
Ano Santo Compostelán

1. Imagotipo do Ano santo compostelán 2021

-           Medallón: indica a proxección planetaria que o 

Xubileu compostelán alcanzou: Santiago o Apóstolo, 
seguindo os mandatos de Cristo, traíanos o Evanxeo ata o 
Finisterre da  Gallaecia (Evanxeos de: Mateo 28, 19; 
Marcos 16, 15). Hoxe estendeuse cara aos “novos  
finisterres”, e non só xeográficos, senón tamén dixitais.

-          A vieira e a Cruz de 
Santiago: a silueta da Vieira, 

símbolo universal do Camiño do peregrino compostelán, fai 
referencia á nosa terra galega coas súas costas, á que chegaron 
millóns de peregrinos para atoparse co Apóstolo Santiago, vindo 
desde Terra santa e simbolizado na emblemática Cruz de Santiago. En 
ambos elementos está a expresarse a identidade do Apóstolo: na 
vieira lémbranse as orixes mariñeiras de Santiago, un dos primeiros 
discípulos en ser escollido e chamado por Xesús nas beiras 
dun mar máis tranquilo que o que baña as nosas costas 
(Mar de Galilea); na cruz de Santiago con forma de espada, 
alúdese ao seu final, pois foi o primeiro do grupo dos 
Apóstolos en ser condenado á morte e decapitado coa 

espada por orde do Rey de  Xudea  Herodes  Agripa, segundo narra o Libro dos 
Feitos dos Apóstolos (12, 1-3).

Tanto a Vieira como a Cruz están partidas á metade, e forman unha unidade na 
que se quere expresar a indisoluble unión que existe entre  o camiño cos seus 
peregrinos e a tradición  apostólica: Santiago o Apóstolo foi o primeiro 
peregrino, e sen el non existirían nin o Camiño nin os peregrinos. Na orixe do 
Camiño atópanse as peregrinacións á tumba do Apóstolo Santiago para 
venerar as súas reliquias. Por iso o Apóstolo convértese tamén na meta de todo 
Camiño.

-           

Trátase dun logotipo de forma circular que contén no seu 
interior elementos clásicos do Xubileu Compostelán 
cunha alta carga simbólica:



Diagrama: A modo de escintileos representan varias 

realidades relacionadas co Camiño. En primeiro lugar, 
evocan a tradición do achado do corpo de Santiago, 
asociado ao estraño fenómeno duns resplandores 
misteriosos sobre un  montículo do bosque  Libredón, coma 
se fosen choiva de estrelas.

Finalmente estes escintileos indican a diversidade propia do Camiño, en  proveniencias, 
razas, culturas, idades,… Pero tamén o proxecto de construción dun Camiño de  
inclusividade que poidan percorrer as persoas con discapacidade; así como unha chamada 
para desenvolver o seu valor como símbolo de fraternidade e 
concordia entre os diversos pobos.

-          Texto  Xubileo 2021: O Xubileu ou Ano Santo 

compostelán celébrase de forma regular cada ano cuxo 25 de 
xullo – festividade de Santiago Apóstolo –  cae en domingo, e 
concede a indulxencia plenaria aos fieis cristiáns. Durante o 
Xubileu mantense aberta a Porta Santa da Catedral de 
Santiago. O primeiro Ano Xubilar compostelán foi 
establecido polo Papa Calixto II en 1122 para o ano 1126. Os 
últimos foron 1993, 1999, 2004 e 2010; e o do ano 2021 fará o 
número 120, un ano que contará cunha Catedral e un Pórtico 
totalmente restaurados.

En segundo lugar, e do mesmo xeito que ocorre coas 
mareas, que no seu continuo movemento de subida e baixada bañan a nosa costa, os 
escintileos representan as diferentes vías de chegada ou camiños tradicionais polos que 
transitan os peregrinos, e que hoxe tamén son as “vías dixitais” que forman amplas 
“redes”; pero ao mesmo tempo representa a proxección universal do camiño, 
comprobada nas 179 nacionalidades de  proveniencia dos peregrinos segundo os datos 
estatísticos da Oficina de Acollida ao Peregrino, e que van máis aló mesmo dos clásicos 
lugares de orixe.
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1.     Cartel do Ano Santo compostelán

O  isologo “Ano Santo Compostelán 2021”, recolle co “cero en forma de Vieira” os elementos do  
logo relativos á tradición  apostólica de Compostela; así como a indicación da data do novo ano 
Compostelán; e, lendo ao revés 2021, o número que ocupa na serie de Xubileus composteláns, que é 
o 120. Pero, sobre todo, é unha invitación a que o Ano santo sexa o teu ano, o ano en que cada un de 
nós. Como peregrinos, poñámonos en marcha cara a Santiago, o amigo do Señor.

Ÿ a “entrar” na Catedral, meta do Camiño, e a “deixarse abrazar” polo Amigo do Señor, Santiago o 
Apóstolo, que espera a todos e cada un dos peregrinos para abrís as portas que introducen nas 
grazas xubilares do Ano Santo;

Ÿ a “contemplar” nas recuperadas  policromías do Pórtico da Gloria, a beleza da fe cristiá, vendo 
tamén nelas a  multiforme e  colorida expresión da fe de tantos e tantos peregrinos de  
proveniencias e razas diversas, e que ao longo da historia chegaron ata a tumba do Apóstolo.

Esta obra culmen da escultura  románica e da arte universal foi a orixinal e primitiva porta de 
entrada dos peregrinos á Catedral durante séculos. Os seus máis de 200 expresivas e vivas figuras 
de granito daban a benvida aos peregrinos que chegaban ata a Catedral para venerar as reliquias do 
Apóstolo Santiago, e forman un cadro  pétreo animado cunha mensaxe teolóxica centrada na 
Salvación do Home por Cristo.

Ÿ a “saír e poñerse” en camiño para peregrinar ata Santiago, física, espiritual e ata “dixitalmente”;

O elemento central do cartel é o Pórtico 
da Gloria, a grandiosa obra do Mestre 
Mateo que se atopa neste momento 
totalmente restaurado. Un tesouro 
escondido dentro da actual fachada 
barroca e que todo peregrino, ao chegar 
a Compostela, contempla emocionado e 
con bágoas nos ollos desde a praza do 
Obradoiro. A este momento único fai 
referencia a silueta das torres da 
catedral.

O Pórtico componse de tres arcos, un por 
cada nave da Catedral. Na columna central ou  parteluz, atópase a escultura do Apóstolo Santiago o 
Maior, cunha  cartela na man dereita na que está escrito “ Misit me  Dominus” –envioume o Señor–, 
aludindo á súa predicación  apostólica en  Hispania e xustificando así o seu enterramento en 
Compostela.

Este é tamén a mensaxe central que se quere transmitir co cartel e que se expresa no lema “Sae da 
túa terra. O Apóstolo espérate”: Convida a todos 
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