción da Unión Europea (Santomil Mosquera, 2012: 152), o que 
outorgaba á periférica Santiago, esa pequena urbe do Finis Terrae atlántico, unha grande importancia dentro do 
continente. Ademais, no ano 2004 as institucións europeas abrían a porta a que os gobernos autonómicos puidesen 
participar nos Consellos de Ministros da UE, o que resultou nunha maior visibilidade destes territorios e un impulso da 
súa acción exterior. A propia Europa optou pola unidade a través de fortalecer o papel que xogaban as diferenzas 
rexionais e a súa potenciación (Fernández Mato, 2008: 59). O Xacobeo 2004 era ademais, “o primeiro do Milenio”, e 
foi designado no propio Plan Estratéxico como “o primeiro grande acontecemento cultural español do século XXI” (Xunta 
de Galicia, 2004: 17).  

Debido á eficacia e sinxeleza do logotipo do Xacobeo 1999, 
decidiuse manter, mudando loxicamente o texto en horizontal por “Xacobeo 
2004 / Galicia” [fig. 44], e dando así unha continuidade á identidade 
corporativa que na nosa opinión, é moi beneficiosa para o establecemento 
da imaxe de marca.  

En canto á cartelaría, no eido estatal destaca a exitosa campaña 
internacional de Turespaña Spain marks [figs. 45-46] lanzada dous anos 
antes do Xacobeo 2004, no que se contemplaron dous carteis específicos 
para o Camiño. Os obxectivos eran que fose unha campaña novidosa e 
impactante que modernizase a imaxe de España Os diversos carteis que 
podemos observar refírense de forma metonímica a conceptos singulares da cultura española, seleccionados para 
actualizar a imaxe prototípica do país por medio da combinación de imaxes e textos como poderosas metáforas que 
fusionan os atributos do destino e os dos visitantes. O concepto de “marca” que deixa o país é unha metáfora en forma 

O 

Fig. 44. Alberte Permuy. Logotipo  
do Xacobeo 2004 (Xunta de Galicia) 

Fig. 43. Gerardo Rodríguez (realización) e Alberto Comesaña (música). Fotogramas do videoclip Todos con Santiago, 1998 
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de algo físico ou estético que leva o turista43. As imaxes son potentes 
primeiros planos en branco e negro, no caso dos do Camiño, a planta 
dun pé vendado, e unhas pernas camiñando pola area que van deixando 
pegadas en forma en vieira. Nun tamaño reducido, na esquina inferior 
dereita e en cor, aparecen, respectivamente, os “causantes” desas 
“marcas”, dúas imaxes do Camiño de Santiago, e ademais acompáñase 
dunha silueta en branco do mapa español co Camiño marcado en 
vermello, para contextualizalo territorialmente a ollos dos turistas 
estranxeiros. Resulta un cambio moi significativo con carteis anteriores, 
nos que puidemos observar que a táctica publicitaria estaba baseada na 
promoción do turismo cultural e os fitos patrimoniais e artísticos. Agora, 
os protagonistas da campaña son os visitantes, os turistas, e o que se 
promove é un turismo de sensacións e de aventuras, que “deixa unha 
pegada”, que te “marca” para sempre. O texto que acompaña aos carteis 
do Camiño44 apela á unha experiencia inesquecible, onde non faltan as 
alusións á riqueza patrimonial, pero onde o máis importante é o carácter 
milenario da ruta, o “camiñar co corpo e a alma”, e a experiencia da 
hospitalidade. Non se fai referencia ao Xacobeo. 

Tamén no 2002, Turgalicia deseñou unha serie de carteis co 
nome Galicia [fig. 47] realizados por Barro Salgado Santana 
Deseñadores (Juanatey Heredia e Santos Solla, 2005: 37) nos que se 
incluíu tamén un específico para o Camiño, que consistiu nunha orixinal 
composición de zapatos de peregrinos, con evidentes signos de 
desgaste trala experiencia, e os cordóns desatados, identificados —
nunha fonte moi pequena— co nome e procedencia do peregrino ao que 
“pertenceron” e os quilómetros percorridos entre o punto de partida até 
Compostela. Vemos que esta estratexia tamén se afasta da temática 
patrimonial e se centra no protagonista da viaxe e na súa experiencia, e 
dalgún xeito, tamén nas “marcas visibles” do Camiño, neste caso na súa 
vestimenta.  

 
43 Esta campaña foi mencionada por varios autores pola súa orixinalidade: Juanatey Heredia e Santos Solla, 2005: 37-38; Sobrino Manzanares, 2005: 52; Bernabéu 
López e Rocamora Abellán, 2010: 94-9; e Sorlí Beltrán, 2019: 17. 
44 “There is a Spanish road you may travel with your body and your soul. From the 10th century to the present day, pilgrims have been coming from all over the world 
to journey along the Camino de Santiago, a unique route taking in culture, nature and spirituality. Discover 116 towns and villages with more than 1.800 buildings 
of historical and artistic value and experience the hospitality of people you won’t be able to forget. Come and be a part of the miracle”; é dicir: “Existe un Camiño en 
España que debes camiñar co teu corpo e a túa alma. Dende o século dez até o día presente, os peregrinos chegaron de todas as partes do mundo para viaxar ao longo 
do Camiño de Santiago, unha ruta única en cultura, natureza e espiritualidade. Descubra 116 cidades e aldeas con máis de 1.800 edificios de valor histórico e artístico 
e experimenta a hospitalidade de xente que non serás capaz de esquecer. Ven e sé parte da milagre” (tradución da autora). Os textos foron traducidos ás linguas dos 
diferentes países aos que se destinou á campaña: Alemaña, Francia, Portugal, Holanda, Bélxica, Rusia, Polonia, Dinamarca, Noruega, Estados Unidos, Canadá, Gran 
Bretaña, Finlandia, Xapón, Brasil, México e Singapur. (Bernabéu López e Rocamora Abellán, 2010: 95). Os carteis destinados ao territorio español cambiaron o 
slogan “Spain Marks” pola rexión concreta, “Galicia marks”, respectando o verbo en inglés, e suprimiron o texto explicativo, entendendo que os turistas españois xa 
tiñan suficiente contexto e información para comprender o xogo de imaxes, tal e como pode verse nas dúas figuras que ilustran o texto. 

Figs. 45-46. Spain Marks, carteis de 2002 
(Turespaña) 
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Xa deseñado especificamente para o Xacobeo, en 2004 Uqui 
Permui (uqui.net) deseñou o cartel Xacobeo 2004. Galicia [fig. 48], 
Este recolle un slogan en tres idiomas: “make your way”, “ponte en 
camino” e “mets-toi en chemin”, subliñando á internacionalidade e 
animando aos peregrinos a emprender a aventura. O deseño é unha 
montaxe fotográfica composta no terzo superior por unha vista nocturna 
da Catedral e o seu contexto 
dende a Alameda, 
destacando a forte 
iluminación escollida para 
resaltar a parte máis 
evocadora e mística. Os 
dous terzos inferiores 
presentan un collage con 
tres peregrinos —un en 
primeiro plano 
desenfocado, do que só 
vemos a metade, e unha 

parella en segundo plano, ataviados con roupas contemporáneas e 
mochilas pero portando a un bordón cruciforme coa cabaza e a cuncha. 
Están recortados sobre unha fotografía da emblemática bóveda pétrea de 
vieira de Domingo de Andrade no enlace da portada das Praterías coa 
fachada do Tesouro do claustro catedralicio. Este cartel está a mesturar 
varios puntos: a beleza monumental da cidade de Santiago, a esencia 
pétrea da cidade, o seu signo por excelencia: a vieira, e os peregrinos 
como protagonistas da experiencia, ataviados coa vestimenta moderna 
pero sen abandonar os símbolos tradicionais como o bordón e a cuncha. 
Patrimonio, evocación, tradición, modernidade e experiencia mestúranse 
neste cartel que a diferencia dos Xacobeos anteriores, da gran 
protagonismo a Compostela como cidade45. A mesma deseñadora 
realizou outro Xacobeo 2004. Galicia [fig. 49], coa mesma estética, 
para promocionar os eventos culturais como rezan as palabras: 
“Conciertos”, “Congresos”, “Exposiciones”. Empregou tamén a técnica do 
collage para mesturar unha fotografía do interior do Centro Galego de 
Arte Contemporánea (CGAC) coa súa brancura característica, contrastando 
cunha fotografía superior de Tono Arias en tons escuros que alude á 
parte expositiva, e unha performance no Obradoiro que referencia a parte 
máis vangardista do programa cultural.  

 
45 Hai que destacar tamén que xa se indica no propio cartel a web oficial, wwww.xacobeo.es, un recurso de divulgación de información e imaxes que até agora non 
se promocionaba, e que non parará de medrar e ofrecer posibilidades até o día de hoxe. 

Figs. 48-49. Uqui Permui. Xacobeo 2004. Galicia, 
carteis de 2004 (Xunta de Galicia) 

Fig. 47. Barro Salgado Santana Deseñadores. 
Galicia, cartel de 2002 (Xunta de Galicia)   
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O Arcebispado editou un cartel que tivo un enorme éxito e 
que tal como lembra Susana Río, a secretaria da Arquiconfraría do 
Apóstolo Santiago ao referirse a el, chegou a esgotarse debido as 
numerosas peticións que se fixeron. Empregou a fórmula Año 
Jubilar Compostelano [fig. 50] precedido dun “2004” no que 
substituíron os ceros por iconas de cunchas. Escolleuse de novo unha 
sobria imaxe do Santiago pétreo do parteluz do Pórtico da Gloria, 
estatua empregada tamén nos carteis de 1993 e 1999. A fotografía 
recórtase nun fondo azul ultramar no que se debuxan as estrías 
dunha cuncha de vieira de perfís suaves e redondeados, e en 
transparencia disponse un texto que repite, como nos anos 
anteriores, a denominación do evento en varios idiomas. Baixo o 
título, nunha fonte de menor tamaño atópase o que podemos 
considerar o slogan, “camINO que tieNe meta”, e “cateDRaL De saNtiago 
espaÑa”, mesturando maiúsculas e minúsculas, un recurso de moda 
na linguaxe empregada nas comunicacións informáticas e sms da 
época. Entre “Catedral de Santiago” e “España” emprégase a cruz de 
Santiago como separación. En definitiva, trátase dun cartel onde se 
dan cita varios símbolos tradicionais —vieira, cruz de Santiago, 
Apóstolo—, apostando pola referencia ao Ano Xubilar, ao Camiño, pero tamén “á meta”, reivindicando a importancia de 
Compostela como meta pero tamén do Apóstolo como a finalidade esencialmente relixiosa do Camiño. Todo isto 
preséntase mesturando a sobriedade monumental propia da escultura de granito tan característica do patrimonio 
compostelán coas cores azul e amarelo que apostan polo sentido europeísta do Camiño.  

Con que respecto á produción audiovisual, debemos remitir de novo ao material que atopamos na Biblioteca 
Xacobea en VHS. O spot publicitario, Ven polo camiño das estrelas [fig. 51], de 20’’, é unha montaxe de tipo 
cortinillas con imaxes que se van sucedendo nunha secuencia variada que amosa distintas facetas do Camiño e Galicia, 
como os medios de transporte para chegar, os paisaxes naturais, o mar, os concertos, os peregrinos camiñando... e 
finaliza cunha imaxe da fachada da Catedral. Atopamos dúas versións, unha con voz en off —“Ven polo camiño das 
estrelas. Ven a Galicia. Xacobeo 2004”, que sigue empregando a asociación do Camiño coa Vía Láctea— e outra sen 
ningunha mensaxe. De novo nos volve sorprende a escolla musical xa que se emprega Jiggy Jig de Steve Ennever e 
Catharine Courage, en lugar de apostar por música tradicional ou folk galega, de sobrada calidade e con máis sentido 
para transmitir unha mensaxe de riqueza cultural.  

Fig. 50. Año Jubilar Compostelano, cartel de 2004  
(Arcebispado de Santiago de Compostela)  

Fig. 51. Fotogramas do video promocional do Xacobeo 2004 (Xunta de Galicia) 
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Con respecto a vídeos de longa duración para distribuír en feiras como FITUR e similares, contamos cun vídeo 
de 7’, Ponte en Camiño [fig. 52], que comeza apelando aos espectadores e animándoos a emprender a aventura: 
“Faltan cen días para o inicio do primeiro Xacobeo do terceiro milenio: ponte en camiño”. O audiovisual está articulado 
en diferentes partes que detallan as facetas do fenómeno: a contextualización do Xacobeo, a historia das peregrinacións 
e o seu renacemento no século XX, os axentes implicados ou capital social —onde se fala do plan específico da Xunta de 
Galicia coa programación articulada en catro áreas: infraestruturas e patrimonio, promoción cultural, turismo, e 
información e difusión—, os recursos patrimoniais de todos os itinerarios, a programación artística e cultural, e unha 
extensión do programa ás sete grandes cidades e vilas galegas que se ven contaxiadas das iniciativas do evento. O vídeo 
emprega diferentes cortes musicais, algúns máis dinámicos e modernos, pero en xeral o leitmotiv é a inesquecible Hai 
un paraíso de Luar na Lubre.  

Finalmente debemos apuntar que o Plan Estratéxico de dito ano seguía a incidir na utilización do Pelegrín como 
mascota oficial, asegurando que “o feito de que ambos símbolos [xunto co logotipo] permanezan na memoria tanto dos 
galegos coma dos visitantes confirma a súa eficacia no obxectivo de promocionar Galicia e o Camiño de Santiago” (Xunta 
de Galicia, 2004: 39 e 42). Sen embargo, vemos que a realidade é que este desaparece practicamente dos materiais de 
promoción institucional, sendo relegado a un minúsculo logotipo.  

 

2. 5. O XACOBEO 2010 

 Xacobeo 2010 contaba coa súa particularidade 
especial, xa que era o último do ciclo iniciado no 
93, que comprendía os Anos Santos 1993-1999-

2004-2010. Despois deste, habería que agardar once anos até o 
próximo no 2021, polo que era necesario un peche ao grande para 
asegurar a continuidade da marca e o produto, e manter o listón 
alto. En palabras de Murias Fernández (2013: 110), era importante 
que os efectos da promoción “foran máis alá do ano 2010 e 
permitiran asentar a imaxe de Galicia como referente cultural e 
turístico para afrontar o período que seguía”. Ademais, tamén 

O 

Fig. 53. Cristina Rodríguez Pérez. Primeiro logotipo do  
Xacobeo 2010 (Xunta de Galicia) 

Fig. 52. Fotogramas do vídeo promocional Xacobeo 2004 (Xunta de Galicia) 
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contaba cun factor determinante como foi, tristemente, ser o primeiro Xacobeo post-crise económica, que tivo que facer 
fronte a recortes en presuposto e á reorganización de actividades e iniciativas previstas.  

Na preparación do Xacobeo 2010, a Xunta estaba ocupada polo bipartito do PSdG-PSOE e o BNG liderado por 
Emilio Pérez Touriño (presidencia entre 2005-2009). Neste momento propúxose unha nova identidade corporativa, 
rompendo co logotipo anterior. O proxecto gañador foi o presentado pola empresa Océano Visual, e foi deseñado 
por Cristina Rodríguez Pérez. O novo logotipo [fig. 53], abandonaba á vieira en favor doutro símbolo universal e 
perfectamente recoñecible asociado ao Camiño como era a frecha amarela, cunha orixe contemporánea e ademais 
popular, como xa comentamos. A frecha do logotipo está conformada a base de puntos amarelos (Pantone 7405) que 
converxen na punta, de cor azul (Pantone 653), simbolizando á cidade de Santiago. Segundo o propio manual de 
identidade corporativa, “A base teórica que estrutura a nova imaxe do Xacobeo non é outra que a identificación dos 
camiños de Santiago cun punto de encontro” (Xunta de Galicia, 2009: 13). Estes puntos tamén semellan unha 
constelación de estrelas aliñadas, seguindo a tradición da xa comentada identificación do Camiño coa Vía Láctea 
(Fandiño Veiga, 2004: 214), e a crenza xeneralizada, aínda que errónea, de que o topónimo de Compostela deriva da 
expresión “Campo de Estrelas”46. A nova imaxe abandonaba a cor vermella en favor do azul e o amarelo, cores da 
bandeira europea, o cal casaba perfectamente coa universalidade do Camiño como itinerario cultural europeo 
integrador, e era un cromatismo que se empregaba xa nas mouteiras colocadas dende 1999 para sinalar as rutas, coa 
frecha e unha esquematizada cuncha amarela sobre fondo azul. Na nosa opinión, a incorporación da frecha e o 
cromatismo europeo era un acerto, pero non o deseño. O símbolo dilúese demasiado na disposición dos brazos, do 
mesmo tamaño —debería ser o intermedio máis longo—, o que fai que a frecha “irradie” pero non “recolla”. Parece máis 
unha estrela ou o Sol do que parten raios, cando o óptimo sería que visualmente eses ”raios” converxeran 
occidentalmente na punta, Santiago. O punto solto que queda na marxe inferior esquerda, que supoñemos remite ás 
rutas que veñen do sur, fai que o conxunto perda o sentido de frecha. 

De todos os xeitos, este logotipo non se chegou a 
empregar. O retorno do PP á Xunta de Galicia tras gañar as 
eleccións de 2009 encabezado por Alberto Núñez Feijóo 
(presidencia de 2009 á actualidade), supuxo á recuperación da 
identidade corporativa anterior, rescatando o logotipo empregado 
nos anos 1999 e 2004 [fig. 54],, avalado pola súa eficacia. Como 
sinalou o propio Plan Estratéxico, “Todos os conceptos necesarios 
están inmersos e sintetizados neste enunciado visual: o propio 
evento, a temporalidade anual, a situación xeográfica e o emblema 
que conxuga cultura, tradición e modernidade” (Xunta de Galicia, 
2011: 423). Esta volta ao logotipo anterior contribuíu a darlle á 
marca unha continuidade visual e identificadora cuxos efectos 
positivos xa comentamos. Sen embargo, cremos que o valor 
cromático co que xogaba o logotipo alternativo, azul e amarelo, 
estaba máis imbricada no imaxinario colectivo do Camiño que o 

 
46 Sobre o controvertido topónimo de “Compostela”, véxanse Portela Pazos (1957), Cobas Pazos (2006) [1959]; García Álvarez (2006) [1961]; Piel (2006) [1961]; e 
recentemente, Agra Bernadal (2019). A etimoloxía máis aceptada actualmente polos investigadores é aquela que provén do verbo componere, debaténdose entre 
a súa acepción de “enterrar” (lugar de enterramento ou necrópole) e “arranxar” (lugar ben composto).  

Fig. 54. Alberte Permuy. Logotipos do  
Xacobeo 2010 (Xunta de Galicia) 
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vermello e o branco —e que como xa apuntamos se escollera en base á cruz de Santiago—. Esta era unha oportunidade 
para actualizar o logotipo e adaptalo ás cores europeas que aseguraban á súa vez unha identidade máis homoxénea co 
exitoso símbolo popular: a frecha amarela sobre fondo azul. Veremos no Xacobeo seguinte, 2021, que isto foi 
plantexado pero finalmente desbotado. Tamén debemos destacar que nos acordos do Consejo Jacobeo para a 
promoción do evento, algunhas Comunidades Autónomas propuxeron a adaptación do termo “Jacobeo” e a 
modificación do logotipo, pero a Xunta defendeu o uso do termo en galego (El Correo del Camino, 28 de maio de 2009). 
Como tamén veremos en 2021, este ano si se efectuou unha versión traducida.  

O logotipo vermello das cunchas en aspa tivo outra versión corporativa [fig. 54],, consistente no mesmo círculo 
vermello contendo unha soa vieira branca colocada de xeito horizontal, facendo máis evidente a relación das estrías da 
cuncha cos camiño que dende o oriente converxen en Santiago, punto máis occidental de Europa, representado polo 
remate onde se xuntan todos os camiños. Esta modificación empregouse como o cero do número dez que conformaba 
o logotipo, precedido das palabras “Xacobeo / Galicia”. A súa vez, o un do número dez volve lembrar ao bordón de 
peregrino a pesares da súa sinxeleza, polo remate superior lixeiramente curvado. Temos que ter en conta outro 
significado implícito, o da identificación do número dez como reflexo dun produto de calidade, ou “de máxima 
puntuación”, unha oportunidade casual brindada pola data, ben aproveitada pola identidade corporativa, e moi eficaz. 
A asociación do número 10 coa identidade transcendeu ao logotipo, xa que este xogo numérico está incluso impreso 
na escolla simbólica da data para presentar a programación, o 20 de outubro, debido á similitude gráfica de 20/10 co 
2010. Ademais, o plan estratéxico articulouse en dez “valores” en torno aos cales se desenvolveron os contidos da 
programación47, e o propio programa de actividades desenvolveuse en base a dez “camiños”, xustificados como “nove 
vías físicas e un camiño interior que fai o propio peregrino”, concretados en dez áreas temáticas48. 

O logotipo, con e sen palabras, na súa variación das catro cunchas ou do número dez, empregouse e adaptouse 
a todas as derivacións promocionais do evento. Por exemplo, creáronse logotipos específicos baseados na estilización 
do número dez para os diferentes ciclos temáticos do evento como Xacobeo Classics, Xacobeo Raíces, Xacobeo Filme, 
Galicia ao Vivo, etc., variando cada un coas cores e personalidade propia esixidas pero sempre baixo un mesmo 
paraugas identitario e estilístico (Xunta de Galicia, 2011: 425). Cabe destacar que no Plan Estratéxico fálase de sete 
principios de actuación —calidade, universalidade, modernidade, perdurabilidade, sustentabilidade, accesibilidade e 
solidariedade—, estando o concepto de modernidade relacionado entre outras cousas coa imaxe gráfica e a identidade 
corporativa (Balseiro, 2009: 143). 

Unha triste decisión foi a de desbotar a mascota oficial, o Pelegrín, alegando que xa non alcanzaba o reclamo 
orixinario. É certo que os números amosaron un menor interese por parte da poboación en canto á comercialización de 
produtos con dereitos de imaxe da personaxe. Se en 1993 falabamos de 600.000 euros, en 2004, once anos despois, 
so foron 90.000 os euros recadados (Álvarez Sousa et al., 2010: 31-34). Na nosa opinión, isto habería que matizalo con 
outros estudos sobre que tipo de comercialización se estaba facendo da mascota e se houbo algunha renovación na 
oferta, datos que até agora descoñecemos. Sexa cal sexa o caso, a rentabilidade económica foi o factor de peso que 
explicou a súa xubilación.  

 
47 1. Austeridade e rigor, 2. Atractivo internacional, 3. Desestacionalización, 4. Descentralización, 5. Ampla cobertura territorial, 6. Diversidade temática e estilística, 
7. Promoción da cultura galega, 8. Xeneralidade e especialización, 9. Talento e creatividade artística, e 10. Sinerxías con referentes culturais. (Anónimo 2009: 10-
19). 
48 “Camiño da Espiritualidade”, “Camiño da Reflexión”, “Camiño da Historia”, “Camiño Contemporáneo”, “Camiño das Artes Escénicas”, “Camiño do Audiovisual”, 
“Camiño do Deporte”, “Camiño da Gastronomía”, “Camiño Infantil” e Camiño da Música” (Anónimo 2009: 10-19).  
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O Xacobeo 2010 tivo unha mascota chamada Xubi [fig. 55], A institución impulsora da súa creación foi a 
Asociación Ad Sanctum Iacobum Peregrinatio, unha fundación eclesiástica que naceu en 2008 da Confraría de Santiago 
Apóstolo, apoiada polo Arcebispado de Santiago cuxo presidente de honra era o propio arcebispo Julián Barrio 
(prelatura de 1996 á actualidade). Ademais da promoción das peregrinacións e o fomento da investigación en estudos 
xacobeos, unha das súas competencias de partida era a xestión dun merchandising propio que potenciara os símbolos 
e imaxes xacobeas. Desta premisa naceu a nova mascota que foi difundida na prensa compostelá con titulares como 
“Xubi xubila ao Pelegrín” (El Correo Gallego, 8 de xuño de 2010). O seu creador foi o deseñador compostelán Alberte 
Permuy (Permuy Asociados), que deseñara o tan exitoso logotipo da cuncha alén de moitos carteis promocionais xa 
comentados. A mascota consiste na fusión da cabaza tradicional, que forma o corpo da personaxe, co bordón que 
conforma o seu remate. Na zona periforme presenta uns expresivos ollos e unha boca aberta, amosando a lingua. Do 
corpo parten dúas mans antropomórficas e dúas pernas que rematan en zapatillas deportivas asociadas cos peregrinos 
modernos. O xesto de abrazo ou recibimento coas mans e a expresión facial pretender establecer unha consonancia co 
que se esperaba de Xubi, que era unha personaxe pensada para atender aos peregrinos, resolver dúbidas e fomentar o 
coñecemento do Camiño, a diferenza do Pelegrín, que era unha icona estática e muda. Esta mascota incorpora por 
primeira vez as cores máis asociadas a Galicia como son o azul celeste —bandeira, escudo, auga, chuvia— e o verde —
paisaxe, natureza, vexetación—, non empregadas até agora na identidade corporativa da marca. A mascota está 
concibida con tridimensionalidade, sombreado volumétrico, e a cor incorpórase nun gradiente en diagonal do azul anil, 
transformado en celeste e fusionado despois co verde. Este tipo de recurso, o efecto tridimensional subliñado polo 
gradiente e o sombreado, foi característico do deseño gráfico das primeiras décadas do século XXI, rompendo coa 
planitude e a sinxeleza de deseños coma o do Pelegrín, pretendendo darlle máis vida, personalidade e sensación 
volumétrica de mobilidade á personaxe. Sen embargo, e como sucedeu con outros moitos produtos desde estilo e época 
no eido do audiovisual, este tipo de deseños envelleceu axiña, 
converténdose en testemuñas desactualizadas da eclosión do 
deseño dixital.  

Xubi foi unha mascota institucional —creada pola Igrexa—, 
pero non foi adoptada pola Administración pública no eido 
promocional49. Non obstante, adoitaba aparecer representada 
baixo o lema “Xubi, mascota oficial do Xacobeo 2010” —e non “do 
Ano Santo 2010”—. A mascota empregouse en distintos soportes 
promocionais, como folletos, carteis, banners, e mesmo estivo 
presente en forma física polas rúas de Santiago, cunha persoa 
disfrazada, coa que os peregrinos acudían a facerse fotografías. 
Incluso chegou a ter dous dominios en internet www.xubi.es e 
www.xubi.tv, hoxe desactivados, para difundir á súa imaxe. Pese a 

 
49 Ante esta indefinición, debemos comentar tamén outra iniciativa recollida na prensa como foi Pingriño. Esta mascota alternativa, que dende os xornais se 
indicaba como “o rival de Xubi” (El Correo Gallego, 12 de xuño de 2010), foi creada polo fotógrafo Javier Iglesias e o compostelán Agustín Camino, consistente 
nun pingüín —segundo os creadores, o andar deste animais, totalmente alleos á Galicia e Europa, lembráballes ao camiñar dos peregrinos entrando no Obradoiro— 
ataviado con mochila, sombreiro con vieira e bordón con cabaza. Os creadores repartiron guías ao longo do Camiño coa súa imaxe promocional, ademais de figuriñas 
de cerámica da mascota que segundo eles, tiveron éxito e demanda. Este pingüín é unha iniciativa privada que non podemos contemplar como promoción 
institucional nin como parte da identidade de marca do Xacobeo 2010, pero que serve para sinalar o reclamo popular dunha mascota eficaz e universal como símbolo 
do evento. Pingriño tampouco foi o caso.  

Fig. 55. Alberte Permuy: Xubi, mascota  
do Xacobeo 2010 (Ad Sanctum Iacobum Peregrinatio) 
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estes esforzos, Xubi non acadou a difusión agardada e foi rapidamente esquecida, sen cumprir así o soño dos seus 
promotores e deseñador, que agardaban que fose “embaixador da ruta peregrina en todo o mundo e transcender este 
Ano Santo” (El Correo Gallego, 7 de xuño de 2010). Unha das realidades máis elocuentes, e propias do contexto dos 
anos posteriores no que xa nos estaríamos movendo na web 2.0 —que permitiu a bidireccionalidade da mensaxe e o 
nacemento da cultura do meme— foi a proliferación de blogs, páxinas de facebook e twitter que en clave humorística, 
criticaban a nova mascota e solicitaban a volta do Pelegrín. A estética de Xubi, que naquel momento encarnaba a 
modernidade e futuro, é vista hoxe en día dun xeito case paródico e mesmo kitsch, mentres que deseños máis antigos, 
como o Pelegrín, seguen mantendo esa sinxeleza limpa, icónica e inesquecible, e seguindo este a ser lembrado como 
a mascota definitiva do Xacobeo.  

En canto á promoción institucional, antes de nada debemos ter 
en conta a importancia exponencial e imparable que adquiriu internet 
durante a primeira década do século XXI. Mentres que nos Xacobeos 
1999 e 2004 a promoción na rede fíxose principalmente a través da 
páxina web oficial50, as posibilidades do ano 2010 eran moito maiores. 
A meirande parte da poboación contaba xa con acceso a internet, e a 
costume de buscar información online estaba moito máis estendida. O 
éxito da fórmula dos blogs e a eclosión imparable das redes sociais que 
significaban o inicio da rede 2.0 abrían a posibilidade da interacción e 
da transmisión en internet de todo tipo de información e opinións 
xeradas polos propios consumidores. A campaña publicitaria, pois, non 
só creou cartelaría, imaxes e slogans para revistas e anuncios para 
televisión e radio, senón que todos estes soportes eran tamén 
susceptibles de ser difundidos na web.  

No mesmo sentido no que vimos comentando a inclusión do 
Camiño na cartelaría de Turespaña, debemos mencionar a súa 
aparición na serie de 2008 Smile! You are in Spain [fig. 56], dous 
anos antes do Xacobeo. A campaña foi traducida aos idiomas dos 
destinos target —Sonríe!, Smile!, Bitte Läncheln!, Souriez!, etc.—, para 

apelar dun xeito máis directo ao público. No deseño xeral, a imaxe que se lanzaba o mercado internacional xa non era 
a de paisaxes idílicos e sacralizados senón que estaba protagonizada por figuras humanas vivindo experiencias factibles 
e susceptibles de poder ser experimentadas por todos. Esta campaña vendía unha imaxe de España puramente 
sensorial e vivencial, vontade encarnada nun dos spots publicitarios: “Amigo, la primera palabra que he aprendido en 
español” (Bernabéu López e Rocamora Abellán, 2010: 96; Sorlí Beltrán, 2019: 17). No caso concreto do Camiño, as 
protagonistas son tres peregrinas desfrutando da experiencia nun enclave natural no que se atopa un cruceiro, imaxe 
combinada na parte inferior —a través dun corte curvo que nos lembra a ese sorriso que referencia o slogan da campaña— 
cunha vista do conxunto monumental da Catedral e o Pazo de Raxoi dende a Alameda. Combínanse natureza, 
patrimonio e experiencia, o que queda subliñado co texto “Discover how one path can lead you into the heart of history 
itself”51. Na nosa opinión, a fotografía inferior sería máis eficaz de ser unha vista nocturna, xa que contrastaría mellor 

 
50 A páxina web foi inaugurada en xullo de 1998 (Xunta de Galicia, 2000: 45). 
51 “Descubre como un camiño pode guiarte ao corazón da historia mesma” (tradución da autora).  

Fig. 56. Smile! You are in Spain, cartel de 2008 
(Turespaña) 
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coa imaxe superior —neste caso os ceos empástase e nin sequera teñen a 
mesa tonalidade de azul—, e sería máis evocadora e atractiva.  

Así mesmo, a serie da campaña de Turespaña de 2010, I need 
Spain [figs. 57 e 58], con imaxes do escandinavo Erik Almas e o 
arxentino Ale Burset, contou con dous carteis relacionados con Santiago 
e o Camiño, no propio Ano Santo. O primeiro consistiu na imaxe dun 
peregrino nun enclave natural idílico, falando cun paisano do lugar, 
subliñando así a parte máis humana e hospitalaria do Camiño e 
empregando de novo a estratexia da experiencia persoal, a 
liminariedade e o autocoñecemento, non só a través da imaxe senón do 
texto, moi directo: “Vuelve a casa con un desconocido: tú”. O outro cartel 
estaba protagonizado por un grupo de tres amigas desfrutando dunha 
mariscada no exterior do Hostal dos Reis Católicos, coa Catedral como 
extraordinario pano de fondo, e a mensaxe apelando de novo ao desfrute 
do turista: “Primera regla de etiqueta al comer marisco: olvídate de la 
etiqueta”. Pensamos que esta campaña funciona moi ben esteticamente, 
aínda que é inevitable destacar que no segundo dos carteis o slogan non 
se le correctamente debido á escolla cromática de fonte e fondo.  

Con respecto á promoción autonómica, previa ao Ano Santo e 
dentro da etapa do Bipartito, atopamos unha grande cantidade de carteis 
promocionais do Camiño co logotipo da frecha amarela, de campañas 
desenvolvidas pola Xunta [figs. 59-63],. A maioría deses carteis están 
protagonizados por suxestivas fotografías artísticas acompañadas de 
frases populares ou da literatura: dous peregrinos de costas mirando a 
paisaxe xunto a dous cruceiros cun fragmento de Ítaca de Konstantinos 
Kaváfis que alude á experiencia da viaxe e a desfrutar da mesma como 

premio [fig. 59]; o santuario de Nosa Señora da Barca 
de Muxía coa frase “Camiñando a modiño pódese 
chegar lonxe” [fig. 60],; dous peregrinos ante un 
solpor en Fisterra co sempiterno “Bo camiño! Buen 
Camino! Good way!” [fig. 61],; ou un grupo de 
peregrinos camiñando por un espectacular paisaxe 
de bosque e o texto: “Peregrino é todo aquel que ten 
un espírito libre, unha equipaxe lixeira, unha alma 
solidaria... e segue espontaneamente o camiño dos 

Fig. 59. Cartel promocional do Camiño, 2005-2009 (Xunta de Galicia)   

Figs. 57 e 58. I need Spain, carteis de 2010 
(Turespaña) 
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seus soños” [fig. 62],. Finalmente, tamén atopamos outro da mesma serie pero a modo de composición fotográfica de 
distintas imaxes do Camiño co texto: “La vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo, el ensayo de un camino, el 
boceto de un sendero”, de Hermann Hesse [fig. 63]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto ao audiovisual, en 2007 Turgalicia lanzara un spot específico do Camiño titulado Galicia, ¿la 
sientes?  [fig. 64], como continuación da recoñecida campaña Galicia sí, es única de 2006, encargada o ano anterior 
á axencia Luis Ferreira Asociados (Alfeirán Varela, 2012: 95 e 103). O suxerinte texto52 locutado por unha voz 
feminina —no spot de 2006 sobre Galicia, a voz púxoa o actor Luis Tosar— superpoñíase, como no ano anterior, á 

 
52 “Sólo hay un camino, que te lleva a otra forma de vivir, a otra forma de sentir, es un camino guiado por el sol y las estrellas, y cuando lo sigues encuentras un país 
mágico donde todo es posible: paisajes de leyenda, mares de intensidad, ciudades de piedra, y gente que regala a amistad. Sólo si haces el Camino, al final, siempre 
encuentras lo que buscas. El Camino: Galicia, ¿la sientes?”. 

Figs. 60-63. Carteis promocionais do Camiño, 2005-2009 (Xunta de Galicia) 
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inesquecible Tu gitana de Luar na Lubre —con música folk e letra tradicional do Cancioneiro de Vila Viçosa—, sendo este 
un dos claros acertos do calado desta campaña. O spot representa mediante o texto e as imaxes aos tópicos asociados a 
Galicia e o Camiño dun xeito moi claro: paisaxes idílicos, mares bravos, cidades de pedra e xente hospitalaria, cun 
elocuente “Só se fas o Camiño, ao final, sempre atopas o que buscas”, é dicir, inténtase vender que sexa cal sexa a 
motivación ou interese do peregrino sempre se ve cumprida, sempre se “atopa a si mesmo”, sempre se cumpren as 
súas expectativas. O anuncio é unha sucesión de evocadoras imaxes nas que destaca o emprego subxectivo da cámara 
nos puntos de vista e a iluminación e a recreación da cara máis pictórica da natureza e a monumentalidade da pedra. 
Ás imaxes vanse superpoñendo detalles ilustrados que aparecen e desaparecen organicamente: a cabaza, a cuncha, 
estrelas, vexetación, etc., que na nosa opinión, restan claridade ás imaxes e están empastadas dun xeito forzado, 
empregando recursos de bancos de imaxes que non se adaptan adecuadamente ao vídeo. Remata co texto “Galicia. 
Destino Atlántico”, que como xa apuntamos, estaba a promocionarse nesta época, aínda que o slogan da campaña que 
escoitamos é “Galicia, ¿la sientes?”, resultando deste modo algo confuso. Ademais, salienta o emprego do logotipo da 
Xunta do bipartito —a frecha de puntos—, que sería despois substituído.  

No propio ano Xacobeo, o concepto creativo escollido como claim para a campaña publicitaria autonómica foi o 
polémico Agora é cando, Galicia é onde. Segundo o propio Plan Estratéxico, este slogan facía fincapé nun ano no 
que Galicia se definía como referente espiritual, cultural e turístico de España e do mundo: “Visitar Galicia é sempre 
unha experiencia, pero agora máis. Sempre paga a pena facer o Camiño, pero agora máis. Sempre é un orgullo se galego, 
pero agora máis” (Xunta de Galicia, 2011: 419). A campaña gráfica [figs. 65-70], foi adxudicada por concurso público á 
axencia Ruiz Nicoli Líneas, e executada polo fotógrafo Javier Tles. Contou cunha serie de carteis conformados por 
unha fotografía na metade superior e unha frase na metade inferior que contestaba a pregunta, tamén incluída no 
cartel: “Todos temos unha razón para celebrar un ano que non se repetirá en once anos. Cal é a túa? As respostas eran: 

Fig. 64. Luis Ferreira Asociados. Galicia, ¿la sientes?, fotogramas do vídeo promocional de 2007 (Xunta de Galicia) 
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“Porque xa non quedan aventuras como esta” (imaxe dun grupo de tres peregrinos descansando no alto do mítico Pico 
Sacro, dous deles mirando a cámara e outro contemplando a inmensidade que se abre aos seus pés cuns prismáticos); 
“Porque dixo non ao coche e si á bici” (imaxe dunha parella de peregrinos en bicicleta enmarcados por frondosas árbores 
sobre un tapiz verde de follas); “Porque o estrés non sabe onde queda Fisterra” (imaxe dun peregrino nun evocador 
solpor en Fisterra enmarcado pola cruz de pedra e unha pequena cacharela onde está cumprindo co rito popular, tamén 
hoxe prohibido, de queimar o calzado co que se fixo o Camiño); “Porque ela quere concertos, eu exposicións e os nenos 
velo todo” (imaxe dunha parella mirando sorrindo a cámara, enfronte da facultade de ciencias da comunicación, e dous 
nenos xogando no céspede); “Porque nolo merecemos” (imaxe dunha parella desfrutando dunha mariscada e un 
albariño); e “Porque saíu todo ben” (imaxe dunha muller con bebé no colo ante a igrexa románica de San Miguel de 
Beamo, Pontedeume). 

Fig. 65-70. Ruiz Nicol i Líneas e Javier Tles. Agora é cando, Galicia é onde, carteis de 2010  (Xunta de Galicia)  
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A campaña ten un claro enfoque que vimos anticipando en anos anteriores, pero nunca calara con tanta forza, 
como é a apelación directa ao turismo de experiencias e sensacións. Xa non hai practicamente ningunha referencia 
definida ao patrimonio monumental —que era o leitmotiv das campañas doutros anos— e apóstase totalmente pola 
natureza como potente reclamo evocador das sensacións que esta campaña quería transmitir, que son, principalmente, 
as do turismo de aventura e deporte, a superación, o relax e o descanso. As fotografías sitúanse en idílicos paisaxes 
como Fisterra, o Pico Sacro, un bosque co encanto “máxico” propio do interior galego, unha pequena igrexa románica, 
etc., e as persoas atópanse felices e desfrutando do que se define visualmente e a través dos slogans como unha 
aventura única, ou saboreando a gastronomía compostelá. Ademais das experiencias de desfrute, o cartel da nai co 
bebé alude á espiritualidade —non en van é o único que se sitúa nun enclave sacro— e ao acto da peregrinación ou visita 
a Santiago como posible agradecemento a unha intervención divina. Pola contra, o cartel da parella cos fillos sitúase 
nun enclave urbano, pero non se escollen escenarios monumentais e históricos típicos de Compostela, vistos nos carteis 
de Xacobeos anteriores, senón que, apelando á oferta cultural —“ela quere concertos, eu exposicións”—, atopámonos 
enfronte dun dos edificios máis contemporáneos de Santiago, a facultade de Ciencias da Comunicación de Álvaro Siza 
(1999), autor tamén do CGAC (1993). Como vemos, o tipo de mensaxe, a diversificación do público e da oferta, e as 
imaxes, cambiaron moito dende 1993 até agora. Os protagonistas absolutos son os peregrinos e turistas, e o principal 
claim a súa experiencia persoal. A campaña apela tanto aos turistas nacionais e estranxeiros como aos propios galegos, 
para que festexen en aproveiten ese momento único que non se repetirá en once anos. 

O spot publicitario da campaña Agora é cando, Galicia é onde  [fig. 71] adxudicado á mesma axencia que a 
campaña gráfica, e executado pola produtora Nephilim Producciones, foi dirixido por Gracia Quejereta e Ruben 
Señor. O anuncio tivo adaptacións de duración para Internet —60’’—, e televisión —20’’ e 30’’—, e foi emitido en España 

Fig. 71. Gracia Quejereta e Rubén Señor. Fotogramas de Agora é cando, Galicia é onde, anuncio promocional de 2010 (Xunta de Galicia)   
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e Portugal. Baséase na historia de dúas irmás xemelgas que coñecen a 
existencia da outra de adultas: “Hace tres semanas, me enteré de que tengo 
una hermana gallega”, comeza a narrar unha voz con acento arxentino, que 
vai indicando que agora entende, “por qué dibujaba paisajes que nunca 
había visto antes”, ou “esos escalofríos repentinos”, mentres imos vendo 
imaxes das dúas irmás en correspondencia coa narración: a galega está 
paseando pola Torre de Hércules e a arxentina debuxándoa de forma 
inconsciente, ou a galega bañándose no río e a arxentina sentindo o 
arrepío. A referencia expresa ao Camiño é: “y sin saber por qué, me 
entraban ganas de caminar kilómetros y kilómetros”, acompañada de 
imaxes da irmá galega cun grupo de peregrinos cruzando un bosque. O 
anuncio remata co encontro das dúas irmás no aeroporto, que emprenden 
xuntas o Camiño, desfrutan dunha mariscada ou visitan a ría de Vigo. Pecha 
o spot unha voz en off, “Un ano no que todos desexarán sentirse galegos” e 
o “Agora é cando, Galicia é onde”. A música xenérica nada ten que ver coa 
identidade do Camiño, ben representada en anos anteriores como no 
mencionado spot con música de Luar na Lubre. Esta desafortunada escolla 
musical podería aplicarse a un anuncio de calquera produto en calquera 
parte do mundo.  

Referímonos a esta campaña como polémica porque xerou unha 
forte discordancia entre o goberno autonómico e o Concello de Santiago, 
quen acusou á Xunta de eliminar practicamente toda referencia á cidade. 
Nos carteis so se aprecia de xeito moi xenérico a facultade de Ciencias da 
Comunicación —que non se asocia de xeito inmediato con Santiago—, no 
slogan non se menciona a cidade e no anuncio conta con tan só catro 
segundos de presencia —ao final vemos ás dúas irmás ante a fachada da 
Catedral—. O municipio acusou de vaguidade e indefinición ao “Agora é 
cando, Galicia é onde”, o que se intentou saldar coa inclusión do subtítulo 
“Camiño de Santiago, primeiro itinerario cultural europeo”, tal e como se 
pode apreciar, nunha fonte canto menos minúscula, no carteis xenéricos 
Xacobeo 10. Galicia [figs. 72-73], deseñados por Alberte Permuy, que 
inclúe en fonte moito máis grande as palabras: “espiritualidad / naturaleza / gastronomía / cultura / Encuentra tu 
Camino”. O cartel en español está ilustrado polo logotipo corporativo na súa versión do número 10, recortado sobre 
unha fotografía dun solpor xenérico e indefinido, en cores que van do violeta ao laranxa, mentres que na versión en 
inglés aparece unha fotografía nocturna da Catedral iluminada, en ambos casos, apelando de novo ao poder da 
suxestión. Segundo Gerardo Conde Roa —voceiro nese momento do grupo do PP do Concello e posterior alcalde (2011-
2012)— que manifestara a súa desconformidade ao conselleiro de cultura Roberto Varela, esta era a primeira vez que se 
incluía o nome cidade de Santiago no slogan, tras as reiteradas queixas de diversos entes locais sobre a ausencia na 
campaña publicitaria de referencias a “Santiago” e ao “Ano Santo”, en favor dunha visibilidade total da marca “Galicia” 
e “Xacobeo”. De feito, o malestar contaxiouse á Igrexa compostelá e ao sector comercial, especialmente o da hostalaría, 
creando unha páxina de facebook que conseguiu reunir 1.400 seguidores de acordo con esta postura (Lodeiro, 2010: 

Figs. 72-73. Alberte Permuy. Xacobeo 10. 
Galicia, carteis de 2010 (Xunta de Galicia) 
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32-33), tendo en conta que hai once anos as redes sociais non contaban con tanta interacción como actualmente. Tamén 
se indicou que a campaña non facía ningunha referencia directa ás características identitarias de Galicia, como o idioma, 
a gastronomía, as tradicións e a música, sen determinar polo tanto que papel xogaba a cultura galega na campaña 
(Santomil Mosquera, 2012: 24).  

En canto aos vídeos promocionais de longa duración para feiras de turismo, a Xunta produciu a peza El año de 
Galicia [fig. 74], nunha versión curta de 60’’ e unha longa de 1’ 28’’. Xa non teñen que ver as duracións dos audiovisuais 
de Xacobeos anteriores que parecían máis documentais que vídeos promocionais. Neste caso non temos nin sequera 
unha voz en off ou unha narrativa, senón que as imaxes son as que van evocando o relacionado coa ruta Xacobea: 
paisaxes, patrimonio artístico, gastronomía, concertos e música tradicional, sobresaíndo varias vistas aéreas de Santiago 
que no spot tivera tan pouca presenza. O máis destacable é a inclusión do logotipo en versión curta como escultura 
fundida en varias das escenas, dando importancia á identidade visual.  

A Xunta tamén editou dous vídeos promocionais de maior duracións que foron traducidos a varios idiomas para 
ser distribuídos internacionalmente dependendo do público target, un dirixido á transmisión do Camiño como unha 
forte experiencia transformadora, e outro á divulgar o carácter histórico e artístico da ruta. O primeiro, de 4’ 20’’ co 
slogan Xa estás en Camiño  [fig. 75], comeza co trazado das rutas sobre o mapa como constelacións celestes: “Unha 
antiga tradición di que a nosa galaxia, a Vía Láctea, debuxa no ceo o Camiño de Santiago. Dende fai máis de mil anos 
este vieiro de estrelas sinala a ruta a compostela”. O vídeo combina unha primeira parte de animación con fotografía e 
ilustracións de peregrinos en camiño, e outra parte de vídeo ao que se superpoñen pequenas infografías de elementos 
moi variados que chaman a atención dos estranxeiros: o “kit do peregrino”, o polbo á feira, unha batea, as torres de 
Catoira, etc. Tamén presenta breves testemuñas de peregrinos que pronuncian unhas palabras sobre a o extraordinario 
do Camiño como experiencia, o que subliña o seu carácter vivencial e intenso, e á vez á multiculturalidade xa que os 
entrevistados proceden de todas as partes do mundo. Finalmente escoitamos “Xacobeo dache a entrada a un ano 
máxico”, e imos vendo unha animación gráfica que combina imaxes con letras que amosan a variedade da oferta 

Fig. 74. Fotogramas de El año de Galicia, vídeo promocional para FITUR 2009 (Xunta de Galicia)  

Fig. 75. Fotogramas de Xa estás en Camiño, vídeo promocional de 2010 (Xunta de Galicia)   
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cultural: música, concertos, arte, danza, teatro, etc., con mosaicos de palabras combinadas en varios idiomas. O vídeo 
emprega polo tanto unha mestura de demasiados estilos gráficos, pero reflexa claramente o carácter experiencial e 
poliédrico do evento, ofrecendo aproximacións a todos os públicos.  

O segundo vídeo, de 4’ 10’’, Camiños de Santiago [fig. 76], está dirixido a un público interesado pola parte 
histórica do Camiño. Tamén comeza explicando a relación do vieiro coa Vía Láctea, “A partir do século X, os europeos 
bótanse aos camiños seguindo esa vía debuxada no ceo á procura de algo que se agocha na fin do seu continente. Algo 
que os chama poderosamente”. A partir desa relación histórica reconstrúese o achado dos osos do Apóstolo, e vanse 
dando datos de divulgación sobre o Códice Calixtino, a vinculación do ser humano co feito de camiñar, a historia do 
fenómeno ao longo dos séculos, cales son as diferentes rutas, etc. No derradeiro minuto do vídeo, o protagonismo 
absoluto é da cidade de Santiago, o seu entorno arquitectónico e a súa Catedral. Trátase polo tanto dun vídeo máis na 
liña do divulgativo e histórico, difundido nos anteriores Xacobeos, e menos holístico, como o resto do aparato 
promocional que vimos.  

Podemos afirmar que 2010 foi o momento no que os esforzos publicitarios dirixíronse de xeito claro e decidido 
cara a promoción de sensacións, nun sentido holístico, experiencial e vivencial, algo que queda perfectamente patente 
nos vídeos e carteis comentados. De feito o propio Plan recolle a estratexia creativa baseada nunha forte carga de 
interpelación ao público mediante as conexións emocionais, resaltando o valor do Camiño como experiencia única e á 
que un pode achegarse dende múltiples perspectivas (Xunta de Galicia, 2011: 421). Andrade Suárez e Camaño Franco 
(2014: 38) falaron da reinvención do Camiño de Santiago no seo do fenómeno Xacobeo para adaptalo as necesidades 
actuais de peregrinos e turistas, e aludindo á diferenciación do seu valor material e o seu valor inmaterial. Seguindo os 
principios básicos dos estudos en antropoloxía do turismo que nas últimas décadas subliñaron a importancia do 
segundo dos valores, isto é, sensacións, vivencias, experiencias, descanso, espiritualidade, autenticidade, 
coñecemento, etc., o Camiño configurou a súa identidade en base a elementos e valores inmateriales.  

Fora desta tónica, tamén queremos mencionar o cartel do Arcebispado de Santiago, deseñado pola empresa 
Enxeño Galicia, co título Año Santo Compostelano  [fig. 77], rodeado pola tradución do mesmo a varios idiomas53. 
Tamén atopamos o texto: “2010. SCQ. Santiago de Compostela. MMX. Peregrinando hacia la luz”, acompañado de 
símbolos como a cruz de Santiago, a vieira e a esquematización do Apóstolo da Porta Santa en fornaciña. Esta 
arquitectura é a protagonista da parte gráfica, acompañada á súa esquerda pola Torre do Reloxo. As arquitecturas están 
representadas dun xeito vangardista con liñas xeométricas de estilo naif que imprimen un carácter totalmente dixital 
ao deseño. Destaca a descomposición esquemática da torre, cos templetes das esquinas separados do corpo principal 

 
53 “année jacquaire holy year at compostela anno santo compostelano / heliges compostelanisches jahr annus sanctus Compostellanum ano santo compostelano”. 

Fig. 76. Fotogramas de Camiños de Santiago, vídeo promocional de 2010 (Xunta de Galicia)    
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e nunha tonalidade máis clara. Están moi compartimentadas e 
articuladas nas súas partes —reloxo, vanos, volutas, estatuaria, 
pináculos— e representadas en escala de grises, subliñando o carácter 
pétreo da arquitectura. Unha gran cola de peregrinos, 
esquematizados como cabeciñas circulares, esclavinas de cores 
chamativas coa vieira e bordóns, apíñanse de costas ao espectador 
para entrar pola Porta Santa, iluminada en forte cor amarela en 
alusión ao slogan “Peregrinando hacia la luz”, e onde se recorta a urna 
de prata do Apóstolo. A luz tamén queda ben concretada na estrela 
que representa a lanterna da Berenguela, acesa só en Ano Santo. Ao 
fondo, no mesmo estilo pero nunha tonalidade moi esfumada, 
intúese o remate da fachada occidental vista dende atrás. O marco 
gris acolle outra frase: “Santiago te espera / encamínate” e a páxina 
web particular dese Ano Santo. Neste cartel destaca o emprego 
reiterado do ano en números arábigos e romanos, o que se pode ver 
como un matiz tradicional, contrastado co “SCQ”, siglas 
representativas da cidade a partir do seu emprego como código do 
aeroporto de Lavacolla-Rosalía de Castro, escollidas de forma 
contemporánea do seu nome en francés, Saint-Jacques de 
Compostelle54. A mensaxe emprega principalmente o castelán pero 
inclúe variedade de idiomas estranxeiros, e fai alusión directa ao 
sentido orixinal do Camiño coa insistencia da peregrinación, 
emprega o termo Ano Santo en lugar de Xacobeo, e recalca o rito por excelencia da fin do Camiño, a entrada pola Porta 
Santa. Na nosa opinión, o deseño naif é interesante e moi rompedor coa dinámica anterior da promoción do Ano Santo 
na publicidade do Arcebispado, pero tamén creemos que o cartel contén demasiado texto sen que ningún chegue a 
definirse como slogan a lembrar, e non proxecta unha identidade visual clara e potente.  

Como apuntamos, tendo en conta a importancia das TIC, este ano non só tiveron relevancia o spot e os carteis 
pensados para difundir en televisión e prensa, senón que tamén se promocionaron dende Turgalicia e o Concello 
diversos vídeos subidos ás súas propias canles de youtube. Esta enorme cantidade de vídeos, que non podemos 
pararnos a analizar neste traballo, resultan un variado mosaico de imaxes e enfoques, que van dende o máis evocador 
e sensorial, achegados á intención dos anuncios oficiais comentados, pasando polos que adoptan a forma de micro 
reportaxes divulgativas do patrimonio artístico e natural do Camiño, até os que se conforman como entrevistas que 
analizan a cara máis humana e experiencial co peregrino real como protagonista. Pensando nunha futura ampliación 
desta investigación, sería interesante pararnos a analizar como se enfocan os distintos tipos e que imaxinario constrúen.  

 

 
54 O motivo de que se empregue o nome francés cando as siglas máis evidentes están collidas —neste caso SAN polo Aeroporto de San Diego e SDC polo Aeroporto 
de Sand Creek—, é que a IATA (International Air Transport Assocciation) ten a súa sede en Montreal, Quebec, provincia francófona de Canadá. O mesmo sucede co 
Aeroporto de Alvedro na Coruña, que toma as siglas LCG de La Corogne.  

Fig. 77. Enxeño Galicia. Año Santo Compostelano, 
cartel de 2010 (Arcebispado de Santiago de 

Compostela) 
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3. O XACOBEO 2021 E COMPOSTELA  
NA PUBLiCiDADE E O DESEÑO 

 presente Ano Santo ten tamén a súas propias particularidades, en primeiro lugar, a de ser o primeiro 
Xacobeo dende o establecemento da marca para o que houbo que agardar once anos, sendo polo tanto 
un Xacobeo moi esperado, promocionado e aproveitado. Sen embargo, a outra gran particularidade 

é, lamentablemente, a crise sanitaria derivada do COVID-19, que con respecto ao Xacobeo obrigou á reformulación da 
programación do evento e foi necesario adaptarse a unha situación extraordinaria. A decisión de ampliar o Xacobeo 
tamén durante o ano 2022 sitúanos ante unha especie de terceiro “Ano Santo Extraordinario”, aínda que neste caso se 
trate da prolongación do 21 que non se pode desenvolver como estaba planeado. A día de hoxe, a incerteza con respecto 
á xestión e evolución da pandemia mundial tampouco asegura unha situación totalmente próspera para o ano que ven, 
polo que todas as modificacións estanse a desenvolver nun clima de inestabilidade e baixo uns criterios flexibles que 
se irán modificando segundo avance a situación.  

3. 1. A IDENTIDADE EMITIDA: A PROMOCiÓN iNSTiTUCiONAL 

3. 1. 1. A CONTINUIDADE DA iDENTiDADE CORPORATiVA 

 identidade de marca do Xacobeo 2021 garda unha correspondencia cromática e estilística cos Xacobeos 
anteriores (1999-2004-2010), o que resulta máis destacable tras once anos, e contribúe a dar unha 
continuidade identitaria e visual á promoción institucional. O logotipo [fig. 78] foi deseñado por Uqui 

Permui, directora de arte e deseñadora gráfica no estudo uqui.net, ademais de ser unha das fundadoras da Asociación 
Galega de Deseño (DAG) (Barro et al., 2019: 130), e creadora de icónicos logos como de os Compostela en Negro, 
Compostela Cultura ou Asociación de Hostalaría de Compostela. Para interpretar este logotipo tivemos a ocasión de 
entrevistar á deseñadora, quen nos explicou de primeira man algunhas das súas características e eleccións. 

Baséase nunha reinterpretación do logotipo anterior de 
Alberte Permuy. Segundo a deseñadora, o cambio veu motivado 
pola necesidade de adaptar o logotipo a todo tipo de superficies e 
aplicacións cada vez máis heteroxéneas e de tamaños diferentes. 
O logotipo anterior estaba pensado para funcionar en positivo coas 
cores establecidas no deseño orixinal. Ao pasalo a negativo 
perdíase o sentido circular, véndose na obriga de engadir un 
fileteado exterior que resultaba nunha imaxe non tan limpa e 
eficaz como a anterior. Se non se aplicaba este borde, a imaxe en 
negativo do logotipo remitía directamente a unha cruz, sentido 
que aínda que estaba impreso de forma implícita no deseño coa 
disposición en aspa e a cor vermella remitindo á cruz de Santiago, 
non debía ser a forma protagonista ou o primeiro que capta o ollo. 
Sucedía o mesmo se o logotipo se reducía a escalas moi pequenas, 
onde a cruz era a forma preponderante.  

O 

A 

Fig. 78. Uqui Permui. Logotipos do Xacobeo 2021  
(Xunta de Galicia)  
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Concretouse polo tanto nunha soa cuncha, 
algo que xa fixera Alberte Permuy no logotipo 
abreviado como un número 10 no Xacobeo anterior. 
Segundo o manual de identidade corporativa, o 
cambio defínese como “unha marca renovada que fai 
evolucionar o símbolo á unha soa cuncha, estilizando 
as nervaduras, o que aporta dinamismo e volume, e 
dándolle un xiro de corenta e cinco graos, para 
aumentar a coherencia visual co símbolo das catro 
cunchas” (Xunta de Galicia, 2021: 8). A aplicación 
deste xiro non desvirtúa, na nosa opinión, a 
significación visual da confluencia das estrías en a 
Santiago como meta dos Camiños, senón que a 
mellora, porque agora disponse na parte inferior, 

lembrando polo tanto á situación suroccidental de Compostela con respecto a Europa. A deseñadora comentounos a 
lixeira modificación das estrías da concha para homoxeneizar en tamaño as partes positivas e negativas e resultar así 
idóneo para aplicar a disintas cores e formatos. A tipografía escollida é unha fonte personalizada, deseñada por Uqui 
Permui a partir de tipografías galegas dos anos vinte e trinta do século XX (Xunta de Galicia, 2021: 8), que segundo a 
deseñadora actualiza o deseño e sobre todo, personalízao, xa que as fontes anteriormente empregadas eran 
completamente xenéricas e esta ten unha identidade única e identificable coa marca. Na nosa opinión, trátase dunha 
fonte moi clara e compacta, pero á vez elegante e suave, e facilmente adaptable a calquera soporte.  

Ademais, deseñouse tamén unha versión en castelán dos logotipos, co texto “Jacobeo 21” para o resto de 
Comunidades Autónomas polas que discorre o Camiño, e outra que engadía ao texto “Xacobeo 2021 / Galicia”, 
empregada para o patrocinio de empresas, que pretende que o evento se asocie ao territorio galego. Un segundo 
logotipo máis abreviado, está formado pola fórmula X – vieira – 21, dando a sensación de que a marca da vieira redonda 
lembra a un cero, identificándose mellor co ano 2021, e resultando moi orixinal, claro e eficaz.  

Debemos mencionar irremediablemente un novo e recente cambio, que aínda está comezando a implantarse 
no momento da nosa investigación, que consiste no engadido do ano 2022 como continuación extraordinaria deste 
Xacobeo [fig. 79]. O logotipo mudou o “2021” por “21-22”, sen desenvolver esta vez os anos completos para gardar así 
unha homoxeneidade de tamaño co anterior, manténdose catro números. No caso do logotipo reducido, optouse por 
X21 – vieira – 22, tamén intentando romper o mínimo co logotipo previo porque unha vez máis, houbo de terse en 
conta que había moito material co anterior que debía seguir sendo empregado. Á súa vez, a Xunta rexistrou a marca 
“Bienio Santo Xacobeo”. 

Tamén debemos apuntar que o Consejo Jacobeo, reunido en abril de 2018, determinou que a frecha amarela 
sería o símbolo oficial para marcar as rutas de peregrinación. Recoñécese e institucionalízase deste xeito un símbolo 
que xa se empregaba de forma efectiva e masiva: “La concha también figura como un símbolo identificativo de la Ruta. 
Sin embargo, este emblema no se creó como indicador de dirección, por lo que el Consejo Jacobeo recomienda que el 
emblema de la concha se utilice como símbolo identificativo del Camino de Santiago y aconseja que su representación, 
proporciones y colores, así como su utilización, se ajusten al manual” (El Correo Gallego, 9 de abril de 2018). Partindo 
da nosa opinión sobre o beneficio da homoxeneización visual, preguntámoslle a Uqui Permui por que non se 
aproveitara o cambio para incorporar as cores azul e amarela e acadar así por fin unha continuidade co símbolo europeo 

Fig. 79. Uqui Permui. Logotipos do Xacobeo 2021-2022  
(Xunta de Galicia)  
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do Camiño e co extraoficial da frecha. Certamente, a Xunta pensou coma nós e encargou en primeira instancia un 
logotipo azul. Sen embargo, a deseñadora desbotou a idea por romper demasiado coa continuidade visual da marca 
que se establecera a finais dos anos noventa. Como ela mesma comenta, a actualización dun deseño debe partir da 
base de que os materiais feitos até agora sigan funcionando eficazmente, se o deseño muda demasiado estamos 
falando xa dun cambio total de logotipo, deixando obsoletas moitas sinalizacións, produtos, carteis, etc. Na nosa 
opinión, a frecha amarela segue a ser o “logotipo” que o público máis identifica co Camiño e o Xacobeo —como amosa 
a escolla dos souvenirs, que comentaremos posteriormente—, e mesmo a Xunta acabou asumíndoa na súa propia 
identidade, patente a través de campañas como #AcendeOXacobeo (2021)55, onde se proxectou a frecha amarela sobre 
fondo azul nunha serie de monumentos das distintas vías nos tramos galegos. 

O Xacobeo 2021 non ten mascota oficial, aínda que podemos comentar unha proposta relacionada coas TIC 
que podería ser o máis similar. Trátase dunha iniciativa promocional da Xunta nomeada #EmotiCamiño que fai un 
chamamento popular ao emprego de dito hashtag en redes sociais e a descargar os banners de Xaco e Cami [fig. 80], 
dispoñibles en distintos idiomas e formatos, para dar visibilidade ao Camiño en páxinas web, redes sociais e produtos 
audiovisuais públicos e privados, co obxectivo final de que se inclúan como emoticonas oficiais en Unicode. Estas 
personaxes non son novas, senón que se idearon para patrocinar a Volta Ciclista 2014 e ligala ao Camiño de Santiago 
—xa que as derradeiras cinco etapas tiñan lugar en Galicia e remataba de novo en Compostela— mediante un acordo de 
Unipublic, empresa organizadora da Volta, e Turismo de Galicia (La Voz de Galicia, 12 de agosto de 2014). Foron 
deseñadas por Maite Torres, directora da axencia Agua de Mayo Marketing. 
Trátase de dúas personaxes moi similares que soamente se diferencian no pelo 
—Xaco leva pelo curto e floco, e Cami pelo longo recollido en dúas coletas—. Polo 
demais, están compostos pola típica cara dun smiley característica das 
emoticonas, elementos que estaban moi de moda no momento no que foron 
creadas estas personaxes. Levan sombreiro de ala ancha coa vieira, camiseta azul 
coa frecha amarela —e o nome de cada un—, pantalón curto, botas de sendeirismo 
e bordón con cabaza. O estilo é o propio das iconas, plano, sintético e baseado 
en formas simples e sólidas, cun lixeiro sombreado que lles outorga un mínimo 
volume. Os banners non presentan o logotipo do Xacobeo senón a vieira 
esquemática amarela sobre fondo azul das mouteiras que marcan o Camiño, e 
van acompañados do texto “O Camiño con Xaco e Cami”. Non podemos 
considerar a estas dúas simpáticas personaxes unha mascota do Xacobeo 2021, 
e nin sequera consideramos que cheguen a formar parte da identidade visual 
que pasará a historia deste Ano Santo, xa que até agora observamos que tiveron 
un uso moi limitado, e non se materializaron en Unicode56.  

Non queremos deixar pasar a ocasión de amosar a nosa tristeza con 
respecto á ausencia de mascota, especialmente á negativa a recuperar o Pelegrín 
para este Ano Santo, nunha época como a actual marcada pola nostalxia, a volta 
aos anos oitenta e noventa, e o triunfo absoluto das iconas da infancia. Tan e 

 
55 https://www.youtube.com/watch?v=UXGnsEr0z30  
56 No 2014, ademais de ser difundidas como mascota da Volta, un convenio con Artesanía de Galicia posibilitou a confección de bonecos de Xaco e Cami por artesás 
galegas que se entregaban aos ciclistas gañadores de cada etapa. Se estas personaxes se tivesen promocionado este ano 2021 podería terse levado a cabo un 
convenio similar, incluso con camisetas personalizadas con nomes propios, iniciativa que se podería enmarcar no souvenir artesanal que temos intención de 
revalorizar no apartado 3.2 de este estudo.  

Fig. 80. Maite Torres. Xaco e Cami, 
mascotas da Volta Ciclista 2014 e 
embaixadores do Xacobeo 2021 
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como sinalaron Mello e Ceretta (2015: 192) ao referirse ao souvenir artesanal do que falaremos máis adiante, todas as 
xeracións posúen certo grado de nostalxia con respecto as anteriores, compartindo os “bos e vellos tempos”, pero na 
nosa opinión, isto nunca foi tan certo como agora debido á época incerta que vivimos. Este sentimento nostálxico vese 
acentuado especialmente na Xeración Y ou Millennial, ben ilustrado na portada da revista Generational Geographic 
titulada “Millennials: the nostalgia of a timeless generation” (Generational Geographic, xullo de 2017). Nunha época 
onde os xoves entre trinta e corenta anos estamos tristemente forzados a non estabilizarnos nunca, lembramos a nosa 
infancia como a única etapa vital estable e feliz. Por iso volvemos a mercar as primeiras videoconsolas, a ver series 
animadas, a consumir a cultura Disney, a empregar música en cassetes e compact disks, a mercar camisetas e 
merchandising de logotipos e mascotas clásicas —especialmente no noso caso do Xabarín—, coa conseguinte 
revalorización deses artigos e un crecemento exponencial da compravenda de segunda man de produtos vintage. Sen 
dúbida este era o momento perfecto para resucitar ao pequeno Pelegrín que nos provoca tanta nostalxia da nosa 
infancia e en definitiva, de tempos mellores.  

Por último debemos sinalar tamén o deseño dun logotipo oficial 
para o Ano Santo do Arcebispado [fig. 81], algo que non habitual coa 
excepción do anagrama propio do Xacobeo 1993. Este foi deseñado por 
Montserrat París Lestón e trátase dun medallón circular que segundo o 
propio dossier explicativo emitido pola institución, “indica a proxección 
planetaria que o Xubileu compostelán alcanzou” (Arcebispado de Santiago, 
2020: sen p.). Dentro contén a metade esquerda dunha silueta de vieira, 
cos radios coma vieiros proxectados máis alá do seu perímetro —segundo o 
dossier, tamén lembran a modo de escintileos ás luminarias da tumba 
apostólica—, e a metade dereita dunha silueta da cruz de Santiago, 
fusionando así ambos símbolos vinculados á peregrinación e á esfera 
relixiosa, para formar “unha unidade na que se quere expresar a indisoluble 
unión que existe entre o Camiño cos seus peregrinos e a tradición 
apostólica”. Na nosa opinión estas dúas figuras non están ben empastadas 

e a o perfil da cuncha resulta torpe, alén de que pensamos que as estrías que representan os camiños non deberían 
traspasar ese perfil, xa que resulta nunha imaxe pouco orgánica e mesmo estraña. O logotipo complétase co texto “2021 
/ Jubileo” no interior do medallón, e circunscribíndoo, “+ Ano + Santo + Compostelán + 2021”. As cores escollidas son 
azul escuro grisáceo —pensamos que pode estar próximo a un Pantone 2374C—, e o branco.  

3. 1. 2. CAMPAÑA PUBLiCiTARiA: A NECESiDADE DE MATiZAR A iMAXE TRAS A 
CRiSE SANiTARiA  

Facendo alusión á campaña promocional que parte do goberno estatal, o Xacobeo actual está enmarcado na 
campaña de Turespaña lanzada en 2017, para substituír á anterior, xa comentada, I need Spain. A nova campaña 
chámase España es parte de ti [fig. 82], foi creada pola axencia Ogilvy & Mather e a produtora Aproductions 
360, e tivo dende o inicio un cartel propio para o Camiño de Santiago consistente nunha espectacular fotografía dun 
sendeiro que transcorre nun bosque frondoso, dándolle total protagonismo ao verde. Aparece tamén unha mouteira, 
cunha montaxe fotográfica empregando a que está en realidade no Cebreiro como homenaxe a Elías Díaz Valiña. Ao 
fondo, dúas peregrinas con vestimenta actual pero bordón tradicional e unha con sombreiro, avanzan cara o espectador 
baixo o texto: “Cuando disfrutas del Camino, lo importante no es la meta, sino que una parte se quede dentro de ti”. En 

Fig. 81. Montserrat París Lestón. Logotipo do 
Ano Santo 2021 (Arcebispado de Santiago) 
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primeiro plano aparece a modo de polaroid ou 
instantánea de instagram, unha fotografía dos 
protagonistas da escena cos hashtags 
correspondentes, aludindo á cultura das redes 
sociais e das lembranzas dixitais.  

Con respecto ao ámbito autonómico, as 
competencias de comunicación da Xunta de 
Galicia con respecto ao Xacobeo foron traspasadas 
da S. A. de Xestión do Plan Xacobeo a Turismo de 
Galicia en torno a 2012-2013. Polo tanto, a 
promoción do actual Ano Santo depende deste 
cambio de escenario. A primeira peza audiovisual 
de interese para este percorrido publicitario foi 

lanzado en xaneiro de 2020, como un vídeo dunha extensa duración de 1’45’’, pensado para proxectar nun contexto 
promocional como o das feiras de turismo (FITUR). O vídeo leva por título Eu tamén teño 21  [fig. 83], e está articulado 
por unha voz en off feminina que apela directamente á personificación de Galicia, como se lle estivese falando á 
Comunidade. Comeza cunhas impresionantes imaxes en time-lapse dun amencer en distintos enclaves naturais, e a 
partir de aí, as imaxes amosadas van correspondéndose co texto do audio deste xeito: “Es tu destino. Estás preparada 
(imaxes da biblioteca de Xeografía e Historia da USC). Sabes que tienes miles de años de historia, pero te sientes joven 
(imaxes do Castro de Viladonga e o miradoiro do Monte do Facho). Es tu destino demostrar lo que haces, lo que trabajas, 
lo que descubres (imaxes dunha liña da Citroën e un laboratorio de investigación), lo que te mueve y cómo disfrutas 
(imaxes dunha muller movéndose en tren, dun concerto do festival Son do Camiño e un grupo de amigos desfrutando 
no río na Ribeira Sacra). Es tu destino porque lo buscas cada día (imaxes da Ribeira Sacra), porque sabes que no vas a 
tener otra oportunidad como esta (imaxes da Torre de Hércules e do Alvia cruzando o viaduto do río Ulla), para que te 
conozcan (imaxes dunha foliada entre amigos), para que te quieran (imaxes de persoas apertándose no aeroporto). Es 
tu destino porque eres grande (imaxes do Pórtico da Gloria), pequeña (close-up do proceso de restauración do Pórtico 
no rostro dunha das estatuas), antigua (imaxe dun rabaño de vacas) y moderna (imaxe dun home admirando unha 
avioneta). Porque eres familiar (imaxe dun pai co seu bebé), innovadora (imaxe dun saco de pellets), verde y responsable 
(imaxe aérea de un bosque de piñeiros). Porque eres Galicia Calidade (imaxe aérea e close-up de bateas). Porque dos 
años antes ya estás en marcha con un objetivo (close-up xiratorio dun mozo diante a fábrica da Tabacos da Coruña, 
estación de Renfe de Vigo Urzaiz, grúas, e un avión aterrando). Porque quieres brillar, no un día, sino 5.000 días (imaxe 
da Cidade da Cultura, vista aérea en time-lapse da Coruña anoitecendo, e o Botafumeiro funcionando). Es tu destino 
porque quieres demostrar que eres la mejor Galicia de tu historia. Y por eso también es el destino de todos” (close-up 
dunhas mans pechando un mapa do Camiño, diferentes planos de peregrinos ao longo do Camiño e unha delas vista 
dende atrás camiñando pola rúa de San Francisco en Compostela). A partir de aí sucédense unha serie de planos rápidos 
de elementos relacionados co Camiño e Santiago (a acreditación do peregrino, as estatuas do Monte do Gozo, paisaxes, 
os tellados da Catedral, Finisterre, a apertura da Porta Santa de 1993 por Rouco Varela, ou peregrinos na praza do 
Obradoiro). Todas estas imaxes están intercaladas con planos de distintas persoas que repiten “Eu teño 21” ou “Eu tamén 
teño 21” en diferentes idiomas, ou amosando a mesma mensaxe en carteis. O plano final é un rapaz que repite a 
fórmula, en galego —pese a que todo o anuncio está narrado en castelán— e da a volta para dirixirse cara a fachada da 
Catedral que se ve de fondo. O anuncio pecha co logotipo abreviado do Xacobeo (X-vieira-21) e o slogan: “El Xacobeo 
del Siglo”.  

Fig. 82. Ogilvy & Mather e Aproductions 360. España es parte de ti,  
cartel de 2017 (Turespaña) 
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Hai moito que comentar deste vídeo, pero podemos 
resumilo en que pretende sinalar a variedade de recursos de 
Galicia, quere “contalo todo”, amosando unha imaxe da 
Comunidade que engloba moitos conceptos, é moderna pero 
tradicional, é tranquila pero emocionante, é urbana pero rural, é 
pequena pero grande. As imaxes presentan todas as posibles 
facetas a destacar para o consumidor: atractivos naturais 
extraordinarios, riqueza artística e patrimonial, boas 
comunicacións, innovación empresarial e talento investigador, 
etc. As imaxes do Camiño, especialmente concentradas ao final, 
concretan o produto que se ofrece de xeito principal, pero está 
arroupado por todo o anteriormente descrito. Pérdese ese 
aspecto máis introspectivo e poético, centrado en imaxes lentas 
que evocan unha intensa experiencia persoal e a tranquilidade 
do Camiño, e unha banda sonora doce e melódica, como 
puidemos ver en campañas coma as inesquecibles “Galicia, sí, es 
única” o “Galicia, ¿la sientes?”, xa comentadas. Esta campaña é 
diferente: rápida e viva, pretende centrarse nunha Galicia plural, 
dinámica, en constante movemento, que ferve preparando 
multitude de actividades e atractivos para os visitantes. Vólvese 
a aplicar a fórmula do Xacobeo de “Agora é cando, Galicia é 
onde”, como “un ano no que é obrigatorio viaxar a Galicia”, neste 
caso mediante as fórmulas “sabes que no vas a tener otra 
oportunidad como esta”, “dos años antes ya estás en marcha”, 
“eres la mejor Galicia de tu historia”, etc. Todo isto recálcase co 
slogan final: “El Xacobeo del Siglo”, no que conflúen a 
rotundidade da afirmación e a coincidencia de que este Ano 
Santo, 2021, coincida numericamente co século XXI. O número 
tómase como leitmotiv de toda a campaña a través do lema “Eu 
tamén teño 21”, cuxa repetición por persoas de diferentes 
nacionalidades e idades, e en diferentes idiomas, recalca a 
proxección cara un público global e total, que chegue de todas 
as partes do planeta. Todo isto aderézase con música tamén folk, 
pero non intimista e evocadora como a comentada de Luar na 
Lubre, senón viva, alegre e moderna, neste caso, Solpor de 
Baiuca. 

Estamos ante unha potente campaña que apostaba por 
unha mensaxe dinámica e moi moderna. Imaxinamos que a 
campaña e spot para medios de masas tería seguido nesta 
mesma tónica. Pero chegou a crise sanitaria do COVID-19, e a 
celebración dun evento coma o Xacobeo, tal e como estaba 
programado até agora, fíxose inviable. En canto ás actuacións 

Fig. 83. Fotogramas de Eu tamén teño 21, vídeo 
promocional para FITUR 2020 (Xunta de Galicia)  
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loxísticas, que non son obxecto desta investigación, destacamos a 
edición de numerosos manuais de actuación (Xunta de Galicia, 
2020a, 2020f e 2020g) para todas as entidades turísticas, 
establecendo pautas e protocolos, pero tamén unhas sinalizacións e 
directrices homoxéneas que asegurasen unha continuidade visual 
institucional. Tamén se editou un Plan de Activación dos sectores 
Cultural e Turístico (Xunta de Galicia, 2020h), especialmente 
castigados polas restricións de mobilidade e contacto, no que a 
Xunta insistiu na importancia do Camiño de Santiago e o Xacobeo 
como unha das ferramentas clave de recuperación tendo en conta 
que os valores asociados como a natureza, os espazos abertos ou a 
solidariedade, estaban en consonancia co novo modelo de turismo 
post-COVID19. O produto era o mesmo, pero a situación cambiou. 
Polo tanto, a estratexia de comunicación e promoción tamén tivo 
que mudar.  

A campaña de promoción turística de Turismo de Galicia, 
Galicia Volve foi posta en marcha en xuño de 2020, en fase de 
desescalada, para reimpulsar o turismo especialmente na campaña 
de verán, facendo fincapé na seguridade de viaxar. O anuncio, 
desenvolvido pola axencia Canal Uno e a produtora Kaito 
Estudios, foi protagonizado e narrado pola nese momento recente 
gañadora do premio Goya, Benedicta Sánchez. O spot pretende 
representar o sector hostaleiro como un dos grandes castigados da 
crise, convertendo a Benedicta nunha traballadora do mesmo e 
explicando as marabillosas historias dos clientes que sentaron nas 
súas mesas, relacionadas co desfrute de Galicia. Claramente, despois 
do confinamento, preténdese apelar á necesidade de desfrutar das 
pequenas cousas, dos detalles, das experiencias sensoriais e do aire 
libre, despois de tanto tempo “pechados”. As imaxes acompañan ese 
claim, con espectaculares vistas aéreas de paisaxes mesturadas con 
primeiros planos de visitantes desfrutando da natureza, as 
actividades ao aire libre e a gastronomía, e entre elas aparece o 
Camiño de Santiago. Os carteis publicitarios da campaña presentan 
até doce escenarios, e deseñáronse dous específicos do Camiño de 
Santiago [figs. 84-85] coas fotos de unha peregrina de costas, 
camiñando no primeiro caso por un claustro, e no segundo por un 
sendeiro nun paraxe natural. Ambas están ataviadas coa mochila da que pende a vieira e un “bordón” moderno. Os 
carteis presentan un texto diferente acorde á imaxe. O primeiro fai fincapé no aspecto patrimonial: “Volven a florecer as 
herdanzas. Volven a enraizarse os máis de 700 bens de interese cultural cos millares de hórreos, castros e cruceiros. Coas 
catedrais, con pazos e mosteiros. Volven, por que as boas historias sempre volven”, enlazando polo tanto coa importancia 
e singularidades da arquitectura nas que incidían as primeiras campañas do Xacobeo. O segundo cartel, pola contra, 
incide nas bondades da natureza en relación ao descanso e a espectacularidade das paisaxe: “Volven os 1.500 km que 

Figs. 84-85. Canal Uno. Galicia volve,  
carteis de 2020 (Turgalicia)  
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fan o Camiño / Volven as frechas amarelas, as 10 rutas por lares, paisaxes e lendas / Volve o descanso, os reencontros e a 
acollida nos albergues / Volven, porque as boas historias do Camiño sempre volven”, e polo tanto enlaza coa vocación 
holística da promoción actual.  

 

 

Nesta tónica, o anuncio institucional do Xacobeo 2021, Camiña a Galicia [fig. 86], manda unha mensaxe 
similar. Foi realizado pola axencia BAP&Conde e a produtora Congo e conta con tres versións de duración de 10’’, 20’’ 
e 30’’. Para comezar polo slogan da campaña, podemos poñelo en relación co anterior “Agora é cando, Galicia é onde”, 
xa que de novo, volvemos a ter unha promoción de toda a comunidade autónoma, co Xacobeo como catalizador da 
promoción turística. A palabra “camiña” alude directamente ao Camiño de Santiago, pero o slogan non é “Camiña a 
Santiago de Compostela”, senón a toda Galicia. O spot completo comeza con imaxes que aluden ao confinamento: uns 
bambáns baleiros, as familias facendo actividades na casa como pintura ou cociñar pan, videochamadas e o aplauso das 
oito da tarde no balcón, ás que se sobrepón o texto: “Despois dun ano coma o 2020...”. De aí pasa á unha segunda parte 

Fig. 86. BAP&Conde e Congo. Fotogramas de Camiña a Galicia, vídeo promocional de 2021 (Xunta de Galicia)   
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na que se amosan imaxes de peregrinos en paraxes naturais un deles chegando á fachada da Catedral, ás que se 
sobrepón “Todos necesitamos un ano bo. Todos necesitamos un ano boísimo. Todos necesitamos un ano mellor. Todos 
necesitamos un Ano Santo”. Un refacho de imaxes da portada catedralicia en distintos soportes —debuxo, postal, moeda, 
souvenir, maqueta, etc.— da paso a unha derradeira parte de imaxes de personaxes desfrutando dos paraxes naturais 
de Galicia —algúns que non teñen que ver co Camiño directamente—, para rematar con co slogan sobreposto á unha 
vista monumental da Catedral dende a Alameda a golpe de dron. O anuncio articúlase mediante a afortunada escolla 
da canción Lodo (2018) do artista galego Xoel López, que non foi encargada expresamente para a campaña, pero cuxa 
letra expresa o que a Xunta quería transmitir no seu spot: “Y quizás hayas andado el camino ya cuando mires atrás. Si 
estás atrapado en la sombra, avanza, avanza”. O 2020 é a sombra, o 2021 permítenos “avanzar”. Unha situación de crise 
como a vivida faranos máis fortes, sairemos renovados e con máis ganas: “Del lodo crecen las flores más altas”.  

A campaña continúa a tónica que observamos no Xacobeo 2010 que, seguindo as tendencias do mercado 
turístico, da prioridade e protagonismo absoluto á “exposición e venta” de sensacións e experiencias. Este ano esa 
premisa adquire un fundamento moito máis lexítimo, porque a pandemia mundial, un feito insólito que mudou a nosa 
forma de relacionarnos coas persoas e o medio, privounos durante un ano de todo ese feixe de sensacións que dabamos 
por comúns e correntes, e por suposto daquelas extraordinarias como viaxar. Desde xeito, a campaña ten un mensaxe 
moi claro: despois dun ano como o 2020, o 2021 debe ser un ano mellor, no que aproveitemos para recuperar o tempo 
perdido e nos centremos en viaxar, en desfrutar das pequenas cousas e buscar as experiencias. A particular idiosincrasia 
do Camiño convérteo nun tipo de turismo ideal para facer iso, alén de que unha situación tan extrema como a que 
vivimos propiciou un ambiente de espiritualidade e introspección que favorecen aínda máis o fenómeno. Pásase da 
imaxe dunha Galicia frenética chea de eventos do vídeo Eu tamén teño 21, a unha Galicia sanadora e espiritual. Esta 
característica explica, na nosa opinión, que o goberno autonómico optase por rescatar o termo “Ano Santo” para o texto 
da campaña: “Todos necesitamos un Ano Santo” e non “Todos necesitamos un ano Xacobeo”. A pesares dese matiz, o 
anuncio non amosa ningún tipo relixiosidade explícita e nin sequera de elementos patrimoniais ou artísticos máis alá 
da fachada da Catedral —debemos salientar que aparece de xeito reiterativo no spot—. Poderían ter incidido en todo o 
cultural e histórico que ten que ofrecer Galicia/Compostela, a gastronomía, o turismo deportivo, etc., pero preferiron 
escoller a imaxe da reconciliación coa normalidade mediante unha aventura inesquecible, vender o Camiño como unha 
experiencia de desfrute e ledicia coa que celebrar que superamos unha situación tan límite. Tamén debemos engadir 
que no momento no que se lanzou a campaña a finais do ano 2020, a situación era máis optimista que a que vivimos a 
día de hoxe, no que seguimos sen saber en que condicións se poderá desenvolver o turismo a partir do verán.  

Os carteis da campaña, co mesmo título, Camiña a Galicia [figs. 87-89] foron encargados tamén a 
BAP&Conde. O primeiro escolleu unha impresionante imaxe dun peregrino de costas, camiñando por un sendeiro na 
cima dun val polo que transcorre un río. O extraordinario enclave natural e o punto de vista invita ao espectador a seguir 
esa senda e a imaxinarse a si mesmo nela, invitación que ven subliñada co emprego da fonte en gran tamaño para a 
palabra “CAMIÑA”. Na parte superior vemos o mesmo texto do anuncio audiovisual: “Despois dun ano como o 2020... 
/ todo necesitamos un Ano Santo”. E nunha fonte moi pequena, na parte inferior, lemos: “Haberá un antes e un despois. 
Este Ano Santo Xacobeo, camiña a Galicia. / Camiña con toda a enerxía do mundo para pasar páxina / e só mirar cara 
diante”. Este texto é máis explícito na relación do Camiño como unha experiencia liminar que poña fin a unha etapa tan 
dura e nos faga “pasar páxina”. De novo, sorpréndenos o emprego da fórmula “Ano Santo Xacobeo”, aquí combinando 
as dúas denominacións. Un detalle que debemos destacar e a impresión dun cuño circular a imaxe dos que se estampan 
na Compostela, o documento acreditativo das etapas do Camiño, deseñado aquí cunha vieira circunscrita polo texto 
“GALICIA INVITA AO MUNDO A CAMIÑAR”, e unha data aleatoria de 2021. O segundo deseño é similar, pero esta vez son 
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dous os camiñantes e o escenario natural cambia, destacando a poética do ceo luminoso e as nubes brancas. O 
derradeiro deseño presenta un grupo de amigos de costas contemplando a fachada da Catedral de noite, en coherencia 
coa intención da propia promoción do Xacobeo non só aplicada ao Camiño senón a toda Galicia, xa que os protagonistas 
non son peregrinos, son turistas. “O turismo vende e ofrece soños e a cartelaría e a publicidade teñen que saber 
representalos a través de imaxes e mensaxes que estimulen o noso cerebro, que nos deixen crear as nosas propias 
paisaxes e as nosas propias ilusións de gozarmos do destino”. Estas palabras de Juanatey Heredia e Santos Solla (2005: 
39) resumen a esencia que ten que captar a promoción turística a través dos produtos audiovisuais coma estes carteis. 
En todos os sentidos, son unha auténtica invitación a vivir unha experiencia única, e nestes momentos, necesaria, unha 
suxestiva imaxe e unha potente mensaxe que convida a adentrármonos no Camiño.  

O cartel do Arcebispado, Sal de tu 
Tierra [fig. 90], deseñado por Montserrat 
París Lestón, volve apostar pola escolla do 
patrimonio artístico para protagonizar o seu 
deseño, o Pórtico da Gloria, aínda que 
actualizado cun estilo que combina a 
fotografía do Santiago do Parteluz, en maior 
escala, como absoluto protagonista do cartel, 
e o Pórtico como pano de fondo debuxado a 
base de manchas de carácter abstracto e trazo 
rápido que aluden aos detalles iconográficos 
sen definilos. O cromatismo fai referencia á 
recente restauración do Pórtico, aínda que 
aquí se escolleu unha paleta de ocres, terras 
e morados, que non se corresponde coa que 
se pode ver na actualidade. Vólvese a 
empregar o castelán como lingua, cun 

Figs. 87-89. BAP&Conde, Camina a Galicia, carteis de 2021 (Xunta de Galicia)  

Fig. 90. Montserrat París Lestón. Sal de tu tierra, cartel de 2021  
(Arcebispado de Santiago) 
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slogan, “Sal de tu tierra / el Apóstol te espera”, que apela á razón de ser orixinal do Camiño, a peregrinación tradicional 
na que o Apóstolo é a meta, facendo un chamamento aos peregrinos de todos os confines do mundo; e á súa vez, na 
nosa interpretación xoga coa frase do Sermón da Montaña pronunciado por Cristo: “Vosotros sois la sal de la Tierra” (Mt, 
5: 13). Precisamente unha especie de tapiz que pode recordarnos ao sal, esparéxese como invitándonos a entrar na 
Catedral. Debemos recalcar tamén o emprego da vieira como substitutiva do número cero no ano “2021”57. O arcebispo, 
na presentación da programación do Ano Santo, recalcou a necesidade de subliñar a súa dimensión católica, “para trata 
de manter a propia identidade do que significa” (La Voz de Galicia, 18 de decembro de 2019), o que queda exemplificado 
con este cartel. A nivel do deseño, emprega varias técnicas distintas como fotografía, vectores en silueta, un estarcido e 
a imitación dun debuxo a base de manchas de tipo filtro estandarizado. Segundo á autora, a quen tivemos oportunidade 
de entrevistar, a súa intención era reclamar o Pórtico como protagonista no primeiro Xacobeo que se presenta con 
policromía, á vez que conxugaba a mensaxe do slogan decidido dende o propio Arcebispado.  

Debemos pechar este apartado comentando que aínda que FITUR 2021 terá lugar entre os días 19 e 23 de maio, 
e polo tanto transcende ás datas de esta investigación, tivemos a oportunidade de analizar a presentación e explicación 
do stand de Galicia (08/05/2021)58. Na mesma incidiuse especialmente nas medidas sanitarias, no papel do turismo 
para a reactivación económica na crise derivada do COVID-19, e na excepcionalidade do actual Xacobeo. Debemos 
salientar que a presentación contou cunha réplica en prata do botafumeiro, un dos símbolos por excelencia do Camiño 
e de Compostela que liga o fenómeno á parte orixinal e polo tanto máis espiritual, seguindo o comentado xiro da 
campaña promocional: “Despois dun ano como o 2020... todos necesitamos un Ano Santo”.  

3. 1. 3. OS ELEMENTOS DEFiNiTORiOS DA iDENTiDADE ACTUAL 

s campañas promocionais en vídeo e cartelaría difundidas polos medios de comunicación e os 
operadores turísticos, pretenden captar a atención do potencial visitante ofrecéndolle de xeito moi 
condensado o necesario para que se interese polo produto. Ao principio deste traballo comezamos 

definindo os principais elementos da identidade proxectada das marcas “Galicia” e “Compostela”, xa que de xeito 
indisoluble aparecen tamén impresas na identidade do Camiño. Tras analizar a promoción institucional a través da 
publicidade, creemos que os principais elementos definitorios da identidade actual do Camiño proxectados polas 
institucións pódense resumir nos seguintes puntos:  

• A NATUREZA E A PAISAXE. Son varios os autores que recalcaron a importancia do Camiño para o turismo 
rural, analizando o seu valor como sector estratéxico de desenvolvemento local, pero tamén como produto clave para o 
despegue económico de todo o rural 
galego (Besteiro Rodríguez, 2006; 
Andrade Suárez et al., 2010). Non hai 
dúbida de que as imaxes emitidas polas 
institucións para promocionar o Camiño 
están fortemente baseadas na 
espectacularidade da paisaxe galega, 
tendo en conta que o Camiño discorre en 
Galicia por territorio natural e rural. A 

 
57 Segundo o mencionado dossier do Arcebispado (2020: sen p.) o ano 2021 resulta simbólico porque lido ao revés comeza por “120”, o número de Xubileus que 
existiron até a data, pero debemos lembrar que segundo a institución, o primeiro instaurado foi o de 1122, dato que desminte a historiografía actual. 
58 https://www.youtube.com/watch?v=_krhyt_sqAs  
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Fig. 91. Imaxe de cabeceira da páxina caminodesantiago.gal (Xunta de Galicia) 
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natureza é un dos valores propios da identidade do Camiño, como o é de Galicia, e o camiño “véndese” como unha 
experiencia turística de desfrute da natureza a través dos vídeos e imaxes que empregan espectaculares vistas das 
paisaxes de montaña, os miradoiros, a Ribeira Sacra, os vales e os ríos, bosques e fragas frondosas, a costa Atlántica coas 
súas rías e praias, e en definitiva, a intensa cor verde que está indisolublemente impresa na identidade do Camiño.  

• A CULTURA E A TRADICIÓN. A sociedade outórgalle cada vez máis importancia á busca do autóctono, ou 
ao esquivo concepto que posteriormente debateremos, a autenticidade. Os monumentos, tradicións, folclore, música e 
gastronomía son atributos moi valorados na viaxe e unha constante nas motivacións dos peregrinos. O ecólogo Yunis 
Ahues (2009: 14) fala dun crecente interese por parte dos seres humanos por coñecer as expresións culturais doutras 
sociedades como reacción á marcada homoxeneización cultural do proceso de globalización. O Camiño véndese a través 
das imaxes institucionais como un produto de turismo natural e cultural, as imaxes céntranse nos elementos naturais e 
culturais tanto tanxibles —patrimonio arquitectónico como igrexas, mosteiros, castros, hórreos, pallozas, pazos— como 
intanxibles —festas populares, música, idioma, lendas, tradicións—. O Camiño emite unha identidade centrada en 
posicionarse como un produto turístico que permite experimentar a auténtica cultura galega. 

• A MOBILIDADE LENTA. Nunha sociedade urbana e capitalista, protagonizada polos horarios marcados, o 
transporte, as xornadas laborais e a rapidez, retornar a unha mobilidade lenta posúe un enorme atractivo (Santos Solla, 
2006: 151). O Camiño permite desfrutar de forma pausada tanto da natureza e a paisaxe como da cultura, experimentar 
os cambios orográficos, observar a flora, a fauna e o patrimonio arquitectónico, parándose cando o peregrino o desexe. 
Son varios os investigadores que teñen reflexionado sobre a necesidade de revivir os tempos e formas de vida pretéritas 
en forma de turismo (Chhabra et al., 2003: 705). O Camiño permite vivir a experiencia dun estilo de vida sinxelo e 
agradable, totalmente diferente do contemporáneo, e esta sensación transmítese dun xeito moi claro nas campañas de 
promoción analizadas, especialmente dende a tendencia de vender sensacións e experiencias e non produtos, e de 
incidir no descanso e o relax.  

• O EXERCICIO. O Camiño conta tamén co atractivo de ser á vez viaxe e deporte, nunha sociedade máis 
preocupada que nunca pola recuperación do exercicio físico diario (Santos Solla, 2006: 93), e a relación entre un corpo 
san e exercitado coa satisfacción persoal e a 
superación. Son constantes as imaxes 
promocionais que teñen que ver coa superación 
física do Camiño, incidindo nas distintas 
posibilidades de levalo a cabo ademais de 
camiñar, como son a bicicleta ou a cabalo. O 
produto en sí mesmo é unha experiencia que 
permite desfrutar de moitas cousas, que son nas 
que máis se incide nos anuncios, pero tamén é 
unha experiencia dura que esixe forza física e 
ese feito tamén é atractivo.  

• A ESPIRITUALIDADE E A RELIXIOSIDADE. A relixiosidade tradicional sigue latente no Camiño a través dos 
peregrinos que deciden emprender unha viaxe ligada ao sentido tradicional da peregrinación, cuxa imaxe vese 
fomentada institucionalmente a través do Arcebispado de Compostela. Pero aínda que o Camiño hoxe en día é 
principalmente un produto secularizado, á vez sigue mantendo esa especie de aura de introspección e coñecemento 
dun mesmo que entra dentro da nova espiritualidade do presente. O concepto da liminariedade fai referencia ao cambio 

Fig. 92. Imaxe da páxina caminodesantiago.gal (Xunta de Galicia) 
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dunha etapa da vida á outra e ás intensas experiencias asociadas a estes momentos de impase (Santos Solla, 2006: 93; 
Río Arca, 2015: 34), e o Camiño é unha forma de coñecerse a sí mesmo, de obter unha resposta nun ambiente de 
tranquilidade mental e espiritual ante un momento da vida de cambio ou necesidade de reflexión. Pazos (2014: 2) fala 
do concepto de metanoia, ou unha auto-terapia para acadar a transformación individual. Deste xeito, o Camiño emite 
unha identidade de catarse persoal. Isto nunca foi tan evidente como na campaña promocional actual, tras a crise 
sanitaria. Son moitos os autores que trataron o proceso de secularización do turismo relixioso e da peregrinación actual 
mantendo certa espiritualidade (Cohen, 1992; Blom et al., 2007; Cànoves Valiente e Blanco, 2011). Por exemplo, White 
e Hendee (2000) amosaron unha relación directa entre a natureza “salvaxe” e os beneficios do desenvolvemento 
espiritual tanto individual como dunha comunidade. Por outra banda, Lois González e Santos Solla (2014: 228) 
sinalaron que un dos principais atractivos do Camiño é que se trata dunha “viaxe á fin do mundo”. Este “feito xeográfico” 
acentúa o misticismo do Camiño, converténdoo nunha viaxe á fin do ser humano, nunha particular viaxe interior que 
propicia un descanso emocional (Lois González e López, 2012: 473), e ademais, ten lugar nun enclave natural 
privilexiado, que permite a mobilidade lenta e a tranquilidade precisas para acadar tal obxectivo. 

• O SENTIDO EUROPEÍSTA. Dende a creación da marca Xacobeo a partir dos antecedentes comentados 
(Primeiro Itinerario Cultural Europeo, Patrimonio da Humanidade), o Camiño moderno recuperou o carácter 
multicultural impreso na ruta dende a súa orixe, subliñado, ou instrumentalizado neste caso, polo sentimento 
europeísta da época. O Camiño enténdese de forma histórica como unha vía de comunicación multidireccional e 
constante e unha arteria vertebradora da cultura e arte europea, a través do intercambio e viaxe de artistas, modelos e 
influencias (Ballester, 1991: 15). O propio Goethe escribiu que “a conciencia de Europa naceu peregrinando” (Cebrián 
Franco, 2004, p. 70), frase moi aproveitada polas institucións en materia de promoción, así como as análogas de Dante 
ou Joyce (Lois González e López, 2012: 467). No seu análise sobre o carácter europeo do Camiño, Roseman (2004: 78) 
destaca as verbas do propio Concello de Santiago, que sinala que “Galicia participou na Idade Media na produción da 
cultura europea máis avanzada”, grazas a este itinerario. Ese sentimento non mudou no presente senón que sempre 
formou parte da identidade do Camiño, e o Plan Estratéxico actual (Xunta de Galicia, 2017:10) sinálao como unha 
oportunidade de reforzar os vínculos europeos nun contexto global no que se precisan “referencias e sinais de 
identidade que reforcen o sentimento de pertenza común”.  

• A UNIVERSALIDADE E A MULTICULTURALIDADE. Sen perder o sentido europeísta, a partires do século 
XXI esa “europeización” converteuse nunha especie de “universalización” ao potenciarse institucionalmente o Camiño 
en mercados alén das fronteiras europeas, con enorme calado en países como Estados Unidos ou o Oriente Asiático, 
tendo en conta que no mercado extraeuropeo tamén xoga un papel fundamental a idealización de Europa como “o vello 
continente” (Lois González e Santos Solla, 2014: 228). O feito de que os peregrinos cheguen de todas as partes e 
relixións do mundo propicia un rico ambiente multicultural de tolerancia, respecto e unión. Falamos do Camiño de 

Fig. 93. Imaxe da páxina anosantocompostelano.org (Arcebispado de Santiago) 
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Santiago como Camiño de Europa, xa que fisicamente non traspasa o continente, pero hoxe en día os peregrinos chegan 
dos lugares máis afastados do mundo, percorrendo as rutas europeas e convertendo o Camiño nun auténtico escenario 
global e integrador.  

• A SOCIABILIDADE E HOSPITALIDADE. O Camiño ofrece, como o definiu Santos Solla (2006: 93-94), un 
tipo de sociabilidade non habitual motivada pola mobilidade lenta e o desexo de cambio vital, no que os peregrinos 
están habitualmente abertos a compartir as súas experiencias e o contacto cos outros peregrinos, atopándose nun 
contexto de intensidade moi particular. Ademais isto leva asociado un carácter de hospitalidade (López e Pazos Otón, 
2010b: 254), tanto por parte das infraestruturas e habitantes locais, como por parte dos propios peregrinos e o contexto 
de axuda mutua que se xera. O Camiño está á vez dentro e fóra do tempo, dentro e fóra da estrutura social, xerando 
unha especie de “comunidade” idealmente homoxénea, sen diferencias sociais e de status, onde non hai preocupación 
pola aparencia persoal, e onde se acepta e comparte a dor, o sufrimento e a xenerosidade (Méndez Fonte, 2004: 106). 

• OS SÍMBOLOS E ICONAS. A meirande parte do 
material promocional que analizamos xoga iconograficamente cos 
distintos símbolos que se foron adherindo ao imaxinario visual do 
Camiño ao longo dos séculos e que analizaremos no epígrafe 
seguinte. A vieira e todo tipo de cunchas, a frecha amarela, as 
sinalizacións, as mouteiras, o botafumeiro, a Catedral, o Pórtico da 
Gloria, os fitos arquitectónicos... definen a identidade visual do 
fenómeno e identifícano en calquera soporte e aplicación. Os 
peregrinos asimilan, seguen e comparten uns símbolos icónicos, 
vístenos, pendúranos da roupa ou a mochila, e empréganos para 
comunicarse e codificar a súa experiencia.  

• EXPERIENCIA POLISÉMICA E ÚNICA. O Camiño non 
é só é unha experiencia, son moitas, un produto moi amplo que recolle moi diversas tipoloxías e formas de desfrutar o 
tempo de ocio (Martín Duque, 2017: 63). A demanda actual do turismo, como vimos reflexado na análise da súa 
promoción institucional, está orientada cara a venda do destino como experiencia. O Camiño de Santiago é unha 
experiencia totalmente única por todo o exposto nos puntos anteriores, un produto turístico global único no mundo, e 
así se transmite a través da publicidade.  

 

3. 2. A iMAXE PERCiBiDA: O QUE LEVA O PEREGRiNO 

antomil Mosquera (2012: 275-281) analizou as principais características dos souvenirs composteláns no 
proceso de estereotipar a identidade territorial. A análise destes produtos sitúanos entre a identidade 
emitida e a imaxe percibida, pois partimos da base dun produto que se crea —en principio— dende o 

destino (identidade), pero é o turista o que escolle o que quere levar (imaxe). Os souvenirs falan de “Nós” e dos “Outros”. 
Por ese motivo nesta parte da investigación queremos centrarnos no imaxinario visual dos souvenirs en Compostela, 
tendo en conta que a oferta ao longo do Camiño é limitada por unha cuestión loxística —cargar con eles na mochila—. 

S 

Fig. 94. Algúns dos símbolos do Camiño transformados 
en souvenirs (fotografía da autora)  
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Veremos se é necesario, como indica o investigador, “ordenar e planificar correctamente a comercialización dos souvenirs 
no marco dunha estratexia global sobre a imaxe dos destinos turísticos”.  

3. 2. 1. SOBRE O CONCEPTO DE AUTENTiCiDADE 

 que coñecemos como souvenir é 
unha das prácticas que mellor define 
a “aceleración consumidora” e a 

“alienación posesiva” da cultura de masas das que fala 
Garrido Moreno (2004: 179-180). Un dos principais 
teóricos do concepto de “arte para turistas”, Gordon 
(1986: 135-139), defendeu que o souvenir é 
importante para o visitante porque conxela no tempo 
unha experiencia e tráea de volta ao presente, sendo 
entendido de forma poética como un “mensaxeiro do 
extraordinario”. Seguindo a este antropólogo, outros 
autores como Simonicca (1997: 142) ou Swanson 
(2004: 363) incidiron na capacidade do souvenir de 
capturar algo transitorio e momentáneo, “unha forma 
tanxible de capturar ou suspender no tempo unha experiencia intanxible”. Alén diso, o estudo de Hume (2014: 4) 
pretendeu categorizar estas manifestacións dentro dos discursos da arte contemporánea e a antropoloxía, considerando 
o souvenir ou “arte turística” como unha expresión única e un estilo artístico xenuíno. En Santiago, como meta do 
Camiño, temos ademais unha especie de significación especial ou confluencia metafórica, porque a orixe do souvenir 
está ligada ao concepto de peregrinación medieval (Goss, 2004: 334), no caso de Compostela, á cuncha, da que xa 
falamos amplamente, como unha práctica habitual dos peregrinos para significar a súa viaxe: como material testemuñal 
dun lugar sagrado, e como recordo do seu esforzo (Grau Lobo, 2004: 135).  

O souvenir pode ser calquera recordo que o turista se leve da súa viaxe, mesmo un elemento atopado na 
natureza ou na rúa ou unha entrada a un espectáculo. Dentro dos produtos adquiridos, podemos distinguir ademais os 
especificamente producidos para ser souvenirs, e outros que os turistas mercan por propio interese —roupa, libros, 
comida—, que aínda que non están realizados coa intención de ser un souvenir, nin con ningún valor artístico ou estético 
intrínseco, adquiren ese significado que ven dado polo propio turista (Lasusa, 2007: 276). Isto sucede porque o 
souvenir comunica significados máis alá da súa forma e función orixinal (Love e Sheldon, 1998: 174), a experiencia 
persoal moldea o seu significado e o reviste con signos e conceptos propios (Mcintosh e Prentice, 1999: 589).  

Non hai dúbida de que nas cidades nas que a economía está centrada no turismo, o comercio é unha saída 
profesional para moitos residentes e unha ferramenta de inversión de capital esóxeno, pero tamén é unha boa 
oportunidade para a transmisión de coñecemento e cultura. “Cando o artesanado atopa a oportunidade no turismo 
iníciase unha sinerxía que involucra a valorización do produto auténtico que identifica un pasado [...]. O consumo do 
souvenir marca o recordo do lugar visitado, a representación dun produto local, sentimentos de pertenza da comunidade 
visitada e valoración da súa cultura”. Estas palabras de Mello e Ceretta (2015: 189) son moi importantes para o noso 
discurso porque non só implican que o souvenir é unha forma de fortalecer a economía e o sector artesanal local, senón 
que lle atribúen a este tipo de obxectos a característica de comunicar e perpetuar unha identidade cultural, e polo tanto, 
de transmitir autenticidade. Este é un concepto bastante estudado en relación á experiencia turística, pero sen 

O 

Fig. 95. Escaparate de tenda de souvenirs de Santiago de Compostela 
(fotografía da autora)  
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embargo, as investigacións que o analizan especificamente no contexto do souvenir son limitadas (Torabian e Arai, 
2013: 697), e como sucedía no caso da imaxe turística, a inmensa maioría están concibidas dende “os outros”, estudan 
a valoración da autenticidade por parte dos turistas. Pola contra, as investigacións sobre a emisión de autenticidade 
dende os destinos son moi escasas ou están cinguidas a casos moi específicos ou desde un punto de vista económico59.  

Greenwood (1992 [1977]: 261) foi un dos primeiros antropólogos en falar do problema da mercantilización 
da cultura nun artigo elocuentemente titulado A cultura ao peso. O proceso de “turistificación” da cultura fai que se 
perdan as relacións humanas dos locais coa mesma, até rematar destruíndo a autenticidade; o produtor local perde o 
interese en producir ese tipo de manifestacións, como as artesanías, e comeza a facer réplicas para vender (Graburn, 
1984: 339). Segundo Cohen (1988: 372), canto máis perden a autenticidade para a poboación local eses produtos, 
máis se presentan como mercantilizados e manufacturados para os turistas, resultando no que o antropólogo denomina 
staged authenticity ou “autenticidade escenificada ou finxida”.  

Gordon (1986: 135-139) advirte que este tipo de obxectos, dentro dunha produción e consumo masivo, non só 
descontextualizan a imaxe senón que a degradan —pensemos, por exemplo, nun cinceiro coa imaxe da catedral de 
Santiago sobre a que se apagan as cabichas—. Palou Rubio (2010: 79) tamén aludiu ao problema da banalización dos 
símbolos de identidade cultural da cidade, como o caso dos mantóns téxtiles de Andalucía, vendidos como un souvenir 
típico nas tendas de gran público cando na súa maioría son mercadorías feitas en China. A maioría destes bens ou 
imaxes culturais baseados en tópicos romantizados e convertidos en imaxes universais son baleirados dos seus 
significados e mercantilizados como produtos para o consumo turístico (Hernández Ramírez, 2007: 21). En palabras de 
Swanson e Timothy (2012: 495), este tipo de souvenirs “rouba o espírito” da identidade cultural. Incluso, nalgún caso, 
xorden produtos asociados a un destino que nada teñen que ver co mesmo60, pero que a propia cultura turística e os 
seus hábitos de consumo perpetúan. Cohen (1993: 1) preguntouse se esta produción en masa de souvenirs constitúe 
dalgún xeito unha vía creativa para a sociedade que a produce ou pola contra é un camiño cara a dexeneración da súa 
arte e a “prostitución” dos seus símbolos.  

Que diferencia hai entre un chaveiro producido 
en masa coa palabra “Barcelona” e outro coa palabra 
“Santiago”? Culturalmente, ningunha: ningún 
expresa un valor cultural do destino. Materialmente, 
ningunha: ambos proceden do mercado chinés. Este 
tipo de souvenirs transmiten a única idea de “estiven 
alí” (Forno Díaz, 2004: 73). O seu valor constrúeo o 
consumidor e a relación que establece co obxecto, 
pero carece de valor artístico ou cultural. A 
autenticidade do souvenir depende do turista? Na 
medida na que é un obxecto portador da memoria 
dunha experiencia e dun momento concreto, si, é algo 
auténtico, un disparador que conecta cunha realidade 
vivida. Pero na medida que é un produto 

 
59 Entre os estudos consultados, queremos destacar os de Richter (1978) sobre comunidades africanas; Richards (2005) sobre Finlandia, Grecia e Portugal; Raymond 
(2007) e Asplet e Cooper (2000) sobre Nova Zelandia; Rosenbaum e Spears (2005) sobre Hawai; Zhu (2012) sobre Lijiang, China; ou Sirisack et al. (2016) sobre 
Luang Prabang, Laos.  
60 Palou Rubio (2006: 21-22) referiuse aos sombreiros mexicanos no caso de Barcelona, un souvenir moi popularizado na cidade condal que non ten ningunha 
asociación coa súa identidade cultural e histórica, pero que xa resulta inherente ao seu imaxinario visual actual nos espazos turísticos 

Fig. 96. Escaparate de tenda de souvenirs de Santiago de Compostela 
(fotografía da autora)   
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independente, cun valor estético e unhas calidades que entroncan cunha cultura concreta, para nós, a súa autenticidade 
en primeira instancia non depende do turista senón do produtor. A pregunta é: é posible ofrecer un souvenir que 
ademais de significado para o turista teña unha calidade avalada e ofreza unha imaxe cultural adecuada do Camiño e 
do seu patrimonio cultural? É máis, non adquiriría así máis significado para o turista por ser máis representativo da 
autenticidade cultural do Camiño?  

3. 2. 2. KITSCH VS. ARTESANÍA  

 comercio local é un factor determinante na consolidación dun destino turístico. Sen embargo, a forte 
especialización turística de certas cidades non só “musealizou” algunhas partes destas senón que 
provocou unha atrofia nos servizos comerciais destinados aos propios habitantes (García Vázquez, 

2013: 87-92). Para Santos Solla (2000: 304-308) “cando un sector da cidade pasa a ser de dominio dos foráneos, cando 
a actividade turística despraza ou molesta outras funcións, ou cando a política da administración esta máis pensada para 
o visitante que para o residente”, prodúcese un impacto turístico negativo61. Na maioría das ocasións aparecen axentes 
externos que se aproveitan das novas demandas turísticas para comercializalas de xeito sistemático (Santana Talavera, 
2003: 52). Debido á continua banalización dos símbolos e técnicas tradicionais, o produtor local perde o interese en 
manufacturar produtos auténticos, competencia que pasa a formar parte de mercados esóxenos, que producen 
souvenirs de mala calidade finxindo a autenticidade dos produtos orixinais. É o proceso que remata na produción en 
masa dos obxectos coñecidos como tourist kitsch ou “arte de aeroporto” (Cohen, 1989: 161).  

O escaparatismo dunha cidade produce unha 
singular paisaxe visual, sobre todo naquelas zonas 
que están especializadas nun tipo de comercio 
concreto. Ese é o caso das inmediacións da catedral 
de Santiago —especialmente nas rúas do Franco, 
Vilar, Nova, Orfas, Caldeirería, ou Preguntoiro —, 
onde nos seus escaparates adoitamos atopar unha 
morea de símbolos relixiosos, elementos propios da 
cultura popular galega, símbolos asociados ao 
Camiño, produtos contemporáneos que van do kitsch 
ao camp62, e todo tipo de artigos estampados co 
nome do Camiño ou de Santiago. O mesmo xeito de 
expoñelos é á súa vez kitsch (Garrido Moreno, 2004: 
184), como un enguedello mesturado no que prima 
o horror vacui sobre calquera preocupación estética. Entre pequenas tendas de artesanía e produtos autóctonos, a 
meirande parte dos establecementos de recordos pertencen a esta tendencia dos souvenirs “de todo a cen”, moitos 
deles provenientes de mercados esóxenos, especialmente o chinés, onde se producen en masa e con materiais de baixa 

 
61 O investigador alude ao exemplo da rúa do Franco de Santiago, no pasado concorrida polos habitantes composteláns dándose cita nas súas tabernas, 
especialmente no estudantado, que foi sendo progresivamente colonizada polos restaurantes e mariscarías de luxo e as tendas de souvenirs “de todo a cen”, unha 
realidade que se foi estendendo a outras rúas do casco antigo. 
62 Podemos definir os souvenirs kitsch coma aqueles que “pretenden ser serios”, por exemplo, figuras de hórreos e peregrinos que se venden coa intención de 
representar unha realidade típica galega, aínda que non estean realizados en Galicia e se baseen en tópicos. Pola contra, os souvenirs camp son aqueles que están 
realizados de xeito irónico ou paródico, comparten o aspecto “hortera” co kitsch, pero son conscientes diso e elabóranse así a propósito. Neste grupo teríamos, por 
exemplo, as meigas New Age máis propias iconografía paneuropea das bruxas, mesturadas con elementos coma ordenadores ou elementos da cultura 
contemporánea (Roseman e Fife, 2008: 117-119).  

O 

Fig. 97. Escaparate de tenda de souvenirs de Santiago de Compostela 
(fotografía da autora)  
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calidade. Este tipo de recordos tenden a tipificar 
unha serie de tópicos repetidos, moi asociados a 
aqueles que sinalábamos como identificadores da 
“identidade galega” e os símbolos do Camiño, pero 
descontextualizados e relegados a unha versión 
plástica dunha cultura que en realidade non se 
sinte representada neles. Como sinalaron 
Roseman e Fife (2008: 117), hai unha gran 
diferenza entre as postais con paisanos galegos 
vestidos con traxes rexionais no medio do campo, 
dispostas na maraña das tendas de recordos kitsch, 
e as figuras de galegos con traxes típicos de 
cerámica pintadas a man, reproducidas, por 
exemplo, nas pezas de Sargadelos. O primeiro 
reduce un tópico, esaxérao e descontextualízao —os 
habitantes do rural galego non levan ese tipo de vestimenta—, mentres que o segundo se fai dende a conciencia propia 
dunha historia e un pasado, ademais de estar avalado pola sofisticación dunha calidade material e artística. Os dous 
teñen a potencialidade de ser souvenirs, pero mentres que o primeiro non ten valor artístico e cultural, o segundo si.  

En 1999, El Correo Gallego (10 de xuño de 1999) publicou unha protesta de diferentes asociacións do casco 
histórico con respecto á desvirtuación e turistificación do sector, denunciando que o comercio da cidade monumental 
estaba a perder as súas funcións tradicionais, deixando de servir á poboación residente e pensado unicamente para o 
visitante, polarizando a oferta en produtos de baixa calidade e elevando o prezo dos alugueres. García Vázquez (2013: 
239) sinalou no ano 2013 as reiteradas queixas sobre a degradación do comercio local por parte do sector ante o 
abandono forzado dos locais comerciais, ocupados por tendas de souvenirs de baixo prezo para un turismo masificado. 
As análises de Santomil Mosquera (2014: 276) e Torres Feijó (2019: 183-197), que estudaron o caso compostelán até 
mediados da pasada década, revelaron que o considerable aumento de establecementos comerciais de souvenirs nas 
rúas próximas á Catedral, especialmente do tipo de recordos que podemos clasificar como kitsch, comezaban a 
monopolizar boa parte das rúas do centro histórico. Sete anos despois, a situación non se reverteu. Nas nosas entrevistas 
con algúns comerciantes, artesáns e asociacións como Compostela Monumental63, puidemos constatar actualmente 
o ambiente xeral de descontento ante a política de ordenación do espazo comercial do casco histórico, cada vez máis 
baleirado de servizos para os propios residentes e de comercios de calidade. Así o constata a recente noticia na que a 
propia asociación manifesta o complicado da súa situación actual (La Voz de Galicia, 1 de febreiro de 2021), seguindo a 
mesma tónica que a mencionada do ano 1999, e polo tanto, evidenciando que o problema non só non mellorou senón 
que empeorou progresivamente dende os anos noventa.  

Responde a proliferación de tendas de souvenir kitsch en Compostela á demanda do turismo? Loxicamente, se 
estes establecementos existen e veñen multiplicándose nas últimas décadas é porque ofrecen un produto que o turista 
consume de xeito continuo. Pero a cuestión non radica en se o turista demanda ou non ese tipo de souvenir, senón: 
que tipo de historia lle contan? Que tipo de cultura deberían transmitir? E sobre todo, estamos a ofrecerlles alternativas? 
Por indicar algúns exemplos que sinalan o contrario, nun estudo cualitativo levado a cabo por Ferrás e García (2012: 

 
63 Esta asociación profesional sen ánimo de lucro foi fundada en 1992. Reúne a comerciantes, autónomos e empresarios do casco histórico compostelán, tanto do 
sector comercio como hostalaría, restauración, servizos, etc. Foi fundada para atender as necesidades dun sector comercial da cidade que presenta unha casuística 
especial debido seu emprazamento e dinámica específica.  

Fig. 98. Escaparate da acibechería Rod-Mayer de Santiago de Compostela 
(fotografía da autora)  
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175) na pasada década mediante entrevistas coa Oficina de Turismo de Santiago, os traballadores destacaron que o 
turistas a miúdo se sentían interesados polas raíces celtas de Galicia, pola súa lingua e a música folk, e sen embargo, o 
mercado turístico non lles ofrecía suficientes produtos axeitados a esa curiosidade, ou non estaban adecuadamente 
promocionados. Por outra banda, Novello (2013) analizou os factores determinantes da “experiencia auténtica” do 
Xacobeo 2010 sendo os souvenirs un dos eidos investigados. Para os turistas enquisados, estes tiveron un carácter 
negativo de forma xeral na autenticidade do evento, resultando non satisfactorios, aludindo á saturación das tendas de 
recordos cargados de tópicos. Desfáise entón a premisa de que as tendas de souvenirs kitsch existen porque é o que o 
turista as demanda. Quizais habería que determinar se o turista consume xeralmente este tipo de souvenirs por que é 
o que se atopa de xeito masivo, porque non se está a ofrecer visible ou eficazmente unha alternativa. Se houbese máis 
tendas de artesanía ou as que hai se promocionaran adecuadamente por parte das institucións... non tenderían máis 
os turistas a consumir ese tipo de produtos?  

Nós temos claro que o mercado do souvenir de calidade pasa por potenciar o eido da artesanía identitaria do 
Camiño. En palabras de Graburn, “a artesanía son máis que recordos como fonte de gañar a vida, son expresións 
dinámicas de culturas locais e rexionais que serven como indicadores sensibles de relacións que expresan significativas 
mensaxes culturais entre hóspedes e residentes” (citado en Blanco Herranz, 2009: 27). Como indicou Aguilar Criado 
(2003: 412), “as artesanías conteñen indubidables elementos identitarios, son formas recorrentes e obxectivables da 
memoria histórica dun pobo”. Teñen por tanto o dobre potencial de ser un sector produtivo e ademais un elemento 
patrimoniable, transmiten a técnica e preservan o coñecemento e os valores inmateriais e materiais dun pobo, e á súa 
vez, teñen a capacidade de adaptarse aos novos mercados e esixencias. 

Sen dúbida o oficio máis antigo e senlleiro ligado á tradición compostelá é o das súas Praterías e 
Acibecherías, sendo a cidade recoñecida como un centro prateiro de prestixio dende a Idade Media, nunha urbe 
irremediablemente ligada á Catedral e as súas igrexas, que precisaba dunha masa artesanal que proporcionase pezas 

litúrxicas e recordos para os peregrinos (Pérez Varela, 
2017, 495). Con respecto ao acibeche, a súa artesanía 
constitúe un tipo característico e identitario de 
Compostela (Grau Lobo, 2004: 140-141), cunha 
historia propia sen paralelo no mundo, polo que este 
tipo de souvenir ten o potencial de transmitir un valor 
cultural extraordinario64. Actualmente a maioría dos 
herdeiros dos gremios de San Eloi e San Sebastián 
santiagueses están agrupados na Asociación de 
Ourives e Comerciantes de Compostela, que en 
2019 presentou un Plan Estratéxico coa intención é a 
de revitalizar o actual tecido artesán e comercial 
derivados destas actividades e sobre todo, poñer en 
valor o seu peso histórico e o seu papel como parte 
intrínseca da cidade e do Camiño65. Temos polo tanto 

 
64 Proba da súa ampla traxectoria é a existencia actual dun bo número de pequenas figuras de Santiago, peregrinos, figas, etc. realizados en prata e acibeche no 
Medievo e na Idade Moderna, espalladas por España e países de Europa Occidental e Central, coma Alemaña, Hungría ou Austria (Melczer, 1993: 69). 
65 Estes artesáns propoñen a creación dunha marca distintiva de calidade, cun uso regulado, e a difusión da súa importancia tanto entre os turistas e como nos 
propios composteláns, así como unha serie de iniciativas entre as que se atopan obradoiros, congresos, publicacións e o fomento da investigación e formación no 
sector. Agradecemos ao seu presidente Arturo Ouro e a Lisardo Núñez o facilitarmos o Plan Estratéxico, en cuxa presentación pública tivemos a oportunidade de 

Fig. 99. Escaparate da pratería Argalladas de Santiago de Compostela 
(fotografía da autora)  
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un tecido artesanal extraordinario que ofrece un 
souvenir de calidade único e empapado dunha 
tradición milenaria. Por que mercan os turistas 
chaveiros de botafumeiros feitos en China? É que 
acaso coñecen e son conscientes da importancia da 
nosa pratería para ter interese por ela? 

A industria artesanal preocupada por 
transmitir a identidade e os valores galegos sen caer 
no tópico folclorizado non é algo novo. Podemos 
remitirnos ás célebres cerámicas de Sargadelos66 
(Roseman e Fife, 2008: 116) como un bo exemplo de 
artesanía cuxo leitmotiv é a cultura galega dentro dos 
parámetros da tradición, calidade material e técnica. 
A súa estética baséase na xeometrización e 
estilización de elementos iconográficos identitarios de Galicia: a estética celta aplicada a deseños e patróns modernistas 
e vangardistas, traxes rexionais, meigas, músicos e instrumentos típicos, arquitectura, pantallas do Entroido, elementos 
mariños, cunchas, labregos, personaxes históricas, etc. Cabe destacar unha liña propia do Camiño de Santiago, que se 
basea en deseños de estética medieval: a Catedral, peregrinos, Virxes, trobadores e músicos, os instrumentos do Pórtico 
da Gloria, etc. Son as mesmas imaxes que atopamos nos souvenirs kitsch, pero non significan o mesmo.  

Pero non creemos que a oferta do souvenir de calidade comunicador da identidade do Camiño pase soamente 
por obxectos de materiais finos realizados con técnicas artesanais como a prata, o acibeche ou a cerámica. Son moitas 
as propostas de artesáns de outro tipo de materiais e de xoves creadores e deseñadores galegos que están a ofrecer os 
seus produtos na cidade e noutros puntos do Camiño. Roseman e Fife (2008: 122-123) destacaron a finais da década 
dos anos dez algunhas iniciativas como Rei Zentolo (2003)67, á que nós engadimos na mesma liña Nikis Galicia-
Style (1994)68. Estas empresas baséanse no deseño propio de produtos creativos de estilo pop que se opoñen aos 
preceptos da industria do souvenir en masa, aínda que non se trate especificamente de produtos feitos cun proceso 
produtivo artesanal: cuncas, camisolas, chaveiros, libretas, mandís, etc. O valor identitario atópase na mensaxe e no 
deseño, ambos transmisores da cultura de Galicia e da identidade do Camiño, mesturando de elementos propios da 
cultura popular internacional coa tradicional galega, predominando os xogos de palabras entre o inglés e o galego, o 
emprego de refráns e ditos populares e a fusión de símbolos e iconas pop —música, series de televisión, películas, 
tradicións, etc.— con elementos moi recoñecibles da nosa cultura, sen deixar de empregar símbolos como os tópicos 
identitarios: a frecha, a cuncha, o botafumeiro, o Apóstolo, etc. 

 
intervir cunha conferencia. Para máis información, véxase http://www.ourivesdecompostela.org 
66 Sargadelos naceu de Cerámicas do Castro, establecida en 1947 no lugar dunha fábrica de vaixelas do século XIX, empresa que mantivo unha conexión co 
Laboratorio de Formas, creado polos artistas galegos exiliados en Arxentina. Desta colaboración experimental naceron os deseños modernistas encabezados por 
artistas coma Luís Seoane (1919-1979) ou Isaac Díaz Pardo (1920-2012). Para ampliar véxase, con bibliografía actualizada, Díaz Arias de Castro e Díaz Arias de Castro 
(2020). Para máis información, véxase https://www.sargadelos.com/es/  
67 A propia empresa autodefine os seus produtos como “retranqueiros e molones inspirados en Galicia e na forma galega de interpretar o mundo: con creatividade, 
humor e xeito”. Tamén incide no seu compromiso coa produción máis sostible e responsable, dentro da filosofía de posta en valor do local. Para máis información, 
véxase https://reizentolo.es  
68 A empresa naceu principalmente “coa intención de ser un punto de encontro onde acoller diferentes formas de expresión cultural galega que non teñen cabida 
noutros espazos. A través de soportes como a camiseta e artigos de regalo, tratamos de reivindicar a nosa propia identidade, dende unha perspectiva contemporánea, 
enfrontando as iconas actuais e imaxinería popular da que tan orgullosos estamos”. Para máis información, véxase https://www.nikisgalicia.com/ ou o instagram 
@nikisgaliciastyle 

Fig. 100. Sargadelos. Figuras varias, en Xoiería Regueira  
(fotografía da autora)     
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Aínda que non é posible listar todas, debemos salientar algúns establecementos no casco histórico como son 
Atlántica (2017), Merlín e Familia (2014), Espadela (1992), Fábrika Fan (2017), De Cotío (1997) ou Triskel 
(2016)69. Tamén debemos destacar a tenda da asociación Creativas Galegas (2019)70, un colectivo de artesáns e 
artistas que xurdiu ante a necesidade de dar visibilidade ao seu traballo e crear sinerxías entre o sector, aglutinando 
máis de cento setenta e cinco marcas individuais entre as que se atopan disciplinas moi diversas. Nestas tendas 
mencionadas podemos atopar, por unha banda, deseños baseados na cultura popular galega con moita insistencia no 
idioma, ou deseños vangardistas e desenfadados de estética pop, plasmados en roupa, bolsas, gorras, calcetíns, 
chaveiros, imáns, papelería, pósters, láminas e postais, cuncas, libros, marroquinería, bonecos, etc., ademais de 
produtos gastronómicos entre os que destacan conservas, chocolates e doces, de fácil transporte e habituais para 
agasallar. Por suposto, non faltan as máscaras como novo produto estrela da Nova Normalidade. Por outra banda, este 
tipo de souvenirs mestúranse cunha oferta máis exclusiva de artesanías como cerámica, coiro ou téxtiles de materiais 
nobres e algúns deles con deseños exclusivos.  

A alternativa ao souvenir kitsch existe e é 
moi interesante, o problema, pensamos, é que non 
se está a promocionar adecuadamente por parte 
das institucións para que estas iniciativas sexan 
realmente visibles para a masa turística. A pesar 
que en moitas ocasións son as propias 
Administracións as que cofinancian ou 
subvencionan parcialmente estes proxectos, non 
se promocionan como unha das sinais de 
identidade a través da promoción turística no 
marco do Xacobeo, e polo tanto, o peregrino non as 
asocia á marca Camiño de Santiago e non ten 
interese por adquirilas como resumo material da 
súa experiencia. 

3. 2. 3. PRiNCiPAiS ELEMENTOS DEFiNiTORiOS DA iMAXE ACTUAL 

No noso traballo de campo na zona comercial do casco antigo de Compostela puidemos observar que na maraña 
dos escaparates das tendas de souvenirs atopamos todo tipo de elementos. Os establecementos kitsch adoitan ofrecer 
unha e outra vez os mesmos obxectos, que se producen en masa aplicando deseños prototípicos e patróns decorativos 
a polipel, louza, plástico, metal ou calquera soporte, dando como resultado unha ampla gama de produtos que veñen 
a contar o mesmo. Os deseños e patróns repítense practicamente en todas estas tendas, xa que proveñen do mesmo 
mercado esóxeno. Moitos destes elementos son completamente alleos á Compostela, como a repetición básica de 
crucifixos de tipo trecentista, as placas de madonnas de Rafael, deseños relixiosos seguindo a Leonardo, os azulexos 
decorativos máis propios da estética portuguesa, etc. Pola contra, as tendas de artesanía ofrecen deseños orixinais, con 

 
69 Para máis información, véxanse https://a-atlantica.es/; https://www.merlinefamilia-tienda.com/; https://espadela.com; https://www.facebook.com/fabrikafan; 
http://www.decotio.com; e https://www.triskelartesania.com/  
70 Ademais de desenvolver até a data varias pop up stores, en decembro de 2020 abriron tenda física en Compostela, onde se poden adquirir artesanías dun nutrido 
grupo de socios, ademais de desenvolver iniciativas como parladoiros, exposicións, cursos, obradoiros ou a demostración en vivo dos artistas e artesáns traballando, 
algo que pensamos, pode ser un reclamo moi interesante en época de afluencia turística para xerar o interese do visitante. Para máis información, véxase 
https://www.facebook.com/creativasgalegas/ ou https://www.instagram.com/creativasgalegas/  

Fig. 101. Quenindiola. Produtos con iconografía do Camiño e Compostela 
en Creativas Galegas (fotografía da autora)  
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estéticas atractivas, que van dende o máis tradicional até o máis 
vangardista, empregando en moitas ocasións os mesmos tópicos 
identitarios, pero que constitúen elementos diferenciados onde se 
deixa impreso un proceso de deseño, unha produción artesanal e unha 
intención artística. De forma xeral, pivotan en torno aos mesmos 
tópicos que repiten unha e outra vez os elementos máis perpetuados 
no imaxinario visual do Camiño: 

• A CUNCHA DE VIEIRA. Xa nos referimos a ampla 
traxectoria e significado do símbolo por excelencia do Camiño e a 
cidade. As variantes estilizadas e reinterpretadas son infinitas. Ademais 
da tradicional, sobresaen outras adoptadas ao longo da historia como a 
cuncha unida a un bordón en vertical ou dous en aspa (Larriba Leira, 2004: 154), ou a vieira esquemática amarela, 
adoptada polo Consello de Europa (1987). Nas nosas conversas cos dependentes/as e propietarios/as das tendas de 
souvenirs e artesanía, a práctica totalidade recoñeceron que a cuncha é o símbolo máis demandado polos turistas con 
amplísima diferenza, en todo tipo de soportes. 

• A FRECHA AMARELA E AS MOUTEIRAS. Como xa 
advertimos, a frecha amarela é a gran icona do Camiño pese a que non 
é logotipo oficial do Xacobeo. O seu éxito constátase perfectamente no 
feito de que non observamos ningún tipo de merchandising co logotipo 
oficial vermello, mentres que a frecha está presente en todo tipo de 
soportes e é, xunto coa cuncha, o deseño máis demandado. Tamén 
proliferan todos os elementos relacionados coa sinalización do Camiño 
coma as mouteiras coa cuncha esquemática e a frecha, carteis, sinais, a 
Compostela ou os selos das etapas. 

• O APÓSTOLO SANTIAGO E O PEREGRINO. A 
representación máis frecuente de Santiago é, como non, a de peregrino, 

coas características iconográficas universais e recoñecidas da súa vestimenta medieval71, as mesmas da representación 
do peregrino “anónimo”. Ao longo de toda a historia da cidade foi 
habitual a produción de figuriñas de Santiago e peregrinos de prata, 
acibeche ou marfil, ou materiais máis pobres como o chumbo, estaño, 
etc. Os modelos máis repetidos foron o Santiago románico do Altar Maior 
e o do parteluz da Gloria; pero tamén os das espléndidas pezas de 
ourivería europea do século XV atesouradas na capela das Reliquias da 
Catedral ofrecidas por Johannes Roucel ou Geoffroy Coquatrix (Larriba 
Leira, 2004: 154). Actualmente o Apóstolo segue a atoparse nestas 
iconografías tradicionais en materiais que van dende a prata até o 
plástico. O peregrino aínda varía máis, dende bonecos de peluche até 
representacións estilizadas ou incluso adoptando a forma de botella para 

 
71 O sombreiro de aba ancha, a pelerina ou esclavina sobre os ombros para as inclemencias do tempo, o bordón ou caxato para apoiarse e defenderse, a cabaza para 
gardar a auga e a escarcela para gardar as pertenzas (Plötz, 2004: 168; Grau Lobo, 2004: 132-133) 

Fig. 102. Cunchas de diferentes materiais 
(fotografía da autora)    

Fig. 103. Mouteiras de sinalización do Camiño coa 
frecha e a cuncha europea (fotografía da autora)      

Fig. 104. Figuras de peregrinos de Sargadelos 
(fotografía da autora)     
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a auga bendita. Sóese respectar a vestimenta medieval polo seu 
atractivo cultural e histórico, mentres que o peregrino moderno aparece 
caricaturizado ou resumido nalgún dos seus elementos: tenis, pés con 
bochas e apósitos, etc. 

• A CRUZ DE SANTIAGO. Como a cuncha, este símbolo ten 
unha ampla traxectoria. Ten a súa orixe na cruz vermella que exhibían os 
guerreiros cristiáns nas cruzadas (Forno Díaz, 2004: 76), que tanta 
relación acadaron co chamado “Santiago Matamouros”, e que sería 
posteriormente adoptado pola Orde de Santiago, adquirindo esa 
tipoloxía característica co extremo inferior apuntado, o superior 
rematado en pica, e os dous horizontais flordelisados. O símbolo pasou 
a ser asimilado por todo o compostelán ou relacionado co Apóstolo, e o 

seu uso hoxe en día, completamente descontextualizado, vai dende pins, cinseiros, pratos, camisetas, até a decoración 
das tradicionais tortas de améndoa. 

• A CATEDRAL DE SANTIAGO. Os fitos artísticos 
dunha cidade constitúen unha das características máis 
contundentes e visibles da súa identidade, especialmente nos 
destinos que se configuran articulados polos seus edificios e 
museos. A extraordinaria fábrica compostelá é loxicamente o 
sightsite de visita obrigada de calquera visitante, sexa 
peregrino ou turista. Santiago é a meta do Camiño, pero máis 
especificamente a súa Catedral, e iso outorga a este edificio a 
calidade non só dunha obra de arte excepcional Patrimonio da 
Humanidade, senón dun lugar cargado dun extraordinario 
compoñente espiritual habitado por un auténtico genius loci. 
Sexan cales sexan os motivos da peregrinación, é raro o 
peregrino que non asiste á correspondente misa, e cumpre cos rituais esperados que pechan a súa viaxe: a vista ao 
sartego do Apóstolo, o abrazo á figura do altar maior, e o “espectáculo” de ver voar o botafumeiro. A fábrica, 
especialmente a súa cara máis visible, a fachada barroca de Fernando de Casas, convértese en imaxe reproducida e 
empregada en todo tipo de formatos e deseños, pero tamén destaca a reprodución do Pórtico da Gloria, recoñecido 
como unha das obras mestras da Historia da Arte72. 

• O BOTAFUMEIRO. Este enorme turíbulo, ao que Víctor Hugo chamou “o rei dos incensarios” 73, balancéase 
voando sobre o cruceiro da fábrica para causar o asombro e admiración dos visitantes que asisten á misa do peregrino, 
que no Ano Santo adoita a celebrarse dúas veces ao día. A profusión deste símbolo nos souvenirs composteláns 
explícase pola súa popularidade e singularidade, xa que a idea da súa creación e función —en torno as primeiras décadas 

 
72 Até finais do século XX mesmo formaba parte dese conxunto de rituais que os peregrinos levaban a cabo na visita á fábrica, ao ser tradicional a costume de pegar 
coa cabeza na icónica figura do coñecido por elo Santo dos Croques —sobre a tradicional e fantasiosa identificación desta cun autorretrato do mestre Mateo, véxase 
Vigo Trasancos (2017)—, situado na cara interior do Pórtico mirando cara o altar maior. Tamén era costume apoiar a man na columna do anverso do parteluz, esculpida 
coa árbore de Jesé, onde hoxe se pode seguir apreciando a fonda marca da palma que foron deixando milleiros de peregrinos ao longo da historia. A lóxica 
prohibición de ámbolos dous rituais, insostibles cos fluxos actuais de visitantes, e a posterior restauración do Pórtico, que pasou a formar parte da visita guiada ao 
Museo coa conseguinte necesidade de reservar visita, excluíron este escenario senlleiro desa “secuencia de rituais”. 
73 O actual incensario de metal prateado é obra do prateiro José Losada e foi realizado en 1851 (Pérez Varela, 2018b). 

Fig. 105. A cruz de Santiago nunha torta típica e a 
Catedral nun prato decorativo (fotografía da 

autora)     

Fig. 106. A Catedral e o Apóstolo en diferentes versións 
(fotografía da autora)          
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do século XV—, segue a ser un misterio e non ten precedentes nin paralelos coñecidos no mundo74. Por iso causa tanta 
curiosidade aos visitantes e é adquirido en todo tipo de soportes e pequenas reproducións ou xoias.  

• OS TRAXES TRADICIONAIS. A vestimenta tradicional 
galega adoita aparecer nas figuras que van dende as máis esóxenos, 
simples bonecos de plástico feitos en masa aos que se lle aplica este tipo 
de traxe, até exemplos máis coidados e artesáns. Aparece normalmente 
representado nas propias figuras decorativas, pero sorprende a ausencia 
do traxe típico como un souvenir en sí mesmo, xa que non ten 
desenvolvido unha cultura estética e de moda como outros traxes 
tópicos de rexións que se venden como souvenirs: Andalucía, China, 
Xapón, o Tirol, México, etc. 

• OS HÓRREOS. A representación desta singular e pequena 
arquitectura para gardar as colleitas no agro galego esperta moita 

curiosidade pola súa particularidade. Os peregrinos soen atoparse con moitos exemplos ao longo do Camiño, polo que 
non resulta difícil explicar o seu éxito como souvenir, dende os máis exquisitos realizados en prata até os de plástico 
imitando o granito galego e as tellas de barro.  

• AS MEIGAS E A CULTURA ESOTÉRICA. A pesar da 
vinculación relixiosa do Camiño, resulta curioso que unha das iconas 
que máis proliferan nos espazos de venta de souvenirs sexa o mudo 
esotérico enraizado na cultura popular galega (Santos Solla, 2002: 26). 
Sen embargo, non conseguimos atopar practicamente representacións 
vinculadas as lendas tradicionais, como as meigas, o lobishome, a 
Santa Compaña, o Apalpador, os biosbardos, as doas, as maruxainas, as 
lavandeiras... senón máis ben o prototipo de bruxa do imaxinario 
colectivo paneuropeo, mesmo outras representacións estereotipadas 
de trasnos, gnomos, caveiras, espíritos ou animais fantasiosos, que 
moitas veces prometen protección como amuletos ou atracción da boa 
fortuna.  

• A CULTURA CELTA E O FOLK. Pese á riqueza da cultura celta e o seu legado en Galicia, esta soe estar 
representada unicamente polo trisquel nas súas diversas variantes. Este símbolo, común a moitas outras culturas 
antigas, representa no imaxinario celta varias realidades, como os elementos da terra, a auga e o lume, ou a comuñón 
entre pasado, presente e futuro. O seu atractivo como símbolo facilmente identificable a súa estética permíteno adaptar 
a todo tipo de patróns decorativos ou como elemento por sí mesmo na xoiería e téxtiles. Non atopamos, pola contra, 
ningún tipo de alusión á mitoloxía celta nos souvenirs máis alá dalgúns libros ao respecto. O imaxinario visual desta 
tradición non ten apenas ningunha difusión no Camiño e en Galicia. Tampouco a música folk aparece representada 
máis alá da reprodución do tópico da gaita como pequeno instrumento ou como decoración de diversos elementos.  

 
74 Para Vázquez Castro (2012: 1783-1784), a construción do incensario estaría en relación ás celebracións dos primeiros Anos Santos, que casan con esta cronoloxía, 
polo que sería un elemento ligado ao Camiño dende a súa propia creación. Algúns investigadores afirman que a propia igrexa tamén “secularizou” o significado do 
Ano Santo, non no sentido estrito pero en canto a ofrecer certa forma de espectáculo nos seus actos. O exemplo máis evidente é precisamente o botafumeiro, 
convertido nunha especie de performance que os peregrinos desexan observar na súa chegada aínda que non tiveran intención de asistir á misa do peregrino. 
Tampouco debemos esquecer que a propia Catedral conta cunha tenda de merchandising propio (Blom et al., 2007: 78). 

Fig. 108. “Duendes celtas de la suerte”  
(fotografía da autora)      

Fig. 107. Bonecos con traxes tradicionais 
(fotografía da autora)      
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3. 2. 4. DEFINICIÓN E PROMOCiÓN DO SOUVENIR AUTÉNTiCO 

 diagnóstico turístico centrado no márketing dende o punto de vista da imaxe percibida —que pensa o 
turista?—, e a anticipación ás necesidades do consumidor, é algo propio dun enfoque empresarial. No 
caso de turismos culturais o promotor debe ser a propia comunidade, que non soamente busca un 

beneficio económico senón o seu desenvolvemento cultural (Bustos Cara, 2001: 16), que non só busque a imaxe do 
destino para “o outro” senón a imaxe para si mesma, que debe atopar no marco da súa propia autenticidade. Non 
estamos de acordo polo tanto con Richards (1998: 11-12) cando argumenta que o primeiro paso para o éxito do 
mercado de artesanías como souvenirs é preguntarse que queren mercar os turistas. Cremos que o máis importante é 
comezar coas preguntas: que queremos vender?, que parte da nosa cultura e como? Non importa tanto que pensa o 
turista, senón: que queremos que pense?, que podemos ofrecerlle? 

MacCannell (1973: 27) indicou que os turistas soen aceptar formas de autenticidade finxida como substitutos 
do orixinal, e cuestiona a súa habilidade para determinar o que é realmente auténtico en culturas foráneas. Non 
esquecemos que para demandar unha autenticidade no souvenir hai que valorala, é dicir, ten que existir un número 
suficiente de turistas que queira adquirila (Graburn, 1984: 400), pero na nosa opinión, para que se interesen por esa 
autenticidade temos que contarlla. Esta debe ser recoñecida e compartida por produtores e turistas, pode inculcárselle 
vencellada aos valores propios, dende “o noso”, para que recoñezan neses obxectos non só a autenticidade da vivencia 
senón a autenticidade do obxecto. O primeiro paso debería ser establecer as bases do que “Nós” consideramos como 
auténtico, como expresión da nosa cultura, como manifestación da historia que queremos contar. Aínda que este 
proceso é complexo e debe implicar a moitos axentes e sectores, na nosa opinión pódese resumir nunha serie de 
características: 

• PRODUCIÓN LOCAL. Os diversos estudos que vimos mencionando relacionan a autenticidade dos 
souvenirs coa produción local. O traballo do artesán personifica o autenticidade da produción material, antes ou alén 
do capitalismo contemporáneo (Goss, 2005: 61-64). A artesanía simboliza esa nostalxia da busca do extraordinario, o 
non común, o feito a man nun mundo de plástico. Se no proceso de compra o turista establece relación co artesán ou 
artista, a experiencia é moito máis auténtica e satisfactoria. Os produtores de souvenirs esóxenos fabricados en masa 
non teñen ningún tipo de vínculo cos elementos culturais que están 
manufacturando, a diferenza do artesán, que ten unha vocación, unha formación 
e unha relación persoal intrínseca coa arte e o obxecto, e ninguén mellor que el 
pode comunicalo e transmitilo aos turistas.  

• MATERIAIS LOCAIS. Os turistas séntense moito máis interesados 
polos obxectos tras coñecer o traballo que hai detrás, especialmente se poden 
observar o material en bruto e o proceso produtivo (Yu e Littrell, 2003: 142). 
Outorgan unha grande importancia ao material, especialmente se é propio da 
zona visitada, porque constitúe uns valores de orixinalidade e excepcionalidade 
engadidos. É o caso de materiais como a prata e especialmente o acibeche en 
Compostela, que constitúen atractivos cunha tradición milenaria pouco común e 
que teñen gran potencialidade de atraer ao comercio turístico. Tamén pode 
aplicarse á cerámica, madeira, coiro, granito, tecidos, etc. 

• TÉCNICAS TRADICIONAIS. Do mesmo xeito que o material, a técnica 
xoga un papel crucial no interese do turista polo obxecto, especialmente se pode 

O 

Fig. 109. Alejandro Mosquera García: 
Baralla galega, en Fábrika Fan 

(fotografía da autora)          
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observar en primeira persoa o proceso produtivo en vivo. Aguilar Criado (2003: 405) fala do interese actual por aquilo 
que se fai coas mans e obedece a uns procesos inmutables e case revestidos dunha aura sacralizada. Segundo a mesma 
autora, a artesanía enfróntase deste xeito a un paradoxo: por un lado, a nova demanda cristaliza nun impulso innovador 
e orixinal, e por outro lado, baséase nuns procesos instituídos na inmobilidade e permanencia (2003: 407). Nós 
creemos que isto ten un dobre atractivo: pódense amosar as técnicas tradicionais e á vez a súa actualización e 
acomodación ás necesidades contemporáneas, valorando especialmente o deseño e enxeño do artesanado galego 
actual. Tendo en conta que os turistas están interesados no traballo de obradoiro, é importante educalos sobre os 
procesos dun xeito accesible (Healy, 1994: 143; Richards, 1998: 11). Para iso sería moi positivo crear escolas-obradoiros 
que ademais de atracción turística e interese pola adquisición dos produtos, impulsasen a formación e oferta de 
emprego da poboación local (Aguilar Criado, 2003: 412), e polo tanto, teñan tamén un efecto de desenvolvemento a 
longo prazo (Herrero Prieto, 2010: 198)75. 

• MARCA DE CALIDADE. Shepherd (2002: 185) indicou que, 
mentres o turismo pode promover un renovado interese pola artesanía 
tradicional, os turistas tenden a preferir mercar unha “marca”, máis que 
ter unha interese xenuína nas crenzas e tradicións culturais. A 
importancia das marcas en relación á autenticidade exemplifícase 
perfectamente no éxito das etiquetas “denominación de orixe” (Jimeno, 
2008: 8). Sirisack et al. (2016: 52) insistiron na creación dunha marca 
como unha especie de paraugas baixo o que se lexitime unha calidade 
e se potencie a identidade como elemento diferenciador que asegure a 
autenticidade. A marca debe identificar ao produto, á comunidade e a 
cidade histórica e ademais, asegurar que o produto cumpre con todas as 
características anteriormente mencionadas, asegurando o lugar de 

procedencia, a calidade do material, o respecto polas técnicas, a tradición e a cultura. Ademais, tendo en conta a 
importancia que os turistas lle dan ao artesán, se a peza está firmada ou presenta a súa marca persoal ten máis valor, 
como unha especie de sinal que resume a persoa que está detrás, un selo distintivo que lembre a experiencia ao turista.  

• VALORES IDENTITARIOS. Roseman (2007: 18) fíxose a pregunta: “para quen se promove ou se defende o 
patrimonio cultural: para nós mesmos, para os outros, ou para os dous?” O ideal é que a resposta sexa: para os dous. 
Pero realmente, sen empezar por promover e defender o patrimonio cultural para nós mesmos, dificilmente poderemos 
promovelo e defendelo para os demais. Para que isto se produza o souvenir debe estar impreso cos valores identitarios 
que o produtor quere transmitir, xa sexa dende o punto estético, técnico, artístico ou iconográfico. Non se trata de 
rexeitar os símbolos tópicos, xa que son inherentes á nosa cultura, pero deben transmitirse dun xeito adecuado e non 
banalizados76. Os deseños contemporáneos destes símbolos actualizan eses valores á vez que se modernizan os 
produtos. Este proceso é proveitoso para o produtor e a súa comunidade porque reforza a súa cultura identitaria, ou en 

 
75 Existen estudos específicos sobre experiencias concretas, como os de Miettinen (2007 e 2008) sobre a transmisión das técnicas de produción artesanal aos turistas 
por parte das mulleres en Namibia, que amosan o froito deste tipo de actividades e o positivo que é para ambas partes. Nun estudio de benchmarking —definido de 
xeito sucinto como a avaliación de produtos turísticos de éxito para implementalos e adaptalos no caso galego—, Castro Fernández et al. (2011:130-132) apuntaron 
ao interese turístico da artesanía e os oficios tradicionais dos gremios, poñendo como exemplo a localidade francesa de Montmorillon e o éxito desde enfoque. Máis 
preto, temos o análise que Roseman (2003: 399) realizou sobre a recuperación da industria artesanal do liño en Carreira (Ribeira), onde as artesás conseguiron un 
grande éxito, numerosos clientes en Galicia e no exterior, visibilidade e repercusión.  
76 Unha serie de entre entrevistas realizadas por Forno Díaz (2004: 81-82) determinou que os cidadáns de Santiago séntense na súa meirande parte identificados 
coas representacións dos estereotipos dos que levamos falando neste estudo, e recoñecen con entusiasmo e proximidade estes motivos como algo característico da 
súa cidade e do Camiño. 

Fig. 110. Irene Silva. Produtos de Rosalía, en 
Fábrika Fan (fotografía da autora)      
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palabras de Mello e Ceretta (2015: 192): “o souvenir artesanal pode servir para que as comunidades atopen nas súas 
culturas, costumes e hábitos, un produto simbólico que as identifique e fortaleza como comunidade”. 

• IMPLICACIÓN DA COMUNIDADE. Cada vez son máis os investigadores que abordan o concepto de 
economía creativa dentro do esforzo colectivo dunha comunidade local. Pardellas de Blas (2005: 157) falou do 
“desenvolvemento endóxeno” como un dos cambios máis importantes da teoría do desenvolvemento económico nas 
últimas décadas, consistente en satisfacer as necesidades e demandas da poboación local por medio da participación 
activa da comunidade nos procesos de crecemento económico. Máis que mellorar a posición internacional do mercado, 
trátase de acadar un benestar económico, social e cultural no eido local. Chacón (2009: 220) aludiu á importancia da 
inclusión da comunidade na formulación de proxectos baseados na construción da imaxe da cidade. Para Precedo Ledo 
et al. (2010: 20-21), o proceso da globalización precisa dun reforzo da dimensión local valorando e internacionalizando 
os recursos culturais e identitarios. Só unha participación activa e significativa dos residentes na creación da identidade 
do destino pode producir un place branding efectivo e sostible (Braun et al., 2010: 18). Neste paradigma entra tanto a 
produción de artesanías locais reforzando técnicas e materiais tradicionais que están a perderse (Kean et al., 1996: 22), 
como a creación de artesanías aplicando novas técnicas e deseños que partindo da tradición cultural galega, actualicen 
os motivos e procesos para amosar un mercado vangardista, modernizado e competitivo.  

Unha vez establecidas e tendo claras as 
coordenadas do souvenir auténtico que queremos 
ofrecer, debemos diagnosticar si é interesante para 
os turistas, e senón, mudar a estratexia de 
comunicación. Pero na maioría dos casos atoparemos 
que o que queremos ofrecer, se está adecuadamente 
comunicado e promocionado, suscita gran interese 
nos visitantes. Littrell et al. (1993: 203) fixéronse a 
pregunta “que fai un souvenir auténtico?” nun estudo 
cualitativo con turistas. Os conceptos máis valorados 
e repetidos foron os de “orixinal/único”, “produción 
local”, “artesanal”, “cultural e histórico”, “xenuíno”, 
“estético”, e “unha boa experiencia de compra”. Un 
estudo conducido por Torabian e Arai (2013: 702-
709) analizou unha serie de travel blogs co obxectivo 
de determinar a percepción da autenticidade do 
souvenir en distintos perfís. Os resultados pivotaron 
entre os mesmos termos: “materiais locais”, 
“artesanal”, “pegada ou a firma do artista”, 
“orixinalidade”, etc. A meirande parte dos estudos 
realizados en torno a este eido repiten os mesmos 
conceptos77. Estamos a falar dende a perspectiva dos 
“outros”, do turista, do que eles consideran 
auténtico. E mesmo así, vemos que a realidade 

 
77 Littrell et al. (1994: 8); Richards (1998: 27-28); Kim e Littrell (1999: 161) e (2001: 645); Asplet e Cooper (2000: 308); Turner e Reisinger (2001: 25); Yu e Littrell 
(2003: 142-143); Swanson (2004: 365); Tosun et al. (2007); Lunyai e Run (2008: 246); e Meitiana et al. (2019: 249).  

Fig. 111. Ar de Arte. Deseños para latas de sardiñas e zamburiñas, en 
Creativas Galegas (fotografías da autora) 
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coincide máis co que nós consideramos auténtico que co realmente se ofrece. Ningún destes criterios de “autenticidade” 
avaliados polo “outro/turista” se pode aplicar a un souvenir barato producido en masa. 

Ademais, é interesante destacar que un estudo de Swanson e Horridge (2006: 680-681) sobre as motivacións 
da viaxe e a compra de souvenirs amosou unha tendencia clara entre o tipo de turismo máis alternativo e o interese por 
souvenirs máis “auténticos”. É dicir, os turistas que emprendían viaxes que tiñan como interese central a observación 
da natureza, a aventura, o rural e o cultural —todos estes atributos do Camiño de Santiago—, presentaban máis interese 
por mercar obxectos como xoiería, roupa, tecidos e accesorios propios da cultura local, e artesanía en xeral cun interese 
estético. Temos establecido polo tanto un tipo de turismo no Camiño que ademais propicia este interese por adquirir 
produtos auténticos. 

No eido da promoción entra en xogo o factor institucional e polo tanto 
movémonos nun marco e uns intereses económicos cambiantes. Son varios os 
órganos e asociacións que vertebran o sector profesional da artesanía en Galicia. 
En 1986 fundouse a Asociación Galega de Artesáns (AGA) 78, que promoveu 
a aprobación da Lei de Artesanía de Galicia (DOGA 11 de marzo de 1992; BOE 27 
de maio de 1992), así como a creación da “Marca Artesanía de Galicia”79, adoptada 
polo goberno autonómico no ano 2000, converténdose en marca oficial con 
regulamento propio. En 2003 dende a propia Xunta creouse a fundación pública 
Artesanía de Galicia, que actualmente é a responsable da súa xestión. Polo 
tanto a Xunta conta cunha marca paraugas que ofrece unha identidade común, 
un selo de prestixio e asegura unha garantía de calidade aos obradoiros inscritos 
no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia e os puntos de venda autorizados.  

Sen embargo, até agora houbo moi poucas iniciativas institucionais co 
obxectivo de potenciar a artesanía galega no marco do Xacobeo. O Plan do Xacobeo 93 (1994: 61) contemplaba o 
Programa de Artesanía do Camiño80, unha iniciativa de promoción e visibilidade ao longo da ruta, pero non deixa de 
resultar curioso que a recuperación dos oficios contemplada non estivese en ningún caso vinculada a Compostela, meta 
do Camiño e lugar onde os peregrinos levan a cabo o consumo de artesanía. Nos Plans Estratéxicos dos Xacobeos 1999, 
2004 e 2010 non atopamos nin unha soa mención ao respecto. Tampouco no ano 2021, onde a liña estratéxica 5, 
“Fortalecemento da cidade de Santiago como meta da ruta xacobea”, contempla a creación de produtos específicos de 
carácter cultural, centrándose nas experiencias gastronómicas ou enolóxicas, sen facer mención ao potencial da 
artesanía ou as rutas asociadas a ela (Xunta de Galicia, 2020e: sen p.); e iso que o Plan Director do Camiño (2015-2021) 
contemplaba acordos de colaboración con entidades como Artesanía de Galicia, a creación da marca de calidade 
“Excelencia no Camiño, ou a creación dunha actividade “Camiño e Artesanía” (Xunta de Galicia: 2015, sen p.). Até a data 
non temos coñecemento de que ningunha desas propostas se materializase. Na Estratexia Xeral do Turismo de Galicia 
2020 faise referencia a posta en marcha de accións de comunicación para fomentar nas zonas históricas un turismo de 
compras vinculado coa artesanía local (Xunta de Galicia, 2017: 103), acción que debería ter recollido o Plan do Xacobeo 

 
78 Constituída en 1983, “AGA é a asociación profesional de artesáns con maior presenza en Galicia [...]. Na actualidade agrupa uns 300 obradoiros artesanais de 
diversos oficios en toda Galicia [...]. Os seus obxectivos son a defensa e promoción das actividades artesanais en todas as súas vertentes, pero moi especialmente nos 
aspectos de carácter profesional, mellorando as condicións de exercicio dos oficios artesanais e colaborando no seu progreso”. https://www.galegadeartesans.org/es/ 
79 “Entre os seus cometidos primordiais atópase o desenvolvemento de liñas de investigación destinadas a especializar e perfeccionar técnicas de elaboración que 
permitan mellorar a calidade dos produtos artesanais ademais de optimizar o proceso produtivo xa que se entende que a innovación, o deseño e a calidade son as 
bases coas que conta a artesanía para sobrevivir”. https://artesaniadegalicia.xunta.gal/gl 
80 Levouse a cabo co obxectivo de recuperar das técnicas tradicionais a través de sete cursos de formación en localidades do Camiño Francés, tras os cales os alumnos 
comezaron a traballar en seis obradoiros de coiro, vidro, cerámica e xoiería, situados nas localidades de Samos, Sarria, Paradela, Portomarín e Monterroso. 

Fig. 112. Ultramarinos. Caderno, en 
Fábrika Fan (fotografía da autora)          
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2021. Tamén se incide na importancia de elaborar guías turísticas sobre o 
legado artesanal dos gremios tradicionais (Ibid: 119), promovendo a 
iniciativa “Rutas de Artesanía” para a que se creou unha guía de artesáns 
que admiten visitas en obradoiro, xeolocalizados a través dunha aplicación 
móbil, “Obradoiros Abertos”81. Sen embargo, esta deixouse de empregar 
ao quedar obsoleta, e pasouse a promocionar a similar a nivel nacional, 
“Talleres abiertos”, sen relación co Xacobeo.  

Temos coñecemento de algunhas iniciativas de promoción e 
visibilidade levadas a cabo por Artesanía de Galicia ou a AGA en relación 
ao Camiño como a exposición “Artesanía. O teu camiño” (2016) en 
colaboración coa Fundación-Museo Eugenio Granell. A pesar do seu 
interese, este evento non se volveu a recuperar nin sequera para o actual 
Xacobeo. Na nosa aproximación a ambas organizacións, ademais de 
conversas con artesáns que as integran, puidemos constatar un ambiente 
xeral de descontento ante a falta de apoio institucional en canto a protección, defensa e promoción da artesanía, e o 
esquecemento do sector nos plans estratéxicos e accións desenvolvidas no contexto do Xacobeo, alén da falta de 
información e difusión dos concursos públicos en relación á marca nos que o sector tería interese de participar.  

Nas campañas publicitarias estudadas na primeira parte do traballo non atopamos nin unha soa mención á arte 
e á artesanía galegas, nin sequera nos vídeos para as feiras de turismo de ampla duración que amosan todo tipo de 
atractivos da comunidade, especialmente o patrimonio natural e arquitectónico, as novas tecnoloxías, o transporte e a 
innovación científica. Non se fai unha soa referencia ao obradoiros dos artesáns ou ao traballo dos artistas actuais que 
desenvolven a súa labor cultural na nosa comunidade. No estudo da promoción do atractivo da cidade de Santiago por 
parte das institucións, especialmente a través de INCOLSA, Pérez Guilarte e Lois González (2018: 497-498) subliñaron 
varios elementos que se repiten unha e outra vez, tales como o patrimonio monumental de Santiago, os museos, a 
Cidade da Cultura —non exenta de polémica—, a gastronomía, a degustación de viños, as proximidades rurais, etc. Nada 
mencionan do sector artesanal. Pensamos que este é un sector fortemente relacionado co turismo, non só a través da 
industria do souvenir e a compra-venda, senón tamén do interese do visitante pola cultura a través do establecemento 
de rutas por obradoiros, demostracións ao vivo, comunicación cliente-artesán, coñecemento de materiais e técnicas, etc. 

As Administracións deben desenvolver plans eficaces para que os obradoiros e tendas especializadas sexan máis 
visibles e presentes a ollos dos turistas, e accións que poderían incluír: a organización de exposicións e feiras, axudas 
económicas para adaptarse ás necesidades actuais do comercio dixital e a comunicación en rede, iniciativas que 
permitan aos establecementos da hostalaría compostelá empregar louza, utensilios, accesorios e todo tipo de 
decoración de artesáns de Galicia, quedando así os produtos moi visibles aos ollos dos turistas, etc. As posibilidades son 
infinitas. Como pretendemos demostrar con este traballo, o fomento institucional da artesanía galega como valor 
identitario do Camiño e de Compostela pode contribuír non só economicamente ao desenvolvemento de ambas 
realidades, senón tamén ao reforzo dun sentimento comunitario e á transmisión adecuada dos nosos valores 
identitarios e da nosa cultura. 

 
81 Na páxina do Camiño, https://www.caminodesantiago.gal/es/preparate/que-comprar-en-el-camino/artesania-de-galicia, segue a promocionarse a app que xa non 
funciona. 

Fig. 113. Quenindiola. Marcapáxinas con 
iconografía do Camiño, en Creativas Galegas 

(fotografía da autora) 
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CONCLUSiÓNS FiNAiS 
OU EN TORNO Á iDENTiDADE EMiTiDA 

este estudo intentamos achegarnos á creación da identidade visual do Camiño de Santiago a partir 
dalgúns puntos do imaxinario colectivo, partindo de concepcións maiores e aínda máis complexas 
como son as identidades Galicia e Compostela. A primeira viuse construíndo, especialmente dende o 

Romanticismo no século XIX, ao redor dunha serie de tópicos máis ou menos obxectivos e subxectivos, que relacionaron 
este país, nun proceso de diferenciación Galicia-Estado, co rural, o illado, o remoto, o verde, o frondoso, o natural, a 
auga, o Atlántico, etc. No caso de Santiago, foi construída en base a un discurso histórico e tradicional en torno á figura 
do Apóstolo e como cidade meta de peregrinación, cuxo principal atractivo estético é o patrimonio arquitectónico, e o 
principal atractivo afectivo é a tranquilidade e a espiritualidade. Esta identidade configurada durante séculos foi impresa 
no propio do Camiño, fenómeno ao que se adheriron outros elementos como o desfrute da paisaxe, o turismo de 
aventura, a espiritualidade, a sociabilidade e hospitalidade, a multiculturalidade ou a experiencia única e polisémica.  

Neste traballo a nosa principal misión foi a de reflectir cales destes elementos e como foron potenciados até 
hoxe en día polas institucións a través das campañas promocionais, e cales destes elementos e como son empregados 
actualmente polo sector do comercio turístico en Compostela como meta do Camiño a través do souvenir. Esta dobre 
vía de estudo permítenos analizar parte da identidade emitida dende o destino, unha identidade manufacturada 
para ser escollida polo turista na planificación da viaxe, e para ser consumida unha vez o peregrino alcanza á súa meta 
e quere levar un elemento material que encapsule esa experiencia intanxible nun obxecto tanxible. Isto fainos 
reflexionar sobre se ambas dimensións están a ofrecer esa identidade de xeito adecuado para configurar a imaxe 
percibida nos turistas, a imaxe que se queren levar do Camiño á súa casa. 

Para elo partimos da identificación do Camiño nos anos noventa por parte da Xunta de Galicia como unha 
oportunidade única de promocionar todo o país e articular un produto turístico sen parangón. O proxecto baseouse na 
creación dunha identidade nova para o Ano Santo, o Xacobeo, para revestilo de características transversais e ofrecer un 
produto de turismo cultural completo e destinado a todos os públicos, como alternativa ao turismo relixioso (López e 
Pazos Otón, 2009: 417), e ademais extensivo a toda Galicia. Coa creación da marca Xacobeo e a diversificación do 
produto, as motivacións para peregrinar expandíronse en todas as direccións, e resultan infinitas nun fenómeno 
“intemporal dentro do tempo” (Plötz, 1993: 37).  

Como en calquera configuración dunha marca, dende a Xunta propúxose unha identidade corporativa. 
Santomil Mosquera (2014: 235-238) criticou no ano 2014 a súa indefinición, especialmente tras o intento de cambio 
de logotipo e a proliferación extraoficial doutros símbolos como a frecha amarela sobre fondo azul, cun maior potencial 
de identificación co Camiño que os propios elementos deseñados pola Administración. Actualmente atopámonos ante 
unha nova mudanza de logotipo para o 2021, aínda que mantén a continuidade coas cores institucionais —branco e 
vermello— e a característica vieira. Na nosa opinión a frecha segue a ser a icona que o público máis relaciona co Camiño 
e o Xacobeo, como amosa a escolla dos souvenirs, polo que seguimos a identificar certa indefinición e falta de claridade 
nunha única marca. O Pelegrín, a icónica mascota que tanta difusión obtivo dende a creación do Xacobeo, foi sendo 
paulatinamente abandonada, e ningunha outra proposta posterior acadou transcendencia.  

A promoción institucional a través das campañas publicitarias centrouse dende 1993 na diversificación do 
produto. No noso percorrido puidemos comprobar o gran peso que tivo nun principio a promoción do patrimonio 
cultural, especialmente o arquitectónico sacro e histórico. Nas propostas visuais da Xunta sobresaíu o emprego dos 
mapas e trazados dos diversos Camiños presentados como unha ginkana de aventuras, como un vieiro percorrible con 
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paradas onde desfrutar dos “fitos arquitectónicos” e a vida natural e rural. Mentres, outras institucións como o Concello 
ou o Arcebispado, aportaron solucións máis sinxelas que mantiñan os valores tradicionais do Camiño como son a 
importancia da cidade como a súa meta e o carácter espiritual do evento. No primeiro Xacobeo do Novo Milenio, 2004, 
comézase a apreciar un cambio na imaxe publicitaria que está en consonancia coas campañas de Turespaña como Spain 
Marks (2002), centrada na experiencia do visitante e na transmisión de valores holísticos e vivenciais. Comeza a mudar 
o enfoque dende a importancia do valor material ao valor inmaterial do produto. Esta tónica manterase en campañas 
de Turgalicia como Galicia, sí es única (2006) y Galicia, ¿la sientes? (2007), enfocadas á evocación de sensacións 
pracenteiras, de relax, aventura e crecemento persoal. Esta intención comunicativa culminará no 2010 coa campaña 
Agora é cando, Galicia é onde, coa escolla do peregrino e o visitante e as súas experiencias persoais como protagonistas 
absolutos dos carteis, centrados en paisaxes extraordinarias, o desfrute gastronómico e a oferta cultural de exposicións 
e concertos. Esta campaña non estivo exenta de polémica, polo pouco protagonismo outorgado a Compostela como 
meta do Camiño, e a indefinición dos valores patrimoniais e culturais. En contraposición, a promoción do arcebispado 
continuou incidindo nos valores espirituais do Ano Xubilar e o Apóstolo como meta da peregrinación. 

Na actualidade do Xacobeo 2021 observamos un interesante cambio. A promoción en principio ía desenvolverse 
na tónica do vídeo promocional para FITUR 2020 “Eu tamén teño 21”, cunha comunicación dinámica, que pretendía 
amosar unha imaxe de Galicia que englobaba moitos conceptos —moderna pero tradicional, tranquila pero 
emocionante, urbana pero rural, pequena pero grande— cunha ampla sucesión de imaxes moi variadas para cubrir todas 
as inquedanzas e motivacións dos visitantes, transmitindo a idea de diversificación total. Tras a crise sanitaria derivada 
do COVID-19, as restricións de mobilidade e o estado anímico global, a estratexia de comunicación tivo que mudar. 
“Camiña a Galicia” (2020) empregou por primeira vez en toda a historia do Xacobeo a fórmula “Ano Santo” —“Todos 
necesitamos un Año Santo”— para reimprimirlle ao fenómeno unha aura de espiritualidade necesaria en tempos de 
crise. Galicia xa non se amosa moderna, dinámica e festiva, senón máis ben como unha oportunidade para pasar páxina 
despois dunha situación tan extrema, a base de imaxes de enclaves naturais tranquilos e relaxantes, sen masificación 
de xente, nunha volta aos valores naturais e rurais, ao contacto co aire puro e nun ambiente de autocoñecemento 
liminar: “Si estás atrapado en la sombra: avanza”; de esta sairemos mellores: “del lodo crecen las flores más altas”. E 
unha vez máis, a campaña do Arcebispado reclama a importancia da espiritualidade orixinal do Camiño: “Sal de tu tierra 
/ el Apóstol de espera”. 

Está claro que hoxe en día a cultura xa non é un pracer minoritario e diletante, senón un perfil de consumo e un 
tipo de ocio cada vez máis demandado (Herrero Prieto, 2010: 178). Ademais de que o turismo cultural representa unha 
porcentaxe cada vez maior do turismo global, este tipo de turista gasta de media máis que o resto, polo que ten un 
importante interese económico (Richards, 2011: 1243). A promoción turística institucional reivindica as expresións 
culturais e tradicións dun territorio, pero só se funcionan como atractivo, é dicir, cando son susceptibles de converterse 
en produtos cun valor económico (Hernández Ramírez, 2007: 24-26), 

Para nós, hai un feito moi claro: se a identidade proxectada responde exclusivamente a criterios de mercado, 
dificilmente vai estar comprometida cun desenvolvemento sociocultural sostible. Dentro desa concepción, é lóxico que 
a articulación dun turismo cultural de calidade pase por ofertar aos turistas experiencias o máis auténticas e únicas 
posibles, respectando as tradicións culturais e transmitindo uns valores identitarios adecuados. Un dos aspectos da 
identidade do Camiño que consideramos, está totalmente esquecido na promoción do mesmo, é o sector da artesanía, 
que na nosa opinión está fortemente relacionado con concepto de autenticidade na experiencia turística.  

As artesanías crean imaxes positivas do destino e as comunican aos turistas e aos habitantes, polo que están 
altamente relacionadas co nivel de autenticidade e de identidade (Goo e Ming, 2011: 115). Turner defende que “o 
turismo é unha busca de culturas locais auténticas, pero a industria turística, creando a ilusión de autenticidade —esa 
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autenticidade finxida da que falaba Cohen— descarta a posibilidade dunha experiencia cultural auténtica” (citado en 
Blanco Herranz, 2009: 25). Para nós, isto é certo en parte. A experiencia do turismo tal e como está establecida descarta 
en boa parte a autenticidade, porque o turista espera atopar na cidade un gran número de tendas de souvenirs kitsch 
de mala calidade que reproduzan máis ou menos esa autenticidade finxida, que eles mercarán sendo máis ou menos 
conscientes do “engano”. Que sucedería se na cidade non proliferasen eses establecementos senón aqueles que 
promoven os valores culturais a través da nosa artesanía? A clave está en que a identidade se proxecte dende a propia 
cidade, de que sexa unha construción social compartida. O fortalecemento da identidade de comunidade por medio do 
artesanado local reforza a imaxe dunha rexión, valora as súas diversidades e singularidades, propicia a produción de 
bens culturais diferenciados e o consumo de mercadorías de calidade (Mello e Ceretta, 2015: 189-192). 

A promoción institucional xerada en torno ao Camiño é a cidade de Santiago como produto turístico esquece de 
xeito elocuente o sector artesanal da mesma, que cremos, tanto pode ofrecer ao desenvolvemento sostible do destino. 
As campañas, de xeito xeral, non destacan elementos atractivos para os turistas como a cultura etnográfica e autóctona 
e non ofrecen información ou promoción de obxectos e produtos culturais artesáns. Non reivindican Santiago como un 
dos puntos de produción de ourivería e acibechería máis importantes de Europa dende a Idade Media, o mantemento 
dunha tradición gremial milenaria ou a ligazón do Camiño co souvenir como fenómeno derivado da propia 
peregrinación. Pero tampouco ofrecen unha imaxe de Santiago e Galicia como un país cuxas fortes raíces culturais e 
tradicións tamén son empregadas por creadores contemporáneos que teñen moito que ofrecer cos seus deseños e 
reinterpretacións. Os anuncios e campañas amosan natureza, paisaxes marabillosas, tranquilidade, descanso, 
hospitalidade e se acaso, gastronomía. Os consumidores están empapados desas imaxes antes de emprender a viaxe, 
é o que lles interesa e o que agardan atopar. Pero non amosan interese xeral por adquirir obxectos culturais porque 
descoñecen os procesos históricos e tradicionais que hai detrás, porque non se lles comunican. Estamos perdendo unha 
excelente oportunidade de promocionar a nosa historia e identidade. 

Nós pensamos que o fomento da historia e a cultura do Camiño e de Compostela a través dos souvenirs ten que 
estar proxectada dende a busca dunha autenticidade propia, sempre dende o “Noso” e non adaptándose ás necesidades 
do turista, senón educando ao turista sobre o feito diferencial de Galicia e do Camiño, para que eles mesmos sentan a 
curiosidade e valoren o que lle estamos a contar a través destes obxectos. Non se trata de ofrecer o que o turista quere 
mercar, trátase de ofrecer o que nós queremos contar, e educar ao turista para que o valore e polo tanto, o queira mercar. 
Isto xerará á súa vez o resultado económico que persegue a promoción institucional, pero dende un primeiro paso 
auténtico, e facéndoo dende a conciencia cultural do “Noso”, presérvase, poténciase e difúndese a cultura, en lugar de 
destruírse. Os souvenirs, eses pedaciños da memoria que Canestrini (2001: 55) chamou “trofeos da viaxe”, poden, 
dalgún xeito, “evocar unha pouca da maxia que ten unha historia moito máis longa”. Debemos ser nós os que contemos 
esa historia. Para iso é necesario estudala, revalorizala, comunicala, fomentar as actividades en torno aos obradoiros 
artesanais e divulgar a autenticidade do material e o proceso produtivo e creativo. E iso é moi difícil facelo sen o interese 
e apoio das institucións.  

A visión antropolóxica da cultura é ben diferente a da visión dos economistas ou planificadores urbanos, pero 
non son excluíntes. En palabras de Greenwood (1992 [1977]: 261), “a perspectiva antropolóxica capacítanos para 
comprender por que a mercantilización da cultura local dentro da industria turística é fundamentalmente destrutiva, e 
por que a comercialización da ‘cultura ao peso’ require un detido exame”, e coma dixo o mesmo historiador, 
“dispoñemos das ferramentas propias das ciencias sociais para comprender a fraxilidade da cultura local, e é 
responsabilidade dos humanistas sacar rendemento a estas ferramentas”. Non o esquezamos.  
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A MODO DE EPÍLOGO: CONTINUACIÓN DO ESTUDO 
 

ando formulamos este proxecto fixémolo dentro dunha ambición máis ampla que era a de estudar a 
construción do imaxinario visual do Camiño de Santiago dende os inicios da peregrinación até o día de 
hoxe. Isto contemplaría as dúas realidades das que tanto falamos, a identidade emitida polos 

“promotores”, e a imaxe percibida polos “peregrinos”. Co obxectivo de cinguirnos ao tempo e recursos contemplados 
para este estudo, decidimos abarcar o fenómeno Xacobeo (1993-2021) dende a identidade emitida, principalmente a 
través da promoción institucional e o comercio de souvenirs, que nos pareceu interesante relacionar. Pero na amplitude 
do tema xeral entrarían en xogo outros moitos factores, sendo este un estudo con posibilidades de expandirse en moitas 
direccións e vertebrado pola interdisciplinariedade. Por citar algunhas, dentro da identidade emitida sería 
interesante analizar outros materiais promocionais enfocados a distintos públicos como vídeos, carteis, folletos e webs 
específicas de todos os eventos culturais, festivais e feiras; a actividade artística en torno ao Camiño fomentada polas 
institucións —como o caso da iniciativa Historietas Jacobeas (Consejo Jacobeo, Goberno de España) para 202182; o 
amplo programa expositivo e cultural; a posta en marcha de iniciativas en relación ás TIC como Smart Camino (Turismo 
de Galicia-AMTEGA)83, patrocinios deportivos, trofeos e torneos, etc. Dentro da imaxe percibida, pensaríamos en 
repasar a literatura odepórica; os produtos audiovisuais e literarios actuais —películas, documentais, literatura, 
videoarte, series específicas de televisión ou capítulos de series consolidadas de gran impacto nacional—84; ou o 
amplísimo campo de estudo que supón a rede 3.0 e a proliferación de blogs, páxinas de facebook, instagram, pinterest 
e outras redes sociais que nos permiten analizar un repertorio infinito de aspectos da imaxe percibida polos peregrinos. 

Nun principio, neste estudo contemplamos a creación dunha base de datos 
interactiva que nos permitira catalogar os produtos publicitarios nunha serie de fichas 
que identificaran os seus datos e un comentario razoado e posto en contexto. Isto non 
foi posible no transcurso desta investigación, tendo en conta que a maioría de 
organismos aos que nos diriximos para solicitar os materiais non contan fisicamente con 
eles, polo que resultou imposible examinar os carteis e anuncios para unha catalogación 
satisfactoria que nos permitise recoller datos relativos a técnicas, medidas, autoría, etc. 
e presentar fotografías ou dixitalizacións de calidade. Sabemos que a situación actual é 
complexa e as reunións persoais e o acceso presencial ás fontes estiveron moi limitados, 
pero agardamos que nun futuro sexamos capaces de compilar todas as imaxes e datos 
necesarios para levar a cabo dita base de datos, que suporía un recurso moi valioso para 
estudar a imaxe do Camiño de Santiago, e que ademais, sería susceptible de expandirse 
e medrar en moi diversas direccións adaptándose á continuación do estudo. 

 

 
82 Para esta iniciativa foron seleccionados quince artistas procedentes das comunidades autónomas polas que pasa o Camiño Francés, impulsando un traballo de 
libre creación que recollese as impresións sobre este fenómeno de xeito subxectivo para “actualizar en formato cartel ou historieta os vellos conceptos, símbolos, 
mitos, historias e narrativas do Camiño, renovando e traendo ao noso tempo a Tradición Xacobea”. https://consejojacobeox21.es/historietas-jacobeas/  
83 É unha liña estratéxica de Smart Turismo para fomentar a converxencia entre o sector tecnolóxico e turístico. Baséase en ofrecer servizos ao peregrino e promocionar 
a Galicia, Santiago e o Camiño dende o punto de vista económico, a través da comercialización dos seus produtos e servizos (Río Arca, 2015: 21). 
84 Neste eido debemos mencionar os estudos da rede Galabra da Universidade de Santiago, coa que sería moi frutífero colaborar. Centra o seu estudo na produción 
e transferencia do coñecemento sobre asuntos ligados ao funcionamento da literatura e a da cultura, con especial atención á esfera galega e portuguesa, e prestando 
un gran interese polas imaxes de Galicia e de Santiago de Compostela a través do Camiño e de produtos como os textos de Paulo Coelho. https://redegalabra.org  
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Fig. 114. Nikis Galicia. Deseño do 
Camiño estilo Pacman (fotografía 

da autora)       
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Figs. 115-116.  Quenindiola: Postais en téxtil con iconografías do Camiño, en Creativas Galegas (fotografía da autora)       
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