Hoc in honore Dei
templum Iacobi Zebedei
quartus Petrus ei
quinto dico luce diei
(Eu, Pedro IV, dedico a honra de Deus
este templo de Santiago o Zebedeo,
cando brilla a luz do día quinto)
*Inscripción dunha das doce cruces de consagración da Catedral de Santiago

Presentación pública aos medios
15 de marzo de 2011
Cripta Románica da Catedral de Santiago

ABRIL
Compostela abraza a súa Catedral
Exposición Domus Iacobi. A historia da Catedral de Santiago
Concerto inauguración: Real Filharmonía de Galicia
Inauguración da restauración dos retablos das Ánimas
Funcionamento da Carraca da Catedral
Festival de Músicas Contemplativas
MAIO
Presentación do libro A Catedral de Santiago: Historia e cultura
Conmemoración da consagración da Catedral
Compostela Organum Festival – ciclo de primavera
XUÑO
Congreso Internacional de Literatura de Viaxes
Música: Festa Dies: A festa medieval no templo de Santiago
Galicia Classics
Real Filharmonía de Galicia / Elina Garanca
Mischa Maisky
Inauguración da Oficina Técnica do Plan Director da Catedral
Presentación do Plan de obras de restauración da Catedral
XULLO
Galicia Classics: Staatskapelle Berlín / Daniel Baremboim
Festival Via Stellae
Fogos do Apóstolo
Espectáculo multimedia na Fachada do Obradoiro
Solemnes Vésperas do Apóstolo Santiago
Festividade do Apóstolo Santiago
Congreso Leccións Xacobeas
Gastronomía: Santiago (é)tapas

AGOSTO
Reapertura do Museo da Catedral, tras a súa remodelación
Exposición Cerimonial, festa e liturxia na Catedral de Santiago
Compostela Organum Festival – ciclo de verán
Curso Universitario Internacional Música en Compostela
SETEMBRO
Músicas da itinerancia. Trobeiros galegos medievais e a súa época
Ópera - Real Filharmonía de Galicia. Il barbiere di Siviglia
OUTUBRO
Inauguración da nova sede do Museo das Peregrinacións e de Santiago
Exposición A cidade da Catedral. Compostela no século XIII
Compostela Organum Festival – ciclo de outono

NOVEMBRO
Exposicións:
Intramuros
Santiago de Compostela. 25 anos de Patrimonio Mundial
Concerto e gravación de disco sobre o organista Melchor López
Gastronomía: Compostela Restaurant Festival
DECEMBRO
Concerto de clausura: Real Filharmonía de Galicia - RIAS Kammerchor
Cerimonia da Translación

ABRIL

INICIATIVA DIDÁCTICA e de
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
9 de abril

Compostela abraza a súa Catedral
Convocatoria á sociedade para rodear todo o
perímetro da catedral nun simbólico abrazo
como mostra de apoio ao oitavo centenario da
súa consagración.
Na iniciativa participarán os escolares da
cidade, que así poderán coñecer mellor a
catedral, dispondo de material didáctico e de
traballo previo nas aulas.

EXPOSICIÓN
9 de abril, inauguración - Pazo de Fonseca

Domus Iacobi. A historia da Catedral de
Santiago
Dende abril e ata xullo, o Pazo de Fonseca acollerá unha exposición
que repasará a historia da basílica xacobea, custodia do sepulcro do
Apóstolo Santiago e meta de peregrinación. Unha viaxe a través do
tempo para comprender mellor as claves da historia e a arte da
Catedral a través de varias das pezas máis singulares do seu
patrimonio, algunas presentes por vez primeira fóra das súas
localizacións habituais e outras, procedentes de coleccións
particulares, que voltan por uns meses a Compostela sumándose á
celebración dos 800 anos da consagración.
A exposición desenvólvese en nove ámbitos nos que, seguindo unha
orde cronolóxica, abórdanse os principais fitos na historia da Catedral.
O momento da Consagración, o 21 de abril de 1211, convértese en
punto de inflexión e ocupa un lugar protagonista no percorrido da
exposición.
•Organiza: Consorcio de Santiago / Cabildo da Catedral de Santiago
•Comisario: Ramón Yzquierdo Peiró

MÚSICA

9 de abril - Catedral de Santiago

Concerto inauguración
Real Filharmonía de Galicia
Capela Compostelana
J. de Vaquedano, selección de obras corais
M. López, Misa de Réquiem
José de Vaquedano e Melchor López foron mestres de
capela da Catedral de Santiago nos séculos XVII e XVIII.

PATRIMONIO
16 de abril

Retablos da Capela de Ánimas
Durante a Semana Santa de 2011 terá lugar a
inauguración dos retablos restaurados da Capela de
Ánimas. Representan as diferentes estacións do Via
Crucis e foron realizados en época neoclásica utilizando a
técnica do estuco de xeso, algo insólito no norte
peninsular.
O Consorcio de Santiago iniciou a súa recuperación no
ano 2006 e contou coa colaboración do Opificio delle
Pietre Dure, de Florencia. Agora, despois de catro anos, os
retablos volven mostrar a súa orixinal policromía,
devolvendo a cor a uns rostros que a tradición atribúe a
certos personaxes reais que habitaban na cidade naquel
momento.
Presentación de publicación conmemorativa

PATRIMONIO

21, 22 y 23 de abril

A Carraca da Catedral
A carraca da Catedral, situada na torre norte da
fachada do Obradoiro, é un instrumento musical
de enormes dimensións que soa entre o Xoves e
o Sábado Santo.
Foi recuperada o ano pasado polo Consorcio de
Santiago e o seu peculiar son volverá encher as
rúas históricas de Santiago nesta Semana Santa.

MÚSICA
18-23 abril (Semana Santa)

Festival de Músicas Contemplativas
Durante a Semana Santa de 2011 diferentes igrexas da cidade histórica de
Santiago de Compostela acollerán a sexta edición do Festival de Músicas
Contemplativas, un certame musical que aposta polo diálogo intercultural no
que participarán trece agrupacións representativas de distintas tradicións
musicais de Oriente e Occidente e das súas espiritualidades.
VI FESTIVAL DE MÚSICAS CONTEMPLATIVAS

18-IV, 20:30 h. The New London Consort (Inglaterra)
19-IV, 19:30 h. The Gustaf Sjökvist´s Chamberchoir ( Suecia)
19-IV, 21:30 h. Nodira Ensemble (Uzbekistán)
20-IV, 19:30 h. Fargana Qasimova Ensemble (Azerbaixán)
20-IV, 21:30 h. Rheinische Kantorei (Alemaña)
20-IV, 23:30 h. Deba (Mayotte – Océano Índico – África)
21-IV, 19:30 h. Diabolus in Musica (Francia)
21-IV, 21:30 h. Hilliard Ensemble ( Inglaterra)
21-IV, 23:30 h. Nouredine Khourchid & Derviches (Siria)
22-IV, 19:30 h. Vishwa Mohan Bhatt & Divana (India)
22-IV, 21:30 h. Il Complesso Barocco (Holanda)
22-IV, 23:30 h. Sheikh Yasin Al Tuhami (Exipto)
23-IV, 19:30 h. The King´s Consort (Inglaterra)
•Programa: Xosé Denis. Dirección de Programas do Consorcio de Santiago

MAIO

PUBLICACIÓNS
Publicación conmemorativa:

A Catedral de Santiago de Compostela.
Historia e cultura
Presentación da edición conmemorativa do oitavo centenario da
Catedral de Santiago. Un libro concibido a modo de itinerario
visual, con fotografías de Domi Mora, precedido dunha relación
de textos sobre as orixes e construción da basílica, as súas
tradicións e cultura e a súa evolución:
•Santiago e as tradicións xacobeas: o Locus Sancti Iacobi e a Compostela
medieval, José M. Andrade
•Cabildo e catedral: evolucións paralelas entre os séculos XI e XIII, Francisco
Javier Pérez Rodríguez
•A construción da catedral románica, Ramón Yzquierdo Perrín
•As fachadas “parlantes” da catedral románica: unha nova dimensión da
escultura monumental, Manuel Castiñeiras
•Os triunfos do século XVI, Juan M. Monterroso Montero
•A metamorfose barroca: novas escenografías de presentación do Apóstolo,
Miguel Taín Guzmán
•A catedral da Ilustración: mentalidade, obras e proxectos, Francisco Singul
•Espazos públicos. O legado da catedral, Juan Conde Roa
•O Arquivo catedralicio, José María Díaz
•O Museo da catedral, Ramón Yzquierdo Peiró

A CONSAGRACIÓN da
CATEDRAL DE SANTIAGO
Conmemoración da
Consagración da Catedral
6 de maio
Solemnes Vésperas
7 de maio
Cerimonia da Consagración
A basílica compostelá será escenario dunha celebración
relixiosa solemne en recordo da consagración da catedral
románica que tivo lugar en 1211, presidida polo entón rei
de León Afonso IX, ao que acompañaron o seu fillo, o
Infante Fernando, dez bispos galegos e portugueses e
todas as personalidades eclesiásticas e civís de León e
Galicia.

MÚSICA
Compostela Organum Festival
Os órganos históricos das igrexas de Santiago serán os protagonistas
dun ciclo musical polo que pasarán organistas e agrupacións
sinaladas do panorama cultural europeo. Grazas a esta iniciativa
cultural prodúcese a revitalización dun instrumento de forte presenza
musical nas igrexas e nos que se aúnan escultura e pintura con
elementos propiamente sonoros, o que fai deles auténticas pezas de
arte con entidade propia no conxunto arquitectónico ao que pertencen.

Ciclo de Primavera
•Domingo, 1 de maio. Catedral de Santiago
Manuel Cela, organista da Catedral de Santiago
•Sábado 7 de maio, igrexa da Universidade
Bruno Forst / Capilla de Extravagantes
•Sábado 14 de maio, Igrexa das Ánimas
Fernando Buide & Solistas da Real Filharmonía de
Galicia
•Sábado 21 de maio, igrexa de San Miguel dos Agros
Coro Francisco de Montanos
•Domingo 29 de maio, igrexa das Ánimas
Alamire
•Programa: Bruno Forst

XUÑO

CONGRESOS
5-12 de xuño

LitVi: Congreso Internacional de
Literatura de Viaxes
Encontro entre novelistas de literatura de viaxes
procedentes de todo o mundo. O tema desta
edición xirará en torno á xeografía das catedrais
europeas.
Programa:
Ken Follet
Julio Llamazares
Ildefonso Falcones
Amin Maalouf
Carmen Becerra

MÚSICA e
PATRIMONIO
Festa Dies: A festa medieval no
templo de Santiago
Concerto e gravación de disco con músicas do
Códice Calixtino e de peregrinos europeos, a
cargo do grupo Resonet, baixo a dirección e
transcrición de Fernando Reyes.
Un traballo de recuperación da tradición litúrxica
medieval da festa de Santiago, con libreto en seis
idiomas e fotografías de Eutropio Rodríguez.

MÚSICA

Galicia Classics

4 de xuño
Real Filharmonía de Galicia
Elina Garanca, mezzosoprano
Obras de Donizetti, Ponchielli, Bizet

7 e 9 de xuño
Mischa Maisky, violoncello
Integral das suites para violoncello de J. S. Bach
Organiza. Xunta de Galicia

PATRIMONIO

Oficina Técnica do Plan Director da
Catedral de Santiago
Posta en funcionamento do centro de coordinación de
todos os traballos relacionados co desenvolvemento
do Plan Director da Catedral.

O Plan Director da Catedral de Santiago, destinado a regular todas as obras
a executar na conservación do conxunto arquitectónico da basílica xacobea,
ten o seu inicio en 2005, cando a Consellería de Cultura da Xunta de Galicia
e o Cabildo da Catedral asinan un convenio de colaboración. Tras as
aprobacións preliminares o Plan foi aprobado finalmente polo Concello de
Santiago o 27 de outubro de 2009. O plan establece un programa de
actuación que preve intervencións prioritarias, outras secundarias e
actuacións de final en fachadas, cubertas e torres, entre outras, por un
importe total de 24 millóns de euros.

PATRIMONIO
Plan de obras de restauración da
Catedral de Santiago
En xuño estará listo o programa de intervencións para
desenvolver no conxunto catedralicio, como inicio do plan
de obras de restauración, que serán financiadas coas
achegas dos patrocinios procedentes das empresas
participantes no 800 Aniversario da consagración da
Catedral de Santiago.

•Ciclo de conferencias e publicacións
•Encontro de profesionais

XULLO

MÚSICA
8 de xullo

Galicia Classics
Staatskapelle Berlín
Daniel Baremboim, director

Sinfonías de A. Bruckner
9-22 de xullo

Festival Via Stellae
O Festival de Música de Compostela e os seus
Camiños -Via Stellae- encherá de música
diferentes espazos da cidade e de toda a
xeografía galega, con agrupacións e solistas
representativos do mellor do clasicismo e barroco,
así como creación contemporánea.
•Organiza. Xunta de Galicia

PATRIMONIO
24 de xullo

Fogos do Apóstolo
Tradicional espectáculo de fogos artificiais, luz e son con
epicentro na fachada do Obradoiro da Catedral.

26 a 30 de xullo

Espectáculo multimedia
Espectáculo audiovisual multimedia, con recreacións en
tres dimensións, sobre a evolución arquitectónica da
fachada do Obradoiro, dende a época medieval ata o
barroco, mediante a técnica do video mapping. Proxección
de imaxes sobre a superficie da fachada transmitindo
efectos de movemento, acompañado de luz e son.

31 de xullo

Espectáculo pirotécnico
Fogos finais das Festas do Apóstolo na Alameda

Festividade do
APÓSTOLO SANTIAGO
24 de xullo

Solemnes Vésperas do Apóstolo Santiago
A catedral será escenario da celebración litúrxica das vésperas, para
as que se recuperaron os cantos tradicionais así como as
vestimentas antigas dos membros do cabildo.

25 de xullo

Festividade de Santiago Apóstolo
Ofrenda Nacional ao Apóstolo Santiago por parte do Rei ou dalgún
delegado elixido polo monarca, en recordo do padroado de Santiago.

CONGRESOS
Leccións Xacobeas
20-23 de xullo
Congreso divulgativo durante o que varios estudosos
presentarán as últimas investigacións sobre o Camiño, o
fenómeno xacobeo, o culto ao Apóstolo e a Catedral de
Santiago.

Programa
O aniversario da consagración da Catedral
Os sentidos no Camiño: tacto, olfato, gusto, oído, vista
A Catedral e a cidade de Santiago hoxe: unha reflexión
para o futuro.
Andando o Camiño

GASTRONOMÍA
Santiago (è)tapas
Concurso gastronómico durante o cal os
establecementos da cidade competirán por
elaborar a mellor tapa.
Alta gastronomía en pequeno formato.
Organiza: Turismo de Santiago

AGOSTO

PATRIMONIO
Reapertura do Museo da Catedral
En agosto terá lugar a reapertura do Museo da
Catedral tras a remodelación das súas dúas
primeiras plantas, dedicadas á historia da
Catedral desde as súas orixes ata o século
XVIII. Trátase dunha intervención profunda de
renovación
museográfica
e
posta
en
funcionamento dun novo percorrido expositivo
que permitirá ter acceso a pezas únicas
procedentes da Catedral románica e profundar
no proceso construtivo do templo ao longo dos
séculos.
O novo Museo, adaptado ás últimas esixencias
museográficas e de conservación, concíbese
como una viaxe a través do tempo. Tamén
contará con renovados materiais didácticos nos
que se incorporan as novas tecnoloxías

EXPOSICIÓN
Agosto – outubro (San Martiño Pinario)

Cerimonial, festa e liturxia na
Catedral de Santiago
Con pezas do Museo e Arquivo Catedralicios e a colaboración dos
Museos das Peregrinacións e de Santiago, de León ou dos Camiños
de Astorga, entre outros, a mostra realiza un percorrido polo
cerimonial compostelán, desde as orixes do Locus Sancti Iacobi ata
a actualidade, pasando polo renacemento e os esplendores do
barroco.
Tamén haberá un lugar especial para o cerimonial no Camiño de
Santiago: a saída do peregrino, o cerimonial de despedida, o
encontro no camiño co milagre, as reliquias, os monxes, centros de
hospitalidade, a praza do paraíso en Compostela e a propia
Catedral, símbolo da Xerusalén Celeste, escenificando no abrazo ao
Apóstolo, a vixilia ante o altar maior, a visita a outras reliquias da
Basílica Xacobea ou a doazón de exvotos.
•Organiza: Consorcio de Santiago / Cabildo da Catedral
•Comisarios: José María Díaz Fernández / Ramón Yzquierdo Peiró
•Asesores científicos: Miguel Taín Guzmán, Francisco Singul Lorenzo, José Ignacio Cabano.

MÚSICA
Compostela Organum Festival
Os órganos históricos das igrexas de Santiago serán os protagonistas dun ciclo
musical polo que pasarán organistas e agrupacións sinaladas do panorama
cultural europeo. Grazas a esta iniciativa cultural prodúcese a revitalización dun
instrumento de forte presenza musical nas igrexas e nos que se aúnan escultura
e pintura con elementos propiamente sonoros, o que fai deles auténticas pezas
de arte con entidade propia no conxunto arquitectónico ao que pertencen.

Ciclo de Verán
•Martes 23 de agosto, igrexa das Ánimas
Vicent Bru / Calpul Múrice
•Mércores 24 de agosto, igrexa de San Miguel dos Agros
Luis Lledias
•Xoves 25 de agosto, Catedral de Santiago
Esteban Landart
•Venres 26 de agosto, igrexa da Universidade
Ana Aguado
•Sábado 27 de agosto, igrexa da Universidade
Capilla de Extravagantes
•Domingo 28 de agosto, igrexa de San Paio
Andrés Cea & Ishbylia Consort

MÚSICA
Música en Compostela
LIV edición do Curso Universitario Internacional Música en
Compostela
O Curso Universitario Internacional Música en Compostela
celébrase de forma ininterrompida dende 1958, ano no que
naceu por iniciativa do mestre Andrés Segovia. Dende entón a
música da Catedral de Santiago, dende o Códice Calixtino ata
as composicións dos seus máis coñecidos mestres de capela,
ocupou un lugar destacado no curso.

Concertos
Real Filharmonía de Galicia
Maximino Zumalave, director
4 de agosto, Auditorio de Galicia
J. Arriola, Concerto para trompa
F. Mosquera, Concertino para orquestra de corda
X. de Paz, O mencer dos soños
O. Vázquez, Hermes
6 de agosto, Auditorio de Galicia
M. Fall,: Noches en los jardines de España
M. Castillo, Cuatro cuadros de Murillo
M. Fall,: El amor brujo

SETEMBRO

MÚSICA
12 a 18 de setembro

Músicas da itinerancia
Baixo o título Trobeiros galegos medievais e a súa época, Santiago
será escenario dun festival internacional de música medieval cuxos
protagonistas serán as composicións musicais dos xograres da Idade
Media, cando o galego era a principal lingua de expresión musical,
mesmo na corte do rei Afonso X o Sabio.

Luns, 12 de setembro
Cuarteto de Urueña (España)

Venres, 16 de setembro
Vox Suavis (Suiza)

Martes, 13 de setembro
Oni Wytars (Alemania)
La Reverdie (Italia)

Sábado, 17 de setembro
Ensemble Tre Fontaine
(Francia)

Mércores, 14 de setembro
Grupo 1500 (Galicia)
Xoves, 15 de setembro
Via Artis Konsort (Dinamarca)
Programa: Emilio Cao

Domingo, 18 de setembro
Martín Códax (Galicia)

MÚSICA
28 e 30 de setembro

Ópera - Real Filharmonía de Galicia
Real Filharmonía de Galicia
Antoni Ros Marbà, director
Curro Carreres, dirección de escena
G. Rossini, Il Barbiere di Siviglia

OUTUBRO

MUSEO
das PEREGRINACIÓNS
e de SANTIAGO

En outubro será inaugurado o edificio que albergará a
nova sede do Museo das Peregrinacións e de
Santiago, destinado a converterse no centro cultural de
referencia sobre o fenómeno xacobeo, as peregrinacións
e a cidade patrimonial.
O Museo repártese en tres sedes complementarias
•A Casa Gótica, actual Museo das Peregrinacións.
•Edificio do antigo Banco de España, futura sede central.
•Casa do Cabildo, un dos mellores exemplos do barroco.

MUSEO
das PEREGRINACIÓNS
e de SANTIAGO
A cidade da catedral
Compostela no século XIII
Exposición inaugural do novo Museo
Para a posta en funcionamento da nova sede do Museo das
Peregrinacións e de Santiago, o Consorcio de Santiago ideou unha
exposición multimedia, que xirará en torno a unha grande produción
audiovisual tridimensional e interactiva que traslade ao visitante á
Compostela do século XIII, cando remataban as obras da catedral
románica. Tamén haberá espazo para unha maqueta que recreará
a paisaxe urbana daquela época.
•Organiza: Consorcio de Santiago
•Comisario: Juan Conde. Departamento de Estudos Históricos do Consorcio de
Santiago

Ciclo de relatorios

MÚSICA
Compostela Organum Festival
Os órganos históricos das igrexas de Santiago serán os protagonistas dun
ciclo musical polo que pasarán organistas e agrupacións sinaladas do
panorama cultural europeo. Grazas a esta iniciativa cultural prodúcese a
revitalización dun instrumento de forte presenza musical nas igrexas e nos
que se aúnan escultura e pintura con elementos propiamente sonoros, o
que fai deles auténticas pezas de arte con entidade propia no conxunto
arquitectónico ao que pertencen.

Ciclo de Outono
•Sábado 8 de outubro
Tasto Solo
•Domingo 16 de outubro, igrexa de San Paio
Ars Combinatoria
•Sábado 22 de outubro, Catedral de Santiago
Gianlucca Libertucci
•Sábado 29 de outubro, igrexa da Universidade
Norbert Petry

NOVEMBRO

MUSEO
das PEREGRINACIÓNS
e de SANTIAGO
EXPOSICIÓNS
Intramuros
Unha serie de fotografías de Domi Mora que retratan os
interiores da Catedral e dos conventos de clausura da
cidade de Santiago.
A cámara penetra a través da pel de pedra dos edificios
para descubrir suxestivas imaxes de interiores e da
vida que neles habitan.
•Comisario: Dirección de Programas do Consorcio de Santiago

MUSEO
das PEREGRINACIÓNS
e de SANTIAGO
EXPOSICIÓNS
Santiago de Compostela
25 anos de Patrimonio Mundial
Mostra conmemorativa do 25 aniversario da declaración
da Cidade Histórica de Santiago de Compostela como
Patrimonio da Humanidade pola Unesco.
Comisario: Pablo Tomé. Oficina Técnica do Consorcio de Santiago

MÚSICA e
PATRIMONIO
Recuperación da obra de
Melchor López
Concerto e gravación dun disco que
permitirá a recuperación da obra musical de
Melchor López, mestre de capela e
organista da Catedral de Santiago a finais
do século XVIII.

GASTRONOMÍA
Compostela Restaurant Festival
Durante 10 días a primeira edición do Compostela
Restaurant Festival permitirá que a oferta
gastronómica da cidade sexa accesible para todos.
Os diferentes menús serán votados polo público e
por un xurado profesional, con premios aos menús
máis novidosos e aos de mellor calidade. Tamén
se organizarán ceas temáticas, ceas a cegas,
exhibición de coctelería acrobática e un ciclo de
cine gastronómico.
Organiza: Turismo de Santiago

DECEMBRO

MÚSICA
22 de decembro

Concerto de clausura do oitavo
centenario da Catedral
Real Filharmonía de Galicia
RIAS Kammerchor
G. F. Haendel, O Mesías

CERIMONIA da
TRASLACIÓN
30 de decembro

Cerimonia da Translación
Celebración litúrxica na Catedral que lembra a
chegada do corpo do Apóstolo Santiago a terras
galegas, durante a que se realiza a Ofrenda
Nacional.

