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Malia o impacto do fenómeno, non abunda a bibliografía —nin sequera os 
artigos— con vocación de análise dos anos santos composteláns, tamén co-

ñecidos como xubileus. Como saberá seguramente o lector, con esta denominación 
coñécese o acontecemento relixioso celebrado na cidade de Santiago de Compos-
tela cada 6, 5, 6 e 11 anos, cando a festa do apóstolo Santiago o Maior coincide en 
domingo. Nestes períodos a igrexa compostelá concédelles indulxencias plenarias 
aos peregrinos que visitan a catedral de Santiago, xa cheguen pola ruta xacobea, 
xa polos medios de transporte convencional. O último xubileu foi en 2010 e o 
vindeiro abrirá un novo ciclo en 2021. 

Os anos santos composteláns, xurdidos na primeira metade do século XV —
hoxe a investigación máis contrastada ten demostrado que non foi no XII—, su-
puxeron un estímulo para a peregrinación na baixa Idade Media e reanimárona 
ciclicamente desde o século XIX a mediados do XX, un tempo de declive. Desde 
os anos cincuenta, nos que volveron ter certo alcance internacional, estimularon 
o proto-renacer de Compostela como meta xacobea, tanto na forma orixinal re-
lixiosa como na versión civil, que se modula, non sen altibaixos, nos xubileus de 
1954, 1965, 1971, 1976 e 1982. 

Con todo, será coa chegada da autonomía de Galicia (1981), cando o Goberno 
galego decida apostar polas expectativas que xeraba a celebración e poña en mar-
cha un ambicioso plan infraestrutural, cultural e promocional que ten por pri-
meira vez a súa propia marca civil, Xacobeo 93. O éxito, coas súas sombras e luces, 
foi inesperado e incuestionable: propiciou o relanzamento definitivo do Camiño 
de Santiago —un proceso plural que xa estaba en marcha— e proxectou unha re-
novada —e prestixiosa— imaxe de Galicia en España e no exterior. Este plan foi 
clonado en boa medida nos xubileus seguintes (Xacobeo 99, Xacobeo 2004 e Xa-
cobeo 2010).

Xa que logo, e como comezamos citando, sorprende a escaseza de traballos 
publicados dos anos santos e da súa marca civil. Estamos ante un fenómeno his-
tórico de impacto na cidade compostelá e, desde 1993 coa citada aposta política, 
tamén en Galicia e mesmo, en menor medida, noutras comunidades polas que 
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cruzan as rutas a Santiago. É ademais un evento que ofrece múltiples derivadas 
de análise (promocional, relixiosa, socio-económica, cultural, etc.) e que interesa 
no exterior. Evidénciano as teses de doutoramento, traballos de licenciatura e de 
máster que alumnos de varias universidades do mundo lle teñen dedicado.

Nesta liña, este libro vén sumar e achegar. Faino sobre todo atendendo á dimen-
sión económica a partir do estudo do enfoque turístico e de percepción do evento, 
como explica o catedrático de Economía da Universidade de Santiago (USC), José 
Carlos de Miguel, na introdución. A publicación ten como principal soporte un 
proxecto de investigación da USC sobre a lealdade do turismo en Galicia no con-
texto do ano 2010, coordinado polo profesor e economista Fidel Martínez.

A primeira parte da obra dá unha visión retrospectiva do fenómeno que se 
completa na segunda parte, centrada no Xacobeo 2010.

Esta primeira parte iníciase coa contextualización histórica da peregrinación 
xacobea realizada polos expertos Segundo Vázquez e Daniel García, que lle dan 
paso ao xornalista e profesor Luís Celeiro quen, desde as súas responsabilidades 
no Xacobeo 93, analiza este primeiro ano e achega reveladoras claves para enten-
der o seu éxito e repercusión. Da evolución do Xacobeo desde 1993 ao 2010 —crea-
ción, identidade, imaxe, etc.— encárgase, con métodos cualitativos e cuantitati-
vos, Magdalena Rodríguez, profesora de Económicas da Universidade da Coruña. 
Completa a visión, revisando o impacto do evento en Compostela, Xosé Manuel 
Villanueva, que tivo responsabilidades políticas nesta urbe no período de tempo 
considerado.

A segunda parte, baseada en distintas liñas de investigación estatística, cén-
trase, como xa avanzamos, no Xacobeo 2010. A profesora de Economía da USC 
Pilar Murias analiza aspectos tales como se os turistas que visitaron Compostela 
ese ano percibían que o evento achegaba un ‘plus’ á súa estancia e o interpreta-
ban como ‘único’. Os resultados apuntan a unha percepción desigual, aínda que 
matizada. O xa citado Fidel Martínez e Ewa Pawlowska, economista e profesora 
en Porto, céntranse no grao de satisfacción e lealdade dos turistas que visitan 
Compostela. A enquisa, realizada no marco do Xacobeo 2010, dá como resultado 
un nivel de valoración da cidade alto, sobre todo nos visitantes estranxeiros, pero 
tamén con moitos aspectos para a reflexión.

Outras interesantes reflexións propón Simone Novello, experto en marketing 
e colaborador das universidades de Dublín e Santiago, ao analizar un vello tema 
de debate á hora de afrontar cada novo Xacobeo: o da autenticidade, en relación 
directa cos graos de percepción de lealdade e satisfacción. A investigación de No-
vello, nova e moi reveladora, conclúe que o evento non tivo unha autenticidade 
alta, segundo os turistas enquisados, que si valoraron moi positivamente outros 
aspectos relacionados (contorno, comida, etc.). 

A conclusión final do libro é clara: a marca Xacobeo vinculada ao anos san-
tos composteláns —non confundir co permanente, diario, Camiño de Santiago— 
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funciona e ha mirar ao futuro, apostando por “un novo proxecto de dinamiza-
ción económica para Galicia que utilice como recurso a forza da marca Xacobeo 
e do Camiño e sexa ao mesmo tempo extensible a outros recursos ou actividades 
locais que hoxe en día non teñen sido explotados”. En definitiva, unha achega 
necesaria a deste libro, que nos deixa reflexións de valor de cara ao Xacobeo 2021, 
cando a renovación do evento será máis que unha aposta, unha obriga.

Manuel F. Rodríguez




