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Ya es una realidad la implantación de
redes locales trabajando conjuntamente en MS-DOS, UNIX y en entornos
Apple. Por ello, nuestro Departamento
de Redes ha optado por Novell, el software de red que abarca el 70% del
mercado.
El Departamento de Software ofrece
programaciones a medida de cada usuario, asesoramiento informático constante y apoyo al resto de los departamentos
de la empresa.
Nuestro Departamento Técnico, con un
ámbito de trabajo que cubre toda Galicia, le presta el servicio requerido en
menos de 24 horas, efectuando la mayoría de las operaciones en el propio
domicilio del cliente; y, cuando la reparación no es viable con la inmediatez
precisa, la máquina es sustituída por
otra.
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
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Qlg9 a.canza~le. Los productos
Tilestone ponen_ en sus
m~no~ Jt.I!I_p~~i~ilid~d de
elegi~cualqui~r cctlC)r, granulQl'lletríCl, ta_meañC) y
esp-esqr para~ecoraci.n
de inte,i!»re~ y revestimiento de exteriores.
Dar forma a las ideas,
a las grandes ideas significa la consecución de
los proyectos destinados
a convertirse en hitos.
Así es Tilestone: la ma-

terialización de las ideas
en formas perfectas.
Algo nuevo que podrá
crear según sus gustos
y necesidades. Eligiendo
color y granulometria.

MEJORAMOS
LO NATURALME TE BUENO

Meiorando las propiedades del granito natural.
Un campo de posibilidades infinitas para la
decoración de interiores
y revestimiento de exteriores. Eliia tamaño y
espesor. Transforme cualquier espacio. Desde una
cocina industrial a suelos de gran extensión.
Desde un baño doméstico a fachadas de edificios. Todo lo que pueda
imaginar.
Tilestone,
nuevas dimensiones
que diseñan
ambientes.
Formas sin
limites.
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DATOS
DE PRODUCC ION
MEDIA
POR FABRICA

GRUPO IBERSTONE
S E LECCI O N

NA TUR A L

PREFABJ

Vista interior nave. Pilares 40, 40 , Vigas
«DP" L = 25 m. y Correas 20.10 L = 8 m.

Estructura prefabricada. Malla 10 x 7,50
para . una carga total
de 3 .000 Kg .lm 2 y
tren de cargas para
camiones de gran tonelaje (16 Tn. por eje).

UNA SOLIDA ESTRUC;

~/CADOS

~URA A SU SERVICIO

OBRADOIRO
REVISTA DE AROUITECTURA

19

•

1

o
a:
6
o
«:
a:

III

o

2

EDITORIAL
Os resultados das vangardas arquitectónicas do século XX pódense leer, en certa maneira, nas propias
casas dos arquitectos, nas dos seu s familiares ou nas dos seus íntimos colaboradores . Velaí a forte carga teórica
de casas como as de Konstantin Melnikov en Moscú , os Tal iesrn de Wright, de Peters Behrens en Darmstadt,
as casas-obradoiro de Le Corbusier e Alvar Aalto ou , entre outras , as casas de Sch indl er en Hollywood , Ghery
en Santa Mónica, Niemeyer en Brasilia, Utzon en Mal l.orca e Siza en Santo Tirso , Venturi , etc. E así a situación
segue a perpetuarse na actualidade tal e como se pode comprobar nas diferentes publ icacións profesionais.
Non hai dúbida que notables exemplos prodúcense cando arquitecto e promotor co nflú en na mesma persoa. Ora ben , esta confluencia adoita verse matizada'polas diferentes circunstancias culturais e mesmo persoais
do arquitecto e mailo seu entorno.
Temos así un singular exemplo con Frank Lloyd .Wright, quen viu todo o proceso de deseño e execución
das súas diferentes casas-obradoiro baixo actitudes dispares. Así en Oak Park adopta unha postura propia dun
xove arquitecto -en correspondencia coa súa adolescencia profesional- dominador dos coñecementos académicos adquiridos durante a súa etapa de aprendizaxe con Sullivan .
No Taliesin 1, en Spring Green , asume o deseño da súa casa-obradoiro coma un reto máis experimental ,
no que ha conxugar as súas experiencias vitais nese mesmo lugar coa súa madurez profesional , adquirida nas
casas da pradeira que xa tiña construido e que se confirma posteriormente nas transformacións cara ós Taliesi n 11 e 111.
A actitude diante do novo reto que Ile supón o Taliesin West pode incardinarse dentro dunha etapa de
plenitude nos comezos dun camiño que o levará alén do que xa experimentara deica ese intre.
Cabería aínda a postura, non amosada por Wright, do arquitecto que deseña a súa vivenda nun momento
de decadencia profesional ou vital e que basea a súa linguaxe na cita ou na autocita doutras obras.
En calquera caso a construcción do hábitat -casa, estudio, segunda residencia, moblaxe, etc.- podemos considerar que é a plasmación do momento creativo en estado puro do seu autor, constituindo sen dúbida
un fito importante da súa traxectoria arquitectónica persoal que ben pode significarse como o nacemento de novas ideas, unha inflexión , o abandono, a incertidume ou a confirmación dun cam iño.
Neste OBRADOIRO presentamos algúns hábitats de arquitectos que se sitúan en momentos paralelos ós
anteditos. Arquitectos que, cada un no seu medio, tentan superar algunha das limitacións ás que a actividade
profesional cotidiana nos ten afeitos.
A temática deste número permiteunos descubrir compañeiros que nunca tiñan amosado a súa arquitectura
en publicacións profesionais e que aportan dosis de rigor e sensibil idade nos seus trabal los.
iUnha boa terapia esta de facerse casa propia!
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En cumprimento dos artigos 21 e 24 da Lei de Prensa e Imprenta.
o Consello de Redacción de OBRADOIRO pon en coñecemento
dos lectores os seguintes datos:
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Vense de publicar non hai moito tempo , o número 109
da revista GRIAL, adicado por completo ao arquitecto galego Alejando de la Sota. Nel recóllense testemuñas da vida
do arquitecto, do seu ensino, críticas e anál ise da sua obra,
unha entrevista e dous traballos de Sota: unha reflexión teórica sobre o tema da natureza e a arquitectura, e un proxecto inédito: o Museo Provincial de León .
O número está coordinado por Pedro de Llano e nel colaboraron, a carón da xente da casa, im portantes firm as do
mundo arquitectonico nacional e internacional como son: Angel Baldellóu , Lu is Fernández Galiano, Rafael Moneo, Juan
Navarro Baldeweg , William Curtis, Oscar Tenreiro e Farruco Sesto.
Debemos felicitarnos poi a calidade do número e por esta iniciativa, pois é a primeira vez que se analiza profundamente a arquitectura nun medio que tradicionalmente se adica á reflexión sobre out ros canles creativos da cultura galega, achegando aos seus lectores os anceios e incertidumes
da creación arqu itectónica.
Agardemos que cunda o exemplo e chegue a ser normalo considerar a creación arquitectónica com un aspecto
máis da cultura universal e particularmente da nosa.

FE DE ERROS
• No OBRADOIRO 18 publicouse na reseña de Urbanismo unha páxina sobre o Parque de Santa Cristina en Oleiros (A Coruña). Figuraba ese proxecto como da autoría
da Oficina de Planeamento (Alfonso Díaz Revilla e José
Díaz Sotelo), cando na real idade é obra do Enxeñeiro Municipal don Rafael Astor , que levou tamén a dirección ,
baseado nun proxecto básico anterior da devandita Oficina de Planeamento.
• Por mor dun erro involuntario non figuraban no anterior
número de OBRADOIRO os nomes dos únicos colaboradores na redacción do Plan Especial para a illa de San
Simón .
Estes foron os arquitectos:
Jaime Rodríguez Abilleira e Teresa Táboas Veleiro .

Os próximos días 4 ao 8 de novembro celebranse en Santiago de Compostela as
I Xornadas Internacionais sobre Paisaxismo , co seguinte programa:
4 noviembre_ La actitud del ingeniero y del arquitecto frente al paisaje .
9,30. Presentación de las Jornadas.
10 ,00. José A. Fernández Ordóñez: Acerca de los ingenieros y la Naturaleza.
11 ,30. Carmen Añón: La profesión paisajística en la CEE .
13,00. Bet Figueras: Las escalas del paisaje.
17 ,00. César Gómez Campo: La vegetación como elemento integrante del paisaje
natural.
18 ,30. Norma Lee: Una visión integrada del paisaje.

5 noviembre. Métodos de análisis del paisaje_
10 ,00. Ignacio Español Echaniz: Técnicas de análisis estético del paisaje.
11 ,30. Bernadette Lizet. Aportaciones de la etnobotánica al análisis del paisaje (aspectos metodológicos y en particular cartográficos).
13 ,00. Carlos Rodrfguez Dacal: Parques y jardines gallegos. Oca y Padrón , representantes por antonomasia.
13 ,30. Alberto López Casanueva: Integración de la O.P. en la Cuenca del Ulla.
15,00. Comida en el Ulla.
16,30. Visita al pazo de Oca. Observaciones y estudio del paisaje del Ulla en su
desembocadura. (Ría de Arosa) . Coordinado por /. Español Echa viz.
6 noviembre_ Las obras públicas y paisaje.
10 ,00. Eduardo Toba Blanco: Restauración del paisaje litoral.
11 ,30. Clemente Saenz Ridruejo: Geología, Geomofología y paisaje.
13 ,00. José Angel Presmanes Rubio. Estudios paisajísticos en los trazados de las
autovías.
17 ,00 . Gerardo Zugasti: La concentración agraria y el paisaje .
18,30 . Santiago Hernández Fernández: Influencia de las obras li neales (carreteras, vías férreas y líneas eléctricas) sobre el paisaje.
7 noviembre. El paisaje natural.
10.00. Franco Giorgetta: Elementos de la naturaleta como base de los proyectos
y de la composición.
11 ,30. Fernando González Bernáldez: Percepción y comunicación del paisaje.
13 ,00 . Antonio Rigueiro: Bosque natural y repoblación forestal.
14,30. Comida en Pontedeume.
16,30 .• Análisis y estudio de la «Fraga del Eume». Dirigido por Antonio Rigueiro.
8 noviembre_ El paisaje urbano en Galicia.
10 ,00. José González Cebrián: Regeneración de los bordes marítimos y fluviales
en la ciudad.
11 ,30. Carlos Nárdiz: El viario de acceso en el paisaje de la ciudad.
13 ,00. Julia Fernández Caleya: Los elementos del paisaje .
17 ,00 . Isabel Aguirre. El paisaje urbano en Gal icia.
18 ,30 . Teresa Banet, Cándido López.- Elementos paisajísticos en los espacios
urbanos.
20,00. Conclusiones y clausura de las Jornadas.

PREMIO JULIO GALAN CARVAJAL
FALLO
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En Santiago de Compostela el día 24 de mayo de 1991 , se constituye en la Sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia el Jurado
del I Premio de Arquitectura .Julio Galán Carvajal., convocado por los
Colegios Oficiales de Arquitectos de Asturias, Galicia y León, constituido como sigue:
Presidente, el Iltmo. Sr. Decano del COAG, D. José Manuel Rey
Pichel.
Vocales, D. Francisco Javier Calzadilla Pérez. Decano del COA de
Asturias; D. Ricardo Pérez Rodríguez-Navas, Decano del COA de León:
D. Francisco Cabrero Torres-Quevedo; D. José Ignacio Linazasoro
Rodríguez
Secretario, D. Manuel Villar Alvarez, que lo es del COA de Galicia,
con voz y sin voto.
Tras las deliberaciones pertinentes, recae el siguiente
FALLO

Categoría A: EDIFICIO DE NUEVA PLANTA
Conceder el premio al edificio de acceso a la cueva .Tito Bustillo»,
en Ribadesella, del que es autor D. Fernando Nanclares Fernández,
destacando la acertada integración en el lugar de un proyecto de fuerte contenido formal con grandes valores espaciales, a pesar de los limitados medios materiales de su construcción.
Conceder un accésit atres viviendas unifamiliares en A Derrasa, de
D. lago Seara Morales y D. Alfredo Freixedo Alemparte, proyecto muy
conceptual de gran calidad espacial y simplicidad expresiva, en el que
destaca la buena integración entre naturaleza y arquitectura.
Conceder un accésit al edificio de cincuenta viviendas sociales en
Vigo, de D. Mariano de Labra Morán y D. Enrique Urdiales de Santiago, en mérito de la acertada ycontundente volumetria e imagen figurativa, pese a las dificultades que implica un tema de vivienda social por
la rigidez de programa y condicionantes económicos.

Categoría B: REHABILlTACION
Conceder el premio al Museo de la Colegiata de Santa María, en
A Coruña, obra de D. Manuel Gallego Jarreto. Aunque no se trata de
un edificio preexistente, estima el jurado que el problema de la rehabilitación afecta ante todo a conjuntos urbanos, en los que la realización
de obras puntuales de nueva planta, que reprensentan una nueva interpretación de elementos arquitectónicos, resulta necesaria y es requisito indispensable, unida a otro tipo de operaciones como las de restauración o remodelación.
Este proyecto de una gran calidad arquitectónica, destaca por su
integración sobrepasando las categorías habituales y transformando los
problemas de contexto en ejercicios de alto diseño, sin manierismos
·a la moda·.
Conceder un accésit a la rehabilitación de vivienda en OCastro, Viascón, de D. Celestino García Braña, proyecto de gran sensibilidad y contenida expresión arquitectónica de gran calidad ambiental, resaltando
la acertada introducción de nuevos elementos sin romper la unidad del
conjunto.
Conceder un accésit al Parlamento de Galicia, en Santiago de Compostela, de D. Manuel Andrés Reboredo Santos, considerando que la
intervención que se plantea representa una adecuada propuesta de rehabilitación en su conjunto, en la que destaca la introducción de elementos modernos tanto a nivel de materiales (falsostechos, revestimientos, etc.) como en la remodelación del patio con la sala de plenos, pieza por otra parte de gran calidad material y espacial.

Categoría C: DECORACfON E INTERIORISMO
Conceder el premio al Parlamento de Galicia -Decoración y
Mobiliario- , de D. Manuel Andrés Reboredo Santos, proyecto de gran
originalidad e integración en la arquitectura, que supera ampliamente
el concepto de diseño ensimismado_
Conceder un accésit a la reforma de instalaciones del diario -La Nueva España., en Oviedo, de D. Fernando Nanclares, D.a Nieves Ruiz
y D. Jesús Menéndez, proyecto en el que destaca la gran calidad ambiental que introduce el tema del color.

En Santiago de Compostela o día 24 de maio de 1991 ,
constitúese na Sé do Colexio Oficial de Arquitectos de Gal icia o Xu rado do I Premio de Arquitectura «Julio Galán Carvajal» , convocado polos Colexios Oficiais de Arqu itectos de
Asturias, Galicia e León , constituído como seg ue:
Presidente, o IItmo. Sr. Decano do COAG , D. José Manuel Rey Pichel.
Vocais, D. Francisco Javier Calzadilla Pérez, Decano do
COA de Asturias; D. Ricardo Pérez Rodríguez-Navas, Decano do COA de León ; D. Francisco Cabrero Torres-Quevedo; D. José Ignacio Linazasoro Rodríguez.
Secretario, D_ Manuel Villar Alvarez, que o é do COA de
Galicia, con voz e sin voto.
Tras as deliberacións pertinentes, recae o segu inte
FALLO

Categoría A: EDIFICIO DE NOVA PLANTA
Conc~de- Io premio ó edificio de acceso á cova «Tito Bustillo», en Ribadesella, do que é autor D. Fernando Nanclares Fernández, destacando a acertada integración no lugar
dun proxecto de forte contido formal con grandes valores
espaciais, a pesar dos limitados medios materiais da súa
construcción .
Conceder un accésit a tres vivendas unifamiliares en A
Derrasa, de D. lago Seara Morales e D. Alfredo Freixedo
Alemparte, proxecto moi conceptual de gran calidade espacial e simplicidade expresiva, na que salienta a boa integración entre natureza e arquitectura.
Conceder un accésit ó edificio de cincuenta vivendas sociais en Vigo, de D. Mariano de Labra Morán e D. Enrique
Urdiales de Santiago, en mérito a acertada e contundente
volumetría e imaxe figurativa, pese ás dificultades que implica un tema de vivenda social pola ri xidez de programa
e condicionantes económicos.
Categoría B: REHABILITACiÓN
Concedelo premio ó Museo da Colexiata de Santa María, na Coruña, obra de D. Manuel Gallego Jorreto. Aín da
que non se trata dun edificio preexi stente, estima o xurado
que o problema da rehabilitación afecta ante todo a conxuntos urbanos, nos que a realización de obras puntuais de nova planta, que representan unha nova interpretación de elementos arquitectónicos, resulta necesaria e é requisito indispensable , unida a outro tipo de operacións como as de restauración ou remodelación.
Este proxecto, dunha gran calidade arqu itectónica, salienta pola súa integración sobrepasando as categorías habituais e transformando os problemas de contexto en exercicios de alto deseño, sen manierismos «á moda».
Conceder un accésit á rehabilitación de vivenda no Castro, Viascón, de D. Celestino García Braña, proxecto de gran
sensibilidade e contida expresión arquitectónica de gran calidade ambiental, salientando a acertada introducción de novos elementos sen romper a unidade do con xu nto.
Conceder un accésit ó Parlamento de Galicia, en Santiago de Compostela, de D. Manuel Andrés Reboredo Santos, considerando que a intervención que se plantea representa unha axeitada proposta de rehabilitación no seu conxunto, na que destaca a introducción de elementos modernos tanto a nivel de materiais (falsos teitos, revestimentos,
etc.) como na remodelación do patio coa sala de plenos,
peza por outra banda de gran calidade material e espacial.
Categoría C: DECORACiÓN E INTERIORISMO
Concede-lo premio ó Parlamento de Galicia -Decoración e Mobiliario-, de D. Manuel Andrés Reboredo Santos,
proxecto de gran orixinalidade e integración na é).rquitectura, que supera amplamente o concepto de diseño ensemesmado.
Conceder un accésit á reforma de instalacións do diario
«La Nueva España» , en Oviedo, de D. Fernando Nanclares,
D. a Nieves Ruiz e D. Jesús Menéndez, proxecto no que destaca a gran calidad e ambiental que introduce o tema da cor o
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NOVO EDIFICIO NO ACCESO
ÁCOVA DE TITO BUSTILLO
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Arquitecto : Fernando Nanclares Fernández
Colaboradores: María José Martín de Río , arquitecta
Eduardo Bárzana Coca, arquitecto técnico
Contratista: Javier Núñez Fernández
Data do proxecto : Outubro 1986
Fin da obra: 1988
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En 1970, por iniciativa do Patronato de Cavas Preh istóricas de Asturias, abriuse o túnel de acceso que facilita a
visita turística á Cava de Tito Bustillo e construiranse dous
edificios que enmarcaban a boca do túnel , sobre o leito dun
río pequeno que verque á ría as augas interiores da cava .
Estes dous ed ificios erguéronse practicamente adosados ó
farallón sobar dun terreo de recheo que sofre fortes lavados das augas subterráneas. Esta agresión , que provocara
asentamentos na estructura dos edific ios e fundimentos nas
soleiras, complementábase cos ataques de rachas desprendidas sobre as súas cubertas, de xeito que ambas edificacións se atopaban parcialmente Inutilizadas, en eVitación de
riscos para as persoas, e en avanzado estado de ruina.
En 1985 construiuse un terceiro ed ificio, destinado a Museo Didáctico de Preh istoria.
Nun punto situado entre este terceiro edificio e o acceso
á cava arranca un sendeiro escalonado que leva á entrada
da «covona" , a trinta metros sobar da rasante do acceso á
Cava de Tito Bustillo.
As obras que se proxectaron partiron da demolición completa dos dous edificios construidos en 1970 a ambos lados do acceso. A súa problemática ubicación , sometida ás
agresións descritas , facía practicamente inviable a súa conservación.
A nova edificación planteouse buscando unha relación
distinta cos elementos do sitio. Distanciouse do borde do farallón , tanto por motivos de seguridade como por ~cada-Ia
restauración dos elementos naturais do lugar, no que se superpoñen o acceso de públ ico e a saída do río interior.
O edificio érguese sobar dunha alineación paralela á estrada e outra transversal ó eixo da boca de acceso ó túnel.
Estas dúas líneas definen un ángulo no que no seu interior
se realiza a transición entre a estrada e o ambiente natural
da Cava. Deste xeito a edificación érguese como un elemento interposto cunha xeometría do lugar pero que non tenta
a integración formal na paisaxe natural nin fai alusión algunha
ó contido da Cava. A transición mencionada realízase a través dun paso porticada que subli ña o eixo do acceso. A unha
banda do paso cérrase a área de estancia do públ ico e a
outra ábrese un patio dominado pala presencia da ladeira
arborada. A este patio conflúen , desde ángulos distintos a
senda que conduce á «Covona" e ó edificio do Museo.
A configuración formal do novo edificio obedece á lóxica onstructiva do muro de mampostería, executado con elementos prefabricados.
Todo isto en arde a que a implantación do edificio no
sitio sexa contida, sen máis elementos formais que os imprescindibles para expresa-la naturalidade propia da arquitectura.
O edificio organízase nunha soa planta sobre rasante.
Componse de dous carpos cerrados e unha área porticada
en torno a un patio aberto. Únese á cava mediante un paso
descuberto que se superpón ó leito do río.
O carpo da dereita, de planta triangular, acubilla as áreas
de uso público: venda de publicacións, sala de espera,
bar-cafetería e aseos . No segundo carpo, máis próximo ó
actual Museo, distribúense os locais de adm inistración : despacho, estancia de persoal , taller de arqueoloxía , almacén
e aseos.
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TRES VIVENDAS UNI FAMILIARES
OURENSE
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Arquitectos: Alfredo Freixedo Alemparte
lago Seara Morales :
Aparelladores: Antonio Alvarez Campos
José 1. Urrutia Iturregui
Empresa constructora: González Montes
Remaíe da obra: 1989
Publicado no Obradoiro 17

VIVENDA DE PROTECCiÓN OFICIAL
O CALVARIO. VIGO
Autor: Enrique Urdiales de Santiago. arquitecto
Colaborador: Javier Pena Fernández. arquitecto
Aparelladores: Rafael Docampo Fernández
José Luis Buceta Amoedo
Empresa constructora: Construcciones Pernas, S. A.
Comenzo das obras: Xullo 1985
Remate das obras: Decembro 1990

MUSEO DA COLEXIATA
A CORUNA
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Arquitecto: Manolo Gallego Jarreto
Aparellador: José E. González Amor
Empresa constructora; CIR Construccións
Data da proxecto: 1982
Remate da obra: 1988
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REHABILITACiÓN DE VIVENDA EN OCASTRO.
~co VIASCOM
o

Autor: Celestino García Braña
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REHABILITACiÓN DO PARLAMENTO DE GALlCIA
Autor: Manuel Andrés Reboredo Santos
Publicado no Obradoiro 16

DECORACiÓN E MOBILIARIO
DO PARLAMENTO DE GALlCIA
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Autor: Manuel Andrés Reboredo Santos
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REFORMA DAS INSTALACIÓNS DO DIARIO
~ «LA NUEVA ESPAÑA». OVIEDO
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Arquitectos: Fernando Nanclares Fernández
Jesús Menéndez Fernández
Nieves Ruiz Fernández
Arqu itecto técnico: Ed uardo Bárzana Coca
Contratista: Dragados y Construcciones
Data do proxecto: Xuño 1987
Fin da obra 1988
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PAVILLÓN DO COAG PARA CONSTRUGAL-91 offi
Jaime Rodríg uez Abill eira
José Lu is Basanta Cillero
Gumersindo Ferro Pichel
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CONCURSOS

PR IME IRO PRE MIO

CD

Lema: "BULLS"

o

Luis Meijide Rico
Antonio Davila Alonso
Jesús Cordeiro Rodríguez
Oscar Jiménez López
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Plata soto 1. o

Planta baixa

Entreplanta

Planta soto 2. o
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CONCURSOS

ORDENACiÓN DO MONTE COSTA
TARRío. CULLEREDO
PRIMEIRO PREMIO
Lema: «M1Ch
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SEGUNDO PREMIO
Deserto

TERCEIRA PREMIO
Lema: «Por Dos»
Jesús Irisarri Castro. arquitecto
Guadalupe Piñeira Manso
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CONCURSOS

ORDENACiÓN DO ENTORNO DA TORRE
DE CELAS PEIRO, CULLEREDO
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PR IM EIRO PREM IO
Lema : «Mugres»

Xesús Cordeiro,
Antonio Dávila,
César Jiménez,
Luis Meijide,

-

----- ------

arquitecto
arq uitecto
arquitecto
arquitecto
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SEGUNDO PREMIO
Lema «Agora»

o

Carlos Mantiñán Campos, arq uitecto

«

a:

oo
a:
en

B=

o

17

TE RCEIRO PREMIO
COMPARTIDO
,A~fon so Pérez Dóval, arquitecto
Jase Angel Santos Ferro , arquitecto

TERCEIRO PRE MIO
COM PARTIDO
José Ramón Q ulroga
.
Calviño, arquitecto
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CONCURSOS

ORDENACiÓN DAS MARXES DO Río NERVIÓN
LLODIO, ALAVA
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PRIMEIRO PREMIO
José Luis Alvarez Vicente, arquitecto
Jesús Conde García, arquitecto
Alberto Corral Corral, arquitecto
Mario Di Felice Vázquez, arquitecto
José A. Núñez Ares, enxeñeiro de camiños

O concurso, convocado polo Concello de Llodio e a Diputación Foral de Alava, pretende recoller ideas para a ordenación das marxes do río Nervión . É importante o problema das riadas, existindo un proxecto de encauzamento
do MOPU que, o mesmo que o Plan Xeral de Llodio, pode
ser modificado ou peneirado.
Llodio é unha cidade lineal ó langa do río Nervión , entre
montañas e ferrocarril, caracterizada por un forte crecemento
residencial e industrial nos últimos vinte anos.
A pro posta trata de recupera-lo río como elemento fun damental na paisaxe urbana, moi deteriorado debido a intervencións agresivas nas súas marxes (industria, edificación
en altura, inaccesibilidade ó auga).
Plantéanse novas áreas residenciais e trátanse as marxes como recorrido fluvial e de relación das áreas residenc iais e os novas parques urbanos ca río.
Accesos á auga mediante andéns a diferentes cotas que
durante a estiaxe son paseo e a medida que sobe o nivel
se inundan escalonadamente logrando que o uso e a paisaxe das marxes varíe en función do caudal do río.
Ademais un percorrido perpendicu lar engloba espacios
públ icos que potencian o corazón de Llodio .
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CONCURSOS
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NOVA CASA CONSISTORIAL
~ LUGO
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SEGUNDO ACC ÉSIT
Lema: «YZ8"

Federico Carro Gil, arquitecto
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CONCURSOS

ORDENACiÓN DA FINCA DO PALOMAR
LUGO
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Lema: "Ponte arriba»
PR IMEIRO PREMIO: Deserto
PRIMEIRO ACCÉSIT Deserto
SEGUNDO ACCÉSIT

ORDENACiÓN DAS RIBEIRAS DO Río MIÑO
PARQUE DO Río MIÑO. LUGO
Lema: " Ponte abaixo»
PRIMEIRO PREMIO Deserto
PRIMEIRO ACCÉSIT : Deserto
SEGUNDO ACCÉSIT
Plácido Lizancos, arquitecto
Xosé A. Álvarez-Patas, estudiante arquitectura
Eva Filgueira, estudiante arqu itectura
Ana Soga, estudiante arquitectura
Xesús Alvite, deliñante
Pablo Pampin, deliñante
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CONCURSOS

ORDENACiÓN DAS RIBEIRAS DOS Ríos MIÑO,
BARBANA E LONA. OURENSE
PRIM EIRO PRE MIO
José González Cebrián , arquitecto
Julia Fernández de Caleya, arquitecta
Carlos Nardiz Ortiz, enxeñeiro de camiños
Alejandro Arias Novás, estud iante arquitectura
Luis M. Ferreira Villar, estud iante arquitectura
Mercedes Vázquez García, estudiante arquitectura
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~ CONCURSOS

NOVA SÉ DE «VINOSELECCIÓN»
MADRID
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CONCURSO RESTRINXIDO
PR IMEIRO PREMIO

Xaime López Garrido, arquitecto
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NOVA SÉ DE «VINOSELECCIÓN»
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CONCURSO RESTRINXIDO
SEGUNDO PREMIO
Diego Cano Pintos
Gonzalo Cano Pintos
Alfonso Cano Pintos
Lucía Cano Pintos
Eduardo Cosín Zuriarrain
arquitectos
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REMODELACIÓN DA PRAZA DO CONVENTO
PONTEDEUME

o

PRIMEIRO PREM IO
Lema: «440Y 4»
Autor: Jacobo Rodríguez Losada, arquitecto
Colaborador: Carlos Pita Abad , estudiante arqu itectura
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TERC EIRO PREMIO
Lema: "Papeventos»

SEGUNDO PREMIO
Lema: "ATRIO»
Antonio 1. González Gil, arquitecto
Manuel Domínguez García, arquitecto

Autores: Francisco Javier Díaz López, arquitecto
Antonio Piñeiro Conchado, arquitecto
Colaboradores: Andrés Patiño Eirín, estudiante arqu itectura
Juan Carlos Paredes, deliñante
Sara Rodríguez Fernández, proceso de textos
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Arquitecto: Agustín Concheiro Riande
Colaboradores: José Manuel Alonso
Alejandro Arias
Virginia Alvarez
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Concurso: «Nuevo Museo de la Acrópolis»
Iniciativa: Goberno griego. Colaboración: U.I. A.
Lugar: Atenas
Xurado: George Candyl is
Wilhelm Kücker
Gérard Benoit
Sir Bernard Feilden
Hans Hollein
Flemming Johansen
Yuri Platonov
Evi Touloupa
Bruno Zevi
BASES: O xurado propon tres posibles emplazamentos
dentro da cidade de Atenas para resolver un complexo programa de 15.000 m2 destinados a alberga-los máis importantes hallazgos arqueolóxicos da Acrópolis, así coma unha serie de dotacións para facer deste novo museo o Gran
Museo do arte grego.
DESENVOLVEMENTO: O poder de convocatoria é moi
alto: 1.270 estudos de 52 países presentan solucións, configurando así un abanico moi interesante do quefacer ó longo do mundo. O Comité Técnico do Xurado selecciona 438
estudos de 26 países para a seguinte fase, susceptibles de
publicación. Tras unha última fase resulta brillante gañador
o proxecto encabezado polo profesor Nicoletti e Lucio Passarel i. Despois dun ano e medio de desenvolvemento expoñense os traballos na Galería Nacional de Atenas durante marzo e abril de 1991 , acompañados de conferencias e
debates sobre o tema. Soamente unha pequena nota negativa: a escasísima participación nacional, aínda fora de traballos seleccionados.
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CONCURSOS

EUROPÁN 2
PROXECTO: POLÍGONO DE ESTEIRO, FERROL
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FINALISTAS
Antonio Amado Lorenzo, arquitecto
Xan Casa bella López, arquitecto
Santiago García-Echave Puente, arquitecto
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Colaboradores:
Javier Barros Guertón
Adolfo Villaverde
Manuel Fernández González

MEMORIA DO PROXECTO
No que respecta ás vivendas, optouse por unha solución
con acceso a través de corredor perimetral palas fachadas
norte e este ou oeste segundo os casos, seguindo a solución da casa Bloc de José Luis Sert. Oeste xeito, e dado
que a maior parte dos bloques se comunican con prazas
interiores, intensifícase e enriquécese a relación entre a residencia e o espacio público , entre o público e o privado ,
mellorando así mesmo a boa orientación das vivendas.
Planteánse catro tipos fundamentais de vivenda, aínda
que exi sten algunhas variacións nalgunhas esquinas. Os núcleos de acceso , form ados por un ascensor e escaleiras, sitúanse nas esquinas con estructura independente, o que posibilita o cambio dos niveis dos corredores necesarios pala
inclinación dos solares .
A vivenda Tipo A, situada nas esqu inas, desenvólvese
nunha soa planta, con lavadoiro na parte do corredor e sala de estar dando a dúas fachadas, ca que se faci lita a variación da esqu ina nos diferentes casos.
A vivenda Tipo B, situada ó langa dos lados paralelos
á Avenida Principal, plantéase en Ouplex, de catro metros
de ancho por oito de fondo . A cociña e o lavadoiro cara o
corredor , con iluminación e ventilación por ventás altas. A
sala de estar na fachada sur, con galería de dobre cerramento (cristal e muro denso) á maneira das galerías tradicionais, para almacenar enerxía solar. A escaleira sitúase no
centro da planta, articulando os dous espacioS anteriores,
especial izando as circulacións de acceso da rúa e de circulación interior e comunicándoos coa planta alta. A planta superior dispón de dúas fachadas exteriores, un cuarto de baño, tres dormitorios e un amplo distribuidor comunicado ca
salón a través dun oca .
A vivenda Tipo C dispón dunha parte igual á anterior,
pero ademais amplíase cun módulo de dous metros de ancho ande se sitúan un aseo , despensa e comedor, ademais
de ampl ia-la zona de lavadoiro. A planta superior dispón de
tres dormitorios e un baño, de características semellantes
á anterior.
A vivenda Tipo O, sitúase nos lados perpendiculares á
Avenida Principal. Organízase de xeito semellante á B e C,
pois utiliza o mesmo módulo de catro metros de ancho, ca
que a Planta Baixa é a mesma. Non así a Planta Alta, que
ó non chegar ó límite da fachada (para conseguir unha fachada máis esponxQsa con grandes voad izos e ande predomine o oca sobre o macizo), diferénciase lixeiramente das
anteriores.
As esquinas resólvense formalmente seguindo as tipoloxías tradicionais de vivendas en esquina, variando nos casos singu lares, ata alcanzar solucións máis peculiares que
poidan caracteriza-lo lugar. En tódolos casos, o núcleo de
comunicación serve para articula-lo tremendo cambio morfolóxico das fachadas en esquina, pasando dunha textura
opaca de ladrillo vi sto e cristal de composición vertical , a
unha branca e oca de composición horizontal, a través dun
novo material como sería o formi gón.
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Na mazá 9C , cunha disposición de vivendas moi semeliante á do Bloque 28A, complexiza a solución dos primeiros pisos. Optouse por dispoñer de dúas entradas cara o
mercado, unha pala cota + 18 e outra pala cota + 10. Ám balas dúas entradas intercomunícanse a través dun amplo
patio rectangular, con iluminación superior, por medio de
suaves rampas, escaleiras e ascensores; con iso conséguese
que a circulación horizontal sexa circular e especializa-los
diferentes lados do trapecio en vendas especiais (verduras,
carne, peixe, lacteos, etc.) ou en equipamentos complementarios (gardería, aparcamento de carga-descarga situado no
segundo soto de cota + 9, etc.).
As plantas de cota + 15 e + 18 teñen usos mixtos, pero
a correcta situación dos núcleos de comunicación permite
que funcionen independentemente.
Previu se , finalmente, a posibil idade de establecer unha
comunicación peatonal entre o Bloque 28A e o mercado,
a través dunha pasarela que pasase sobre a Avenida Principal.
No que respecta ós equ ipamentos, o ed ificio destinado
a centro escolar de 8 unidades, ten un planteamento simétrico en dúas alas, con patio central. É un edificio de planta
baixa e un piso.
O edificio de servicios administrativos ten un esquema
semellante ó centro escolar en canto á súa disposición en
dúas alas cun eixe de simetría central. Espacio en planta baixa cuberto para usos múltiples -exposicións- , dous núcleos de ascensores, e nas plantas superiores, corredor perimetral, cun oca central sobre a planta baixa.
Estes dous edificios, determinan xunto ca extremo do bloque 28-A, unha praza circular prefixada no plan urbanístico
vixente.

Mazá 9
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O LUGAR
Planteouse unha intervención no centro antigo de Valencia, en torno a unha praza da zona Este do barrio do Carme: a Praza da Árbore. De orixe med ieval , conserva coma
estructura un mesto entramado de ruiñas e prazas, e coma
imaxe urbana, unha edificación pertencente ós séculos XVIII
e XIX. Na actualidade sobre unha situación de deterioro progresivo que reflexa os problemas comúns ás áreas antigas
de distintas cidades: edificacións abandonadas, poboación
envellecida con escasos recursos económicos, establecemento de grupos marxinais ...

LA PROPUESTA

E 1,1000 ~ ~

'!O

'

'0

'00

A PRO POSTA
A Praza da Árbore como centro dun proxecto de carácter arquitectónico encerra dúas escalas de traballo: unha escala urbana, referida á súa relación co barrio e coa cidade ,
e unha escala netamente arquitectónica, relativa ó deseño
dos componentes deses espacios, sexan prazas, edificios
ou pezas de mobiliario urbano.
Perséguese establecer a interrelación entre os diversos
"ensanchamentos» praciñas e prazas desta parte da cidade e a súa relación coa zona Oeste do barrio do Carme e
a recuperación do "paseo como umha forma de aprehensión
da cidade e de recoñecemento das súas particularidades.
A praza, o edificio público, a institución non é un sim ple enclave, senón un lugar de relación social, un compoñente máis
da memoria colectiva do sitio, historia non escrita en ningún
texto, pero que se constrúe cos feitos cotiáns.
Defínense tres xeitos de intervención arqu itectónica:
1. Sustitución de edificacións e recheo de valeiros urbanos.
2. Rehabilitación e conservación de edificios de interese arquitectónico.
3. Inserción de novas tipoloxías.
Plantéase como eixo do proxecto un edificio lineal , desglosado en dúas pezas ligadas entre si, que configura a frqnte dunha das rúas, e un dos alzados a nova Praza da Arbore: un edificio de apartamentos, cun elemento de uso
cívico na pranta baixa que actúe como centro de relación
social do barrio.
Ofrécense dúas alternativas de uso do edificio que poden ser simultáneas ou non , ben como apartamentos para
estudiantes, co que queda completamente definido o carácter de equ ipamento público do mesmo, o trapasa-Ias fronteiras do local para se converter nun elemento institucional ,
ou ben , atender a unha serie de necesidades de vivenda
que non se plantearan en épocas anteriores e que xorden
coma consecuencia dos cambios de vida.
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Durante este ano, 1991 , estase celebrando o centenario da conclusión das obras da primeira vivenda propia de
Wright, proxectada por el mesmo para unha parcela do Oak
Park, nos arredores de Ch icago. Sen embargo non é moi
fácil fixa-Ia data en que a obra se rematou xa que, durante bastante tempo, se realizaron diversas adicións e transformac ións.
Wright comezou a construíla no año 1889. Era por aquel
entón un mozo de tan só vintedous anos; traballaba no estudio de Adler e Sullivan e ocupábase , bastante de cerca,
das obras do Auditorium de Ch icago.
Para poder sufraga-la construcción da súa vivenda,
Wright realizaba algúns proxectos, á marxe do estudio ó que
estaba ligado, pero coi dando que o seu nome non figu rase
en ningún destes traballos. Sen embargo esta dobre actividade foi descuberta e iso supuxo que Adler e Sullivan prescindisen da súa colaboración. Wright segu iu, desde entón ,
o seu camiño profesional en solitario. O seu labor proxectual , a partir de aí, foi volvéndose cada vez máis persoal non
coñecendo outra empresa colectiva que a que ía establecer cos colaboradores que reuniría no seu propio taller: nun
principio tratábase dun diseñador de vidrieiras e de tecidos,
outro de mosaicos, un ebanista, un arqu itecto paisaxista ou
algún escultor; con eles trataba de levar a cabo a súa pretendida «obra total de arte".
A «Fu ndación para a Casa e Estud io de Fran k Lloyd
Wright" ocupouse, en 1974, coa colaboración dun dos filIos do arquitecto, de recupera-las condicións e o aspecto
que ambos, casa e estudio, tiñan en 1909, último ano no
que Wright viviu e traballou naquellugar de Oak Park. Estaban emprazados nunha esquina das avenidas Forest e Ch icago, dentro dunha desas parcelas con lindeiros simbólicos,
ou sen lindeiros, que caracteriza a tantas agrupacións nos
EE .UU. A casa e o estudio , unha vez abandonados poi a familia Wright, sufriran transformacións moi profundas xa que,
nalgún momento, chegaron a conter ata sete apartamentos.

A vivenda de Wright, obra de xuventude, non é exemplo moi significativo da arquitectura que acabará definindo
unha traxectoria que se prolongará por moitos anos. Nestes primeiros ensaios influirá máis que ninguén , máis que
o mesmo Sullivan, con quen traballaba, o arquitecto H. H.
Rich ardson , importante figura á que Suvill an tamén admiraba.
Richardson , como Sull ivan , estudiara en Europa; a súa
formación académica cara un eclecticismo con connotacións
neorománicas. Nas últimas décadas do século pasado construíu , sobre todo na área de Boston onde residía, numerosas vivendas unifamiliares para ricos propietarios; tratábase , en xeral, de modelos exclusivos, non repetibles, de segunda residencia.
Para estas vivendas unifamiliares acudía a unha linguaxe máis relacionada con solucións neogóticas intentando,
como outros arquitectos do momento, unha recuperación
formal de tipos coloniais de granxas. Como nelas utilizaba
o recubrimento de «escamas" de madeira non só para as
cubertas inclinadas senón como pel exterior de certos paramentos verticais. Tiñan preferencia polos materiais naturais que, ademais, aplicaban con pouca elaboración : escamas de madeira e nos muros máis baixos, máis próximos
ó terreo, a pedra pouco trabal lada, tosca, en forma de
mampostería.
As pezas de madeira -shingles- protexían as cubertas moi apuntadas que se elevaban a partir dun pronunciado voo; con iso conseguíase un pretendido contraste de pIanos horizontais por enriba da áspera materia que conformaba
volumes de intencionada asimetría.
Moitos destes principios de arquitectura neocolonial, chamada tamén Shingle Style, que Richardson consideraba adecuados para esas vivendas ur;¡ifamiliares, tamén foron considerados válidos por un Wright que iniciaba a súa vida profesional. E se na súa primeira vivenda se aprecian influencias de Richardson e do Shingle Style, no interior vense re-
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a correspondente á de iluminación artificial desde o teito e 35
as cadeiras que rodean a mesa, cun alto respaldo, pechan
como biombos un recinto arrededor dela.
Sen embargo mobles e construcción aínda non se fonden tan plenamente como sucederá en obras posteriores
ou nas mesmas ampliacións da casa ou no estudio. Ese estudio foi construído con independencia e entidade diferenciada da vivenda; nel xa aparecen unhas solucións precursoras da obra que Wright vai realizar poucos anos despois,
cando comece o novo século.
A biblioteca, de planta octogonal , e unha amplia dependencia no primeiro piso para xogo de nenos - acollida por
unha bóveda de cañón e seguida lonxitudinalmente, en.dúas
frontes, por sendos estrados baixo as ventás que amplían
o espacio abríndoo ó exterior- son as últimas adicións ó
complexo de viven da e estudio ; a elas parece que lIes dedicou Wright especial atención. O novo cuarto de xogo constru íuse ó aumenta-la familia; o primeiro, aberto ó piñón de
fachada, con alto teito cóncavo, acollerá debaixo, a partir
de entón , dous dormitorios; independizáronse mediante un
tabique-biombo que non alcanzará a altura total e que separará esas dúas dependencias destinadas ós cinco fillos.
Estas reformas translocen algúns aspectos da vida familiar
do arquitecto.
Un piano de cola podía ser un estorbo dentro do espacio de xogo dos nenos e resultaba, sen dúbida, difícil de incorporar a un ambiente integralmente concebido; por iso
Wright fixo perforar un tabique e por ese oco introduciu a
cola do piano de forma que asomase só o teclado nunha
fronte da estancia. A cola vese aparecer, colgada dun perfil
metálico, por enriba do descanso dunha apretada escaleira interior. Non sabemos como sonaría ese piano.
A vivenda ofrece a súa fronte principal á Forest Avenue ;
Wright despraza a entrada, separada por céspede da avenida, cara un lateral, sen relación co eixe que define o cumio e o piñón da fachada. É a súa intención o crear estas

producidos algúns temas decorativos do Auditorium de Adler
e Sullivan ; aquí reside quizáis a maior influencia de Sul livan :
o interés por relacionar estreitamente os elementos decorativos e os materiais naturais.
Daquela, aínda non madurara os principios do seu «estilo pradeira» que corresponderán a un Wright do século XX;
por iso algunha destas experiencias de finais do XIX acaban en si mesmas. Non serven de exemplo para outras pero darán pé a reflexións que, unidas ás que provocaron as
súas viaxes por Europa e Xapón, acabarán definindo unha
linguaxe propia e unha pecul iar concepción espacial.
Comeza por sorprender máis a capacidade para abarcar ata os últimos extremos o proceso total da obra arquitectónica que a exemplaridade do traballo. Nese proceso
aínda non intentara extremar o seu concepto unitario de integración e continuidade dos espacios e da materia que, a
partir do volume dun fogar - dunha cheminea que ascende vertical- se extende fundíndose físicamente co espacio;
créase un mundo unitario de formas, materia inerte e mobiliario. Defínense uns niveis baixos e out ros altos, uns sombríos e outros luminosos, que acollen de diferente modo; longos voos horizontais limitan ocos, tamén baixos ou altos, que
verten cara o interior ou proxectan ó exterior. Intentará Wright
impoñe-Ia forma de vida en cada estancia creando ámbitos
diferentes e cun amoblamento ó que cada vez concederá
máis valor, ideándoo á escala do espacio que define. Moitos mobles serán fixos e incluídos na obra ecos desprazabies procurará que non o sexan moito: terán o seu lugar e
a súa dimensión determinada, quizáis próximos a unha cheminea con valor neurálxico que a Wright gustaría ver prendida mesmo en días de verán .
Na súa vivenda de Oak Park uns espacios xa están contidos noutros: unha cheminea, adxacente á zona de estar,
está flanqueada por dous bancos; a apretada dependencia
que a inclúe segrégase da principal mediante unha cortina.
A mesa do comedor ocupa en planta idéntica superficie que
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Fachada norte da biblIOteca.

Biblioteca octogonal.
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asimetrías cando constrúe as súas vivendas e pode chegar
a ser incluso sorprendente a localización desde o exterior
do ingreso a algunha delas.
O pavillón para estudio, dentro da mesma parcela, está
construído ó largo da Avenida Ch icago , con acceso desde
ela e próximo ó seu límite; emprega nel máis referencias urbanas e define con maior claridade a súa entrada que, ademais, enfatiza cun pequeno pórtico.
Esta intención diferenciad ora de dúas fachadas dunha
mesma edificación ou dun mesmo con xunto, acentuando
nunha delas os caracteres que considera máis propios dunha
casa de campo e noutra os que considera máis urbanos,
apreciaranse con claridade na súa Robie House, de 1909,
máis unitaria que o conxunto casa-estudio.
No estudio son máis predsas as intencións futuras dun
Wright que pretende levar á práctica o seu principio: «a nova estética da construcción reside na continuidade»; esta
continuidade relaciónase coa materia pero, sobre todo, co
espacio. Intenta que a unidade total dun ambiente acolla e
somerxa ó individuo; pero con frecuencia esos mobles que
incorpora ós seus ambientes continuos poden producir, máis
que unha adaptación ó habitante, unha adaptación á arquitectura; contrasta coa liberdade de amoblamento pretendida por algúns mestres do movimento moderno que, como
Le Corbusier, intentaban unha gran flexibilidade de organización interna. Por outra parte, algún crítico da obra de
Wright opinaba que os seus espacios eran «non só continuos senón , igualmente, baixos e sombríos, como os das
casas coloniais primitivas».
As bases das súas solucións de vivenda, o xerme delas
aparece nalgunha das do conxunto casa-estudio, acabarán
materializándose nunha das máis coñecidas do mundo da
arquitectura; trátase da Robie House, xa citada, paradigma
do «estilo pradeira». Nela, desde unha cheminea que centra
a vida do logar -con lorza matenal que acusará a vertical idad e no exterior- exténdense longos beirados sobre muros baixos que limitan a vivenda. A lonxitude dos voos axuda ó control da luz; marcan ademais a horizontalidade e penetran no interior definindo dobres alturas que se recollen
baixo cubertas unitarias. O sentido horizontal, que se proxecta ó exterior, non só o producen os longos voos senón
tamén o remate de pedra que limita peitorís e muros. Tal
efecto, acentuado polo perfil das cubertas, asóciaos Wright
coas liñas das pradeiras do Midwest e, por iso , co término
«estilo pradeira» definitorio da súa arquitectura orgánica.
Na Robie House, traspasado un peq ueno xardín , accédese á vivenda a través dunha entrada situada nun lateral
da vivenda e retrasada respecto a ela. Tal como en Oak Park,
pretendía así remarcar un carácter rural. Sen embargo noutra fronte, cara unha segunda rúa que consideraba máis urbana, achega a edificación á mesma e proxecta unha fachada máis simétrica, reticulada e de composición máis com pacta. Dalgú n modo estanse a evocar aquí solucións que
parecen ter nacido na súa primeira vivenda e estudio.
Aínda partindo dunha actitude tan persoal e anque algúns asocian a súa posición organicista cun rexeitamento
cara a moitos principios que o movemento moderno quería
formular como universais, ou de oposición ó racional , Wright,
que comezara a súa producción a finais do século XIX, aporta ó mundo da arquitectura liberdade de uso da linguaxe
cando aínda se debaten posicións asociadas a culturas do
pasado e á tradición. Por iso, tal como sinala Benévolo, o
coñecemento de Wright -que se produce no Vello Continente cara 1910- «é causa decisiva para un certo desenvolvemento da cultura europea» .
Non favoreceron a súa exem plaridade os que pretendían
asocia-lo organicismo cunha arquitectura USA, en competencia con movementos europeos, se ben a figura dun Wright ·
disociado dos problemas sociais e económicos dun mundo
en transformación , ocupado esencialmente en cuestións formais ou de creación de ámbitos peculiares, non encaixa nas
figuras e nos exemplos xeneralizables que se pretendían en
Europa.
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REHABILITACiÓN DA CASA DA CONGA
PARA SÉ DO COLEXIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS DE GALlCIA
José Manuel Sanz

Eduardo Castellanos
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A reforma da antiga casa de coengos da catedral de Santiago, para sé do Colexio de Arqu itecto de Galicia, foi rematada fai tres anos, tras azarosas circunstancias.
É consecuencia dun Proxecto realizado en 1981 , tras un
Concurso Nacional convocado o ano anterior .
Os planos que hoxe se publican son os da solución definitiva que difire da do Concurso no trazad o da escaleira principal , modificado trala aparición dun novo arco, na cru xía
máis perta ó eixo central do edificio, que permanecía oculto
entre muretes.
As ideas fundamentais deste Proxecto foron a recuperación da estructura espacial orixi nal do edificio, moi alterada por reformas posteriores, a percepción unitaria deste espacio e a súa valoración poia luz natural.
As lectu ras exterior e interi or deste edificio de 1711 , o
derradeiro dos proxectados por Andrade , presentaban certos aspectos aparentemente contradictorios que foi a nosa
intención desvelar.
Mentres a visión desde a praza da Quintana ofrecía unha clara imaxe das catro casas presididas poi a potente cheminea da lareira, o interior permitía apreciar un sentido máis
unitario do espacio, á marxe daquela compartimentación .
Verbo á metade do edificio, a que se asoma a Platerías,
sobre a que actuamos, dos dous cadrad os teóricos correspondentes a dúas das casas, o máis interior está a súa vez
dividido por muros transversais en dúas partes desiguais, os
seus anchos forman co do cadrado extremo unha coñecida proporción matemática.
Na planta nobre, sen embargo, un muro lonxitudinai divide o edificio nas súas dúas vertentes e descárgase nunha
sucesión de arcos que teñen o seu apoio nos muros que
definen a orde transversal antes citada.
Esta estructura, simple e complexa á vez, servi unos de
base para reinterpreta-Io edificio para o seu novo uso, único e de carácter sem ipúblico.
Na solución , a cru xía intermedia das tres resu ltantes, na
que se atopaba o arC20 principal e a porta de entrada, baldeirábase , o que perm ite a comprensión completa do edificio a través deste espacio-vestíbu lo bañado agora pola luz
de mediod ía.

A cru xía estreita, onda ó eixo do edificio, alberga escaleiras e servicios e a cadrada do extremo, recuperada a súa
percepción, contén a sala de reunión-exposicións e na planta
nobre os principais despachos.
Por último, baixo a cuberta, o espacio abovedado da biblioteca recupera a totalidade da planta, constitu índo un espacio singular de consulta, con luz natural, rodeado pola galería de libros.
Tódalas conexións prodúcense atravesando, nas diferentes alturas, o espacio do vestíbulo, o que permite unha referencia constante á total idade.
Mención aparte merece o tema da porta de entrada.
A antiga, que non orixi nal, pertencía probablemente a unha
reforma do século pasado e atopábase en moi mal estado.
Deseñamos outra porta, que aparece nunha das fotos, Inspirada tanto no edificio como na reforma, a base de madeira lacada en branco e vi dro de seguridade.
A intención era conecta-la sé colexial coa rúa a través
da vi sión que desde o soportal se produciría do novo vestíbulo, tratando de evidencia-lo carácter cultural , aberto ó público, da nova sé.
Suscitouse unha polém ica, sen dúbida esaxerada, sobre a porta. Mentres recoñecidos arqu itectos se pronunciaban a prol, unha parte significativa das «forzas vivas» da ciudade, clamaban na súa contra.
Sen deixar de abraiarnos por tan violenta reacción , con
refl exo na prensa, confiabamos en que un diálogo constructivo ou un debate no propio Colexi o tuvesen rematado o
tema.
Se , escoitadas as nosas razóns, a opinión maioritaria fose desfavorable , a solución poderiase atopar desde un simple cambio de color (aínda que o branco é común en Santi ago) ata unha reconsideración máis profunda.
A marxe da li bre e razonable opinión de cada quen, pensamos que os autores merecíamos ese respeto .
Non foi así e sen mediar consulta algunha, alguén ordenou, sen a oposición do Colexi o, altera-la porta, cegándoa
«provisionalmente» cuos tablóns pintados. Aínda segue así
e aínda esperamos unha tard ía pero necesaria solución por
parte dos responsables colexi ais.
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EXERCICIOS DE ARQUITECTURA
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María Carme Viz Otero
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É un difícil exercicio transcribir as reflexións que a propia casa suscita, case tan difícil como a auténtica reválida
persoal que é proxectar esa casa: Síntense a un tempo, no
transcurso deste traballo , tanto a tentación de utilizala como vía para a compensación das frustracións profesionais ,
como a autoesixencia de subl imar nela toda a Arquitectura ,
de resumir e sintetizar coñecementos teóricos, criterios éticos e estéticos, vivencias espaciais e memorias nostálxicas
(recorre-la casa de Sulago e analizá-Ios seus espacios é asistir
a cómo se desenvolvía a vida no rural ata hai uns trinta anos,
revivi -Ios recordos, os propios e os transmitidos polos maiores, de outras casas e de outras aldeas , e todo esto engadi-lo ó cúmulo da memoria familiar que, como herencia, se
incorpora á propia história persoal).
Ouizáis non menos comprometido que proxectar a propia casa resulta acollerse ó recurso de trabal lar sobre algo
preexistente, aínda que se teña a sorte de que ese algo ostente unhas cualidades arquitectónicas notables. Por analoxía, pódese citar que Antón Capitel , cando fala dos monumentos, afirma ser éste un dos máis ambiciosos empeños da disciplina arquitectónica: «Modificar un monumento
provocando a súa metamorfose será entender por completo a súa configuración , apreciar os seus valores e diagnosticar as súas carencias no ámbito dunha interpretación arquitectónica satisfactoria. Pero será, asimesmo, aplicar recu rsos compositivos, formais, especialmente meditados, tanto
na súa sign ificación frente á obra na que se actúa como na
súa propia natureza" el).
Estas consideracións están implícitas no traballo de recuperación da casa de Sulago. Transformar unha casa de
labranza nunha destinada a acoller un tipo de vida máis urbana, esto é, non ligada á expl otación da terra , é facer que
unha ferramenta concebida para un uso pase a servir para
outro distinto. A transformación é posible gracias á permanencia dos valores arquitectónicos primarios e intrínsecos
da propia edificación , que se recoñecen e usan como pé
forzado da acción proxectual.

Decir qu e a casa é unha ferramenta tén pleno sentido
cando o concepto é aplicado á casa de labranza. Pero é,
en todo caso , unha ferramenta moi com plexa. A casa , esta
casa en particular, é moito máis que un edificio destinado
a habitación: é un conxunto , concebido en función dos diversos labores agrícolas que debía acoller, a aira, o curro,
o lagar, a bodega, e os cubertos, xunto coa casa - e aínda
esta última considerad a como integrada por cociña, cuartos de habitación e cortes- forman unha unidade complexa estructurada moi precisamente, ritmada polo ciclo do labor diario, estacional e anual dunha actividade humana que
se rixe pala luz, as colleitas, as festas e os grandes acontecementos do nacemento e a morte. Cada espacio, cada dependencia, ten a súa xustificación funcional e as relacións
entre eles, a súa disposición relativa, obedece tamén a uns
códigos ou patterns de estricta funcionalidade.
A unidade de concepto subxace baixo o proceso aditivo de edificación da casa (segundo se deduce da diversi·
dade de feitura das fábricas das paredes, foi levantada en
varias xeiras), e traslúcese iconográficamente tanto nesa rotundidade que ten a forma externa, na que xogan un importante papel a unidade da cuberta e a continuidade do
revestim ento externo, como na fluidez da relación entre as
partes, causas ambas que se im poñen a pesar do fragmentario deste proceso. Mais tamén aparece na racional implantación sobre o terreo, con autonomía respecto do cam iño
público, adaptación á topografía, perfecta exposición e orientación solar, ausencia total de aberturas ó Norte que está
ademáis defendido polo monte no que se apoia a parcela,
e amparo respecto dos ventas dominantes do vendaval (SW)
e o nordés (NE) que apenas se sinten nesta revolta do val.
É inmediato o recordo do máis clásico dos tratadistas, o Vitrubio , e das súas prescripcións sobre a elección do sitio,
e non é gratuito, ademáis, cando se averigua que entre os
que tiveron intervención nas decisións de construir, estivo
probablemente algún crego que lía algo máis que o misal
e o breviario, como proban os libros que dentro da casa
había.

o

A complexidade aparece, non só como efecto da sim-

Estado inicial.

6 pie xustaposición das varias pezas que conforman a casa,

~ senón , e sobre todo , na riqueza da articulación que se estaa: blece entre elas. Xenérase como resultado a gradación no
recorrido entre o exterior e o interior establecida sobre o eixo
principal da planta baixa, que desde a portada do curro, deica o fondo da aira, vertebra tódolos elementos da casa , e
tamén sobre o eixo da planta alta, paralelo ó anterior, articulador da enfi/ade que liga os tres ámbitos principais desta planta entre sí e co espacio externo. A flu idez da relación
entre estes dous eixos, e deles coas demáis pezas de habitación apóiase na calidade do espacio de doble altura da
cociña vella. A comunicación vertical adósase á parede central , que é o elemento estructural ordenador de toda a disposición espacial interior e aparece en toda a súa altura, deica o cumio , dentro da cociña vella: Como nas casas Moller
e Muller, nas que Adolf Loos explicita o seu concepto de
Raump/an, o volume unitario, cúbico e simple do exterior
agacha uns espacios interiores moi complexos, verticalmente
dispostos darredor dun elemento macizo, parede, cheminea
ou pilar en Loos, parede neste caso .
Os cambios experimentados pola casa nestes últimos catro anos pretenden ser transformacións analóxicas que non
traicionen a súa esencialidade aplicando «instrumentos que
dean resposta, cunha configuración nova, tanto ás carencias do antiguo como ó respeto polas súas cual idades» (2).
Cambios.de uso das dependencias (cociña transformada en
sala pero que conserva o carácter de ser a dependencia principal da casa, cortes do gando transformadas en comedor
e cociña) que non provocan alteracións na disposición fundamental , aínda que sí nas accesorias de revestimentos e
remates, xeneran tamén novos xeitos de percepción do espacio interior e revelan relacións máis complexas que antes
estaban só en potencia. Algúns elementos perderon total ou
parcialmente a súa función primixenia para transformarse en
case puramente ornamentais, como os corgos da entrada
do curro que dei xaron de ser lavadoiros e apenas conservan o seu papel de depósitos de auga para rega da horta.
Outros, como o cuberto dos carros no curro ou a bodega,
despois de lixeiras operacións estrictamente de limpeza ou
reparación, siguen servindo para resgardar veículos, ben
que de motor, e para gardar bebidas e trebellos. E só
nunha parte secundaria foro n introducidos novos conceptos equivalentes a novos xeitos de organización espacial: O
chamado Cuarto do Curro é un corpo engadido á casa hai
uns setenta anos polo lado Leste; estaba dividido na planta
alta nunha sucesión de tres dependencias, con comunicación directa entre elas, e separadas por dous tabiques intermedios de madeira; aproveitouse a amplitude do espacio entre as paredes que limitan este cuarto para sustituir
a anterior distribución por unha nova de tres dormitorios e
un cuarto baño interrelacionados por medio dun corredor
interior , pero respetando os dous niveis do piso . A «u rban ización» dos espacios exteriores, curro e aira, a pesar de resultar nun grande cambio de apariencia, apenas foi algo máis
que leves retoques de nivelación, colocación de pavimentos nalgunhas zonas e implantación de arriates para plantas anuais que proporcionan unha viva mancha de color durante todo o vran e esixen pouco coidado. Non tan evidentes son , en cambio, variacións como a alteración intencionada dos xogos de luces e sombras -cuberto e descuberto- no espacio exterior do curro; a nova disposición da parra , totalmente separada da fachada, perm itiu regular a visión da casa desde a portada con efectos moi distintos de
como era en orixe.
Materiais, procedementos constructivos e recursos compositivos utilizados nas transformacións ativéronse á lóxica
da analoxía, non do mimetismo, e da disponibilidade económica e·técnica. Ás veces, por exemplo na reconstrucción
dos emparrados do curro, fíxose a propósito o exercicio de
asubiar a melodía e deixar que os que tocan aporten a orquestación. O resultado foi excelente e toda unha lección
sobre resistencia de materiais e descomposición vectorial
de solicitacións: aramio, madeira e formigón pretensado compoñen unha estructura na que cada material está empregado segundo as súas mellores capacidades resistentes.
Unha casa é sempre un proxecto inacabado, ou , mellor
aínda, unha obra que dura toda a vida. E non porque queden cousas por facer do que é o proxecto ou a intención
primeira (aquí falta rematar aínda boa parte do que xa se
grafiou algún día en planos) , senón porque sobre as suposicións do técnico sobrepóñense proxectos vitais e avatares , circunstancias que van alterando a casa como se modifica a «caída» dunha prenda de vestir: co tempo perde a
súa perfección de nova pero vólvese máis cómoda segundo se adapta ás imperfeccións do corpo.
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REHABILITACiÓN DE VIVENDA RURAL
MOLDES. BOBORÁS
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Arquitecto: Fernando Blanco Guerra
Empresa constructora: Autoconstrucción
Final da obra: 1990
51
Proxecto de rehabil itaGión de vivenda unifam iliar en Moldes, concello de Boborás.
Trátase do proxecto de reforma de unha vivenda unifamiliar , propiedade de don Fernando Blanco Guerra, sita no
lugar «Eira da Gaiosa», da parroqu ia de Moldes, concello
de Boborás (Ourense).
DESCRIPCION
A vivenda componse do edificio principal de 250 anos
aproximadamente, situado na parte máis elevada dun pequeno promontorio rochoso , e desenvólvese o seu programa en planta baixa constando de cociña unha sali ña con
dous dormitorios e escaleira de subida ó faiado. Adosada
á súa parte sur atópase outra pequena construcción , corte
e palleiro, que se pretende incorporar á vivenda reformada.
Próximas a edificación e nun nivel como a 4 metros inferior atópanse dúas construccións anexas que antaño ti veron uso de bodega. Igualmente hai resíos con condición de
curral (norte) cerrado por uns muros, ata o oeste e eira de
malla comunitaria ó sur e sureste.
O estado da construcción é de ru ina en xeral nos seus
elementos orgánicos estructurais e de cuberta, ó igual que
unha boa proporción de muros de cerre e algunhas partes
dos estructurais.
Do mesmo xeito tódalas carpinterías atópanse en avanzado estado de ruina. Exi ste línea de luz a 100 metros e non
hai nin auga corrente nin alcantarillado.

Vista dende detrás da adega.

Vista oende o estanque.

REFORMA
O plan de reforma é, dentro do volume orixi nal das cor¡struccións do conxunto, actuar en primeiro lugar consolidando as estructuras de cuberta e muros estructurais afectados
para operar cun novo programa consistente en:
1. o Corpo oeste. Pasará a ser un espacio único destinado a taller estar , a costa do derribo de tabiques e faiado,
para conseguir un altillo cara o sur, fa rase unha nova escaleira, picaran se os llanos de xabre actuais para recupera-la
pedra interior, e executarase un falso teito de madeira illada
con ocos de luz central, ampliarase o altillo na procura do
cume único quedando un soportal de planta baixa.
2. o Corpo N.E. Continuará coa súa función de cociña/comedor aumentando de tamaño a costa dos dous cuartos que
se con verterán nun sÓ.
O teito da cociña terá un tratamento similar ó do corpo
oeste . Do pasillo desmontarase a escaleira de acceso ó faiado e aplicarase unha ampla porta (cegada actualmente) que
dará paso ó corpo este do con xunto que acollerá o dormitorio principal , arriba, escaleira, baño abaixo e comun icará
co faiado por unha porta cegada actualmente e que permiti rá o paso por arriba ó taller.
3. o Bodega norte. Reconstru irase totalmente a cuberta
cunha parte de lucernario en vidro armado , xa que o destino do local será de tallar grabado. Igualmente abrirase un
novo oco cara o curral , poñente.
4. o Bodega N.E. Reconstrucción total da cu berta previ a
consolidación con apertura de oco na súa pared e traseira
que actualmente se atopa en perigo de desplome.
5. o Recuperación dos resíos e patios do con xu nto nos
que os seus ocos e muros se atopan en estado rui noso.
6. o Instalación na vivenda dos servizos de auga, luz
e saneamento a fosa séptica.
Prevese que a duración das obras sexa de un ano.
As obras a efectuar non alteran en absoluto a forma do
con xunto xa que son operacións de consolidamento e máximo de apertura de novos ocos que ó meu modo de ver
dignifican o exterior, únicamente prodúcese unha ampliación , o altillo do corpo oeste , o do estudio, que resol ve melIor a zona sur do conxunto. A recuperación é interior e reúne locais dispersos que antaño xa o estiveron como testemuñan as portas tapadas.
Moldes, 24 de novembro de 1987.
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REHABILITACiÓN DE VIVENDA RURAL
A FILGUEIRA XEVE , PONTEVEDRA
Arquitecto: Xaquín Basilio Bas
Empresa constructora: Falcón Hacha
Final da obra: 1980
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A 8 km . de Pontevedra capital , nun lugar que poi a súa
configuración rocheda se chama «O Penedo» existían unhas ruinas de vivendas modestas rurais que foron aproveitadas para as rehabilitar e adicalas a vivenda de campo con
posibilidade de uso permanente .
En canto ó exterior partiuse da idea fundamental de
mante-Ia integración na paisaxe, conservando o seu ambiente modesto e rural.
Verbo ó interior, a distribución vén forzada polos distintos niveis que tiña o solo rochoso das edificacións existentes, que se conservou fuxindo en todo momento da explanación do solar.
Co pé forzado de cotas e a conservación de muros existentes, dirixiuse a distribución interior e uns espacios abertos diferenciados polos distintos niveis que ían xurdindo.
Todo isto conduciu a un vestíbulo distribuidor de: zona
de repouso nenos, salón comedor-estar, dormitorio principal e habitación estudio.
O vestíbulo e estudio están á mesma cota.
O salón-estar, catro banzos máis altos que o vestíbulo,
que nos proporciona un punto de vista desde a entrada aproveitable decorativamente.

Desde o salón-estar accédese ó comedor a unha cota
de sete banzos máis alto, cúidase esta cota para que o punto
de vista tanto de pé como sentado quede proporcionado.
A cociña queda ligada a esta zona.
Baixo o comedor, no lugar onde estivo a corte sitúase
o dormitorio principal , catro banzos máis baixo que o
vestíbulo.
A zona de repouso nenos está a unha de banzos máis
alta que o vestíbulo, e está formada por unha galería o Sur
á que se incorporan uns cubículos dormitorios .
Os arcos enlazan a galería e a habitación estudio para
dar servicio a estas dúas zonas.
A galería estar, está a unha cota de 1 m. aproximadamente por debaixo da cota exterior, quedando a integración
á paisaxe vistas a esta cota as rochas exteriores existentes.
Decorativamente tratouse con materiais modestos, entarimados de madeira de piñeiro do país, chans de gres de
Ca oira, paramentos deixando a rocha vista onde existía e
revestimentos llaneando deixando as rebarbas sen rematar.
Os teitos reconstruironse deixando a viguería de madeira a vista.
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¿Publica-la miña casa? .. Non sei... Foi pensada como
a rehabilitación dunha construcción anónima, sen ningún ánimo de protagon ismo, e non parece lóxico pretender
converte-Ia noutra cousa ... Tal vez algunha posterior intervención na mesma aldea - unha encantadora e descoñecida aldea da Mahía- puidera ter máis actualidade e interese arquitectónico, pero cando intento escribir estas liñas sigo sen encontrar sentido á publicación dunha obra construída, incluso, desde criterios que hoxe, en boa parte, non
suscribiría ..
E unha obra -executada , no principio da pasada década, despois de varios anos dedicados por enteiro ó estudio das construccións populares- na que calquera pode ,
hoxe, percibir unha lectura excesivamente literal da arquitectura que a rodea ...
Unha obra case auto-construída, levantada -sobre uns
croquis nunca rematados- nun ínti mo contacto cuns canteiros e carpinteiros do lugar que haberían de traballar segundo o seu costume ... Unha prolongación, que agora vexo como desmedidamente mimética, dunha intemporal, rigorosa e coherente tradición na que o arqu itecto - tal vez

,

-~-

----"-----~

---

.

obsesionado por respetar coa súa actuación a calidade medioambiental dun conxunto de gran valor arquitectónicotan só se limitaría a introducir pequenas contribucións
personais...
Local iza-la sala e a cociña nunha palleira de considerables dimensións abrindo os novos oc os a un patio que habería de con verterse nunha dependencia máis da vivenda,
rasgar unha pequena ventana no muro meridional para descubrir unha emocionante paisaxe e... iixa está'!
Aínda mantendo a miña convicción de que na nosa arquitectura anónima - coa súa estricta funcional idade, a súa
sobriedade formal , a súa elemental xeometría e a racional
utilización dos materiais e tecnoloxía ó seu alcancepodemo-Ios arquitectos encontrar unha inesgotable fonte de
ensinanzas, hoxe, non volvería a concebir unha coma esta ..
Sen embargo, a xente sentese ben nela e eu ... eu , non
a cambiaria por ningunha outra ... pero eses son temas que
pouco teñen xa que ver coa arquitectura.
Angueira, setembro 1991

REHABILITACiÓN DE VIVENDA RURAL 6~
ANGUEIRA DE CASTRO. BRIÓN en~
Arquitecto: Pedro de Llano Cabado
Empresa constructora: Construccións Castelao
Final da obra: 1985
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VIVENDA NUN PAZO URBANO
PONTEVEDRA
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Arquitecto: Enrique Barreiro Álvarez
Aparellador: Enrique Canosa Caridad
Empresa constructora : Costruccións Moldes
Final da obra: 1987

63
Sita en plena Zona Monumental do casco vello da cidade de Pontevedra, ergue a súa fachada principal á Praza
da Estrela.
Coñecida poi a "Casa das Caras» este pazo urbano, que
no século XVII pertenceu ó Morgado de Barbeito y Padrón ,
foi recentemente rehabilitado con destino a casa vivenda e
estudio-taller de arquitectura.
Recuperouse a zona de horta-xardín na parte posterior,
el iminando unha serie de construccións au xili ares que cegaban a fachada norte, hoxe xa rescatada e limpa.
Na planta baixa, onde estaban ubicados unha pequena
industria e un almacén, así coma o pozo negro da casa, a
adega, as cabalerizas e vellos laboratorios, proxéctase o actual estudio-taller de arquitectura.
Desenvolvemento funcional arredor de dous núcleos; un
fixo , formado pala caixa da escaleira e autro, o de recepción , que actúa de distribuidor.
Planta balxa
1. Portal-acceso
2. Aparellador
3. ArqUitecto
4. Zaguán
5. RecepCión
6. 7. Taller delineación
8 . 9. Reunlóns
10. Estudio
11 _ Copiadoras
12. Aseo

Planta primelra
1. Veslibu lo
2. Salón-comedor
3. Aseo
4. OficIo
5. Cociña
6. Despensa
7. Aseo-servicio
8. Tren de lavado
9. Servicio-plancha
10. Acceso servicio-armar .
PLANTA

PLANTA

PRIMERA

BAJA

r- -------- - - -- --- Planta segunda
1. Dormitorio principal
2. Gabinete biblioteca
3, 4, 5, 6. Dormitorios
7. 8, 9. Baños

I

I

I
I

I
,

,
I
I
I
I

I

PLAN TA SEGUNDA

Baixo cuberta
1, 2. Estudio
3, 4. Dormitorios
5. Baño
6. Estar

PLANTA BAJO CUBI ERTA
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Nas distintas áreas interrelacionadas cúmprense as fun cións propias para levar a cabo o estudio e desenvolvemento
de proxectos de edificación. Despacho do aparellador , zona de delineación e sala de reunións, estudio-despacho do
arquitecto, así como sala de copiadora e fotocopiadora e
un pequeno aseo.
As dúas plantas superiores son ocupadas pala vivenda
unifamiliar. Na primeira, a zona de servicio e a sala, e na
segunda os cuartos-dormitorio.
Respetáronse os principais elementos estructurais, tales
como o muro central , caixa de escaleira principal ata a planta
primeira e recupéranse, quedando ubicadas en entornos
axeitados, as dúas lareiras de pedra, alacena empotrada, etc.
É de nova factura a comunicación entre a área de servicio e a horta-xardín e portalón de servicio mediante unha
escaleira de pedra, formando o patín que se incorpora á fachada norte.
Na planta primeira, o salón nobre ocupa a totalidade da
fronte de fach ada á Praza da Estrela, mentres que no resto
se desenvolve a zona de servicio.
O oficio, no que quedou incorporada a lareira , encóntrase entre a cociña e o salón.
A área de servicio, que ten acceso polo patín da zona
norte, está composta por cociña, oficio, despensa, cuarto
de armarios, baño aseo, tren de lavado, plancha e dormitorio de servicio.
Á planta segunda accédese por unha escaleira interior
que, partindo do vestíbulo, serve de eixe que se bifurca en
dous tramos para non invadi-Io espacio do gabinete-biblioteca, creándose dúas áreas de cuartos-dormitorios, uns cara o norte e outros cara o sur, dous distribuidores, que dispoñen de armarios de servicios e baño cada dous cuartos,
a excepción do dormitorio principal , que ten o baño incorporado.
Na planta baixo cuberta distribúense un pequeno estudio, dous cuartos e un baño.
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VIVENDA UNIFAMILIAR
VICAÑO. SANXENXO
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Arquitecto: Fernando Baeza Ordóñ ez
Empresa constructora: Lorenzo Afonso González
Final da obra: 1989
67

O planteamento xeral é o dunha planta en «U» con patio
cuberto para o acceso en coche a pé da porta de entrada
poi a fachada Norte. Tódolos dormitorios e salóns de estar
dan ó Sur onde o Muro Trombe as calefatea.
As carpinterías exteriores son de madeira de acacia espiñosa para as portas de acceso a finca. de acceso a vivenda, de acceso ó estud io. teito e trabes comportas do patio
cuberto. Madeira de castiñeiro vello para a cercha do patio
e PVC para os ocos acristalados.
Os forxados non cruzan as cámaras para evitar pontes
térmicas e o muro de pedra exterior ergueuse sobre encofrado deslizante despois da folla interior do cerre illando con
dobre plancha de 3 x 3 cms. de EPS de 15 klm 3 a folla
interior, deixando cámara de 2-3 cms. para ventilación. As
terrazas impermeabilizáronse con PRFV. O revestimento de
paramentos é de xeso pintado con plástica e o pavimento
é tarima de eucal ipto en p. alta e en salóns de terrazo «in
situ» negro con micrograno branco, con xuntas de vidro pintado en acceso-cociña-comedor. No comedor exterior é de
ferrogrés , e no garaxe, de formigón coloreado e pulido con
«helicóptero». Os banzos exteriores de pedra morena de granito a Igual que toda a parede interior do muro Trombe en
p. baixa.

Trátase dunha vivenda unifamiliar con estudio profesional pequeno incorporado e con superficie en soto e baixo
cuberta sen uso específico como reserva para o futuro, situada nunha finca de 2.852 m2 nas aforas de Sanxenxo.
Ademais unha nave adosada para uso de taller e garaxe de
embarcación, motocicletas e aficións varias.
As obras iniciáronse en diciembre de 1987 e o edificio
atópase aínda (como se pode apreciar en fase de construcción (ó ralentl) aínda que se estea habitando desde decembro de 1989.
A idea previa ó deseño é a dunha vivenda baseada no
aproveitamento das enerxías solar pasiva e eólica , e que
mantivese, verbo da expresión , o compromiso entre tradición e modernidade, para o que se adoptou para o cerre
exterior a pedra pizarrosa «rebo» que se atopa no chan do
término municipal de Sanxenxo, que era o material base do
que se facían as edificacións modestas do lugar ata a irrupción do ladrillo e o formigón armado , se ben en moitos casos encalábanse exteriormente e que caeu en desuso radi calmente anta o avance do ladrillo e o perpiaño. O factor
«moderno» queda confiado á persoal interpretación do autor
do deseño, contidos e funcionamento xeral.

Pianla baixa.

Planta alta.
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Ninguén duda de que a vivenda é un tema de Arquitectura, máis aínda , é a Arquitectura do espacio privado por antonomasia. Pero ademais é un problema, é un problema social , unha necesidade sen resolver, e parece lóxico pensar
que a Arquitectura non pode permanecer á marxe desta situación. Debe enfrontarse con ela e buscar solucións, intentalas ou inventalas.
Non só é un problema de cantidade de número de vi vendas, éo no seu previo planteamento segundo se trate cada vez como un tema único ou se intente xeneralizalo, indagando no que de común teñen .
A dimensión do problema , a súa realidade, fai que ó enfrontarse con él en toda a súa crueza, a propia idea da obra
de Arquitectura no sentido tradicional abanee. Tamén o propio papel do arquitecto.
Por outra parte , a vivenda unifamiliar foi sempre campo
de experimentación da Arquitectura en tódolos seu s aspectos.

José Manuel Gallego Jorreto

Os temas , da súa capacidade de xeneral ización ou ben
a abstracción dun tema e a concreción do lugar, o da lóxica necesidad e da racional ización da súa construcción , ou
ben a tecnoloxía necesaria e a posible, e o da posible dicotomía ou tensión entre a Arquitectura de autor co seu carácter único e a resolución de problemas sociais que esixan
solucións repetibles. Son algúns dos temas que afloran dun
único problema pendente . Unha única pregunta Como facer unha Arquitectura hoxe onde existen uns problemas e
uns med ios tamén de hoxe.
A oportunidade de face-Ia miña casa, é en certo modo,
unha oportunidade única para desenvolver no posible reflexións que viñan acompañando os meus proxectos. A oportunidade estaba en poder enfrontarse co problema sen facer repercutir ó cliente no ensaio da reflexión . Seguramente
por iso, o face-Ia miña casa , non me resultou incómodo, ó
pensar no tema de form a xeral alonxábao desa comprometida proximidade.

VIVENDA UNIFAMILIAR
CORRUBEDO. RIBEIRA
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Arquitecto: Manolo Gallego Jarreto
Data da proxecto: 1970
Final da obra 1972

É unha das miñas primeiras obras. máis que unha viven da é un refuxio familiar para os meus pais e irmáns.
Construcción mín ima, de espacio cuberto que agrupa
cuartos dobres con independencia entre eles. Cada cuarto
é o reducto mínimo (dobre cama, armarios , lavabos, estanterías e posibilidade dunha mesa).
O espacio de estar permite disgregarse en zonas de uso.
Enriba o miradoiro.
A vivenda é todo o solar por iso ten tanta importancia
o muro, que se fai de pedra e é a súa fachada.
Dentro deste recinto, diversos espacios para estar, tomalo sol e agacharse do vento.
A construcción pensada con certa autonomía, está escondida tralo muro e asómase por riba del , erguéndose para poder contemplar unhas vi stas espléndidas. Está de costas ó vento e ábrese ó sol.
Pretendeuse renunciar á linguaxe aprendida. intentando indagar máis no que sobraba da arquitectura. Actitude
que despois de 20 anos aínda considero válida.
Construírona dous albaneis do lugar, muros e forxados
de ladrillo.
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VIVENDA UNIFAMILIAR
O CARBALLO. OLEIROS
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Arquitecto: Manolo Gallego Jorreto
Aparellador: José Eduardo González Amores
Empresa constructora: Gavico. S. A.
Data da proxecto: 1977
Final da obra: 1980

Superficie parcela: 1.759 m2 .
Superficie construida planta baixa: 180 m2 .
Superficie construida planta alta: 140 m2 .
Superficie construida planta soto: 150 m2 .
Custo m2 construido: 25.000 pts./m2 .
Ubicación: sector urbanizado e con ordenanzas. situado no concello de Oleiros e distante 9 km . da cidade da
Coruña.
Vivenda unifamiliar para o autor nos arredores da Coruña.
CR ITERIOS E IDEAS
Plantéase a vivenda como a creación dun espacio capaz de albergar unha orde. unhas pautas de organización.
Asi, con pequenos cambios a vivenda poderia axustarse a
out ros usuarios, a outros organigramas. Preocupa máis o
que de común poi dan te-las viven das que as súas diferencias formais.
A orde fixada vai se-la referencia fixa que permita ese
cambio e a personalización polo usuario, a súa diferenciación voluntaria. A lóxica da súa construcción , os materiais,
a luz e as proporcións poderán facer diso arquitectura.
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VIVENDA UNIFAMILIAR
A CAEIRA. POlO
Arquitecto : Teresa Táboas Valeiro
Aparellador: José A. Suárez Calviño
Empresa constructora: José Castro , S. L.
Final da obra: Outubro 1991

o
a:
6
o

<t:

a:
(lJ

o

79

A edificación desti nada a vivenda, está composta de tres
plantas. Ó langa de todo o proceso proxectual partiuse da
necesidade de adecua-lo edificio ó terreo, xa que este posúe unha identidade de contido e forma (unha forte pendente
con fronte á cidade de Pontevedra) , que obrigou en todo
momento a non transforma-lo lugar, máis ben tratábase de
acadar un emprazamento correcto dun elemento puntual,
senda finalmente esta ubicación no espacio, a que se traduciu nunha serie de desniveis, o recurso foi a estratificación planar horizontal.
A vivenda xi ra en torno a un eixo no sentido da pendente do terreo, arredor do que, van discurrindo os distintos
espacios.
A simetría imperante ó langa de todo o volume extrapólase ós espacios exteriores, de modo que a total organización da vivenda está realizada simetricamente. Tres planos
horizontais superpostos comunicados e articulados por un
eixo no que se van situando as escaleiras.

o primeiro nivel estaría adicado a zona de servicios (cociña, comedor , cuarto de servicio e acceso desde soto), comunicado a través dun vestíbulo que serve á vez de salón
cunha piscina interior, ó langa da que se pode acceder a
unha zona de solarium a través dunha pasarela de madeira
(a modo de pantalán) , que á vez se comunica cun ha zona
de patio e xardín..
O segundo nivel destinado a dormitorios, salón e a un
peq ueno estudio do que se pode acceder á parte posterior
do xardín.
Por último, o terceiro nivel no que.se ubicarían dous dormitorios comunicados por un salón a doble altura sobre o
da planta inferior.
Os materiais predominantes son a pedra rosa porriño e
a tella de barro, intercalándose muros de color .
O resultado é un gran volume de pedra e cristal aberto
cara Pontevedra.

80
Primeira planta
1. Cuarto servicio
2. Aseo
3. Cociña
4. Comedor
5. Salón-vestibulo
6 . Patio
7. Piscina interior
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Segunda planta
1. Dormitorio
2. Baño
3. Estudio
4. Salón
5. Cuberta primeira planta
6. Patio

Tercelra planta
1. Dormitorio
2. Salón estudio
3. Dormitorio
4_ Cuberta doble altura
5. Cuberta primeira planta
6. Patio
7. Cuberta primeira planta
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VIVENDA UNIFAMILIAR
ILLA TORALLA. VIGO
Arqu itecto: Gabriel Santos Zás
Aparellador: Antonio Álvarez-Ossorio y Costa
Final da obra : Abril 1991
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VIVENDA UNIFAMILIAR
SAN COSME. BARREIROS
Arquitecto: Carlos Enrique Meijide Calvo
Aparellador: Manuel Meijide Salgado
Empresa constructora: Xulio Dasidra
Data da proxecto: 1972
Final da obra: 1975
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Na costa da provincia de Lugo. próxima á ría de Foz encóntrase a praia de Barreiros. onde o concello dispoñía dunha
franxa de terreos bordeándoa desde a ría ata a praia de Benquerencia. Nestra franxa, realizou unha parcelación para
permiti-Ia construccións de vivendas de verán , cunha altura
máxima de dúas plantas.
A parcela asignada cunha superficie de 750 m2 , encóntrase en primeira li ña, ó borde do acantilado que limita a
praia. Disfruta dunha paisaxe extraordinaria: o mar aberto ,
na súa fro nte orientada ó nordeste.
A vivenda que se proxecta é de dimensións mínimas e
está pensada para fins de semana e estancias curtas. Como as vistas eran un tema dom inante, decidiuse situala paralela á costa, conseguíndose o soleamento de mediodía a
través duns lucernarios sobre a estancia e o cuarto de aseo.
A planta rectangular ten un pequeno corpo central para
vestíbulo, aseo e cociña, que separa os dormitorios da estancia. A cuberta a catro augas, debe a súa fo rma final ós
lucernarios situados no seu eixe lonxitudinal.
Deseñouse unha ventá especial corrediza con cristais de
100 mm . colgados sobre rodamentos para que non houbese interrupción da visión e protexidos cunha robustas contras de láminas de madeira, tamén corredizas. Os acabados exteriores están real izados con «granu lite» impermeable e a cuberta é de chapa de aceiro pregada.
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VIVENDA EN RINGLEIRA
NOS. OLEIROS
Arqu itecto: Carlos Enriq ue Meijide Calvo
Aparellador: Francisco Dapena Prado
Empresa constructora: Trabe
Data da proxecto: 1972
Final da obra: 1976
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Nas proximidades do Club de Tenis da Coruña proxéctase a construcción dun con xunto de dez vivendas unifam iliares en ringleira. sobre uns terreos a media ladeira. orientados cara o mediod ía e con vi stas sobre as agras de San
Pedro de Nós.
Nos primeiros estudios realizados planteouse a necesidad e de consegu ir que as vivendas disfrutasen , todas elas,
das mesmas condicións de orientación , de vi stas, de acceso , etc . Ó mesmo tempo , resultaba convenien e non reali zar unha edificación en altura que pu idese tapa-las vi stas
de que goza o club desde o seu local social; por outra parte, era preciso consegu ir tamén , a maior independencia ou
privacidade das mesmas.
Baixo estas consideracións parec ía moi axeitado consegu ir unha disposición en ring leira ó longo da parcela de tal
maneira que as mellores vi stas se disfrutasen desde o estar
e o dormitorio principal. Tanteáronse varias solucións con
diversos retranqueos, ata chegar á definitiva no proxecto.
O programa planteado para a vivenda compoñ íase dunha ampla estancia, cociña con oficio, zona de dormitorios
composta de dormitorio principal con cuarto de baño incorporado, dous dormitorios máis, cuarto de baño , un posible
dormitorio de servicio incorporado ó oficio e un espacio para garaxe, almacéns, etc .
Partindo da tipoloxía tradicional das viven das rurais nesta
zona adoptouse a solución en duplex, é dicir, un nivel para
a estancia, cociña, oficio, etc.; out ro nivel para os dormitorios e debaixo destes o garaxe, almacén , etc. , que se prolonga nun porche cara a zona común . O dobre espacio, característico da arqu itectura tradicional aparece no estar ó retranquearse o dormitorio principal, conseg uíndose ademais
unha iluminación cenital.
A utilización dunha estructura de muros de carga reforzados con elementos de form igón armado, placas prefabricadas de form igón con acabado pétreo nos cerramentos ,
ocos de proporción cadrada en madeira pintada, remates
de chemineas, etc., lembran temas da arquitectura tradicioal
elaborados cunha li nguaxe actual.
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VIVENDA UNIFAMILIAR
MONTECELO. BERGONDO
Arquitecto Andrés Fernández-Albalat Lois
Aparelladores: Jesús Anta Sánchez, Enrique Vázquez Freire
Empresa constructora: Construccións José Allegue
Data do proxecto: Maio 1976
Final da obra: Xullo 1980
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Fotografías do autor
" ... a casa en Montecelo está teita para
escoita-Ia rla lonxana, Bach, o melro e, sobre todo, o silencio ... "

Rubindo dende a Ría de Betanzos , pala parte do Pedrido, mirandas dondas, herbeiros, relanzas e fragu iñas, volta
a volta remátase nunha chaira ampla como unha aberta camposa, no auto dun castro, ao que lIe din Montecelo.
Lugar fitadoiro, vese a paisaxe cáseque todo arredor . A
ría, maina e leda, fío de prata e fondales; lonxano e branco
Betanzos. Polo norde, a franquía do esteiro e do mar, ó que
baixan as casas de Miño Pequeno ; e na outra man Sada;
e nas noites Ferrol. .. A rentes castiñeiros, carballos , bidueiros; tamén algúns limoeiros, gu indeiros e unha pumarada
nova. Alí enriba construiuse esta casa.
No tocante ao programa, é o que se adoita nestes casos, cando se pensa unha vivenda pra familia algo numerosa. Organízase en tres vol umes, postas en formado langa,
pro cun senso que se tencionou ben acordado. Na pranta
terrea, as entradas, as zonas de estar e lecer , os xogos dos
nenas, cociña e outros servicios. Rúbese dende o estar á
pranta sobradada, ande están os dormitorios. Un chisco máis
arriba, o volume do medio medra un pouco e, faio acristalado, temas un peq ueno estudio.
Arredor da casa uns campiñas forman adrales que, andares devagados, baixan por socalcos e valados mainos hastra os camiños. Os espacios ábrense á paisaxe, de xeito que,
por veces, semella un "continuum» dentro-fora. Os baixos
da saa de estar, ao sul , teñen de vidrio paredes e teito coma alpendre murado de cristal ; si vai frío, no abeiro da lareira alcéndese o lume das conversas am igas do inverno.
A casa, pecha polo norde e aberta ao sul , parece rematou
ben tallada.
A construcción , a tecnoloxía, é sinxela; coi dando un pouca a calidade e os detalles, pra non teren despois atrancos .
Estructura e algúns muros de formigón armado. No estar,
pi lares, vi gas e cerchiñas metálicas. Cuberta de chapa metálica, ventilada, ca mesma técnica do zinc, pro mirando para
o "par galvánico» que no cobre é forte . Paredes con muros
de formigón e cámara, ou con dúas follas de ladrillo. Tanto
aquí como na cuberta leva defensa e amuramento pra as
temperaturas; compre decir que vai ven o Kg. Carpintería
exterior de aluminio anodizado roxo escuro. E interior de piñeiro de Oregón . Instalaciós, as de sempre.
De fora muros basamentales e hastiales en mamposteiría de lousa do país; e a mesma chapa da cuberta no volu me dos dormitorios. No interior, muros de lousa, branco, e
moita madeira.
Nor¡ seguimos a falar polo miudo, nin a descreber máis
porque, coa documentación gráfica, xa se ve. Diremos , sí,
que os espacios acadaron boa fe itura; nid ios, artéllanse naturales e sinxelos, con seu aquel particular según lIe cadra
o que neles se vive; espacios libres e amizosos, nos que cantan as formas, as texturas e a paisaxe .
Natureza e arquiectura parece que fan bó xuntoiro , mixturándose, hedreiras, trepadoras e froles, enriba das paredes, verdes e marelos sobre grises e almagres. E máis nada.
Pode parecer que falamos pouco da casa , da vivenda.
I é que, neste intre, ó sere unha obra non grande pero nun
lugar tan belido, tíranos máis tratala arquitectura como "poética» que como "invento»; mellar a percepción sensibilizada
que as «teorías». Xa se ve que o lugar, a camposa castrexa,
foi moi determinante á hora dos plantexamentos.
Dende a casa vívense os tempos da paisaxe e as horas.
As primeiras raiolas do sol , o lecer do sol por, o mirar folgado; por veces, os ventas perdidos. As noites, de silencio buli doiro , enchen de reflexos máxicos o esteiro , e no alpendre
de cristal faise un morno luar. Ou a tola noite festeira de Betanzos, con aquel claror , luces sobre da ría , cando botan
o globo e xurde, aló , no aer escuro , vagal ume voador na
noite de San Roque ..
E a casa, teste vivo e silandeiro de todo.
Causas ..
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ATELlER DE ESCULTURA
BRETO - S, ROMAO DO CORONADO
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Autor: Merces Vieira
Colaborador: Cam ilo Cortesao
Fotografía:
CasalEstudo: Alberto Carneiro

o programa é construir, no fundo de um lote onde exi ste uma habita<;:ao com anexos e uma horta, um edificio para atelier de escultu ra com um espa<;:o para estar e pernoitar.
Pretendeu-se um edificio construtivamente simples e bruto, para garantir a utiliza<;:ao como atelier de escultura: pé
direito alto, visibilidade superior, fácil acessibilidade para execu<;:ao de grandes pe<;:as, ilumina<;:ao natural uniforme, isolamento do exterior. Pretendeu-se também um lugar de estar confortável , autónomo, mas visual e funcionalmente próximo do atel ier .
Para além da necessidade de leitura exterior das duas
utiliza<;:6es diferentes, o edificio deveria obedecer simultaneamente a uma forma simbólica -desejo do cliente- e
a uma forma mínima -necesidade económica.
A op<;:ao por uma planta quadrada em que a organiza<;:ao interna evidencia a estrutura geométrica do quadrado,
a cobertura de quatro águas e a constru<;:ao com materiais
pobres sao o resultado do enunciado anterior .
O espa<;:o destinado a atelier tem paredes em alvenaria
aparente, caiadas, sem aberturas no rés-do-chao . As aberturas localizam-se ao nível superior, predom inante a norte.
O espa<;:o destinado a estar deixa as paredes por revestir e util iza, para se tornar mais confortável , mobiliário, revestimento de teitos, pavimentos e caixilharias em madeira. A localiza<;:ao das aberturas privilegia a rela<;:ao com o
jard im privativo .
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VIVENDA DO ARQUITECTO
NO ALTO HATILLO - CARACAS
Osear R. Tenreiro Degwitz

oa:

6
o

«:
a:
en

O

(Caracas 1939, Arquitecto en 1960)
Colaboradora: Telma Silva
Os primeiros esquemas do proxecto datan de 1965
A obra rematáse en 1967
Fotos do autor

Non me gusta contar vellas historias. Non tan vellas neste
caso , pero de tódolos xeitos 1965 está moi lon xe. Acepto
sen embargo, persuadido poia am istade. E aprovelto a vantaxe de falar de min cando era moi novo porque é como
falar doutra persoa, que é máis doado. A literatura sempre
o dixo, xa non somo-los mesmos. Cambiei e esta é unha hIstoria que comezou outro .

Foi en real idade unha insensatez tropical , quizais máis
ben venezolana. Nunha Caracas onde a depresión económica (1965) devaluara a terra en lugares un pouco a marxe
das preferencias da clase media, lugares ás veces privil exiados pola natureza, o arqu itecto, alentado polos programas de aforro e préstamo promovi dos por un estado popu li sta e benefactor, merca un lote que inicia a cadea : tiña 25
anos, catro fi llos e poucas posibilidades de traballo estable ,
pero herdanza da súa mu ll er e favores de fam ilia med iante ,
unidos a un neurótico culto polo risco inician o proceso que
aínda non culmina, pois a casa segue incompleta esperando atencións que parecen non chegar nunca.
II
Le Corbusier , adm irado modelo , inspira o esquema. A
casa do Lago Lemán está na mente: a casa- vagón de tren.
A necesidade imperiosa de econom ía. Eses catro fillos ós
que quería proporcionarselles un amplo patio conectado á
espléndida vi sta da montaña. Ver desde o patio por encima
da casa e á vez prolongalo nun teito-xardin herdado do mestre o Usar materiais simples, o bloque de form igón referido
vagamente ós baños de Trenton de Kahn. Todo es~o se combina nun arqu itecto novo, inseguro, cheo de palson por uns
" principios» e vaise perfilando o deseño do bloque rectangu lar, o emprazam iento cara a vi sta, a necesldade de lilarse da rúa o uso das ventás entre elementos prefabricados
de form ig6n (de novo o mestre: o pan de verre ondulatoire,
les aérateurs verticales). Moita ansiedade, dúbidas, mentres
Telma debuxa os planos, coma un favor ó amigo, sempre
de noite, nas horas que deixa libre o traballo burocrático necesario pero un pouco odioso.

111

A obra é unha festa para converte-Ia inseguridade en goce. Outro amigo, o mestre de obras, Vittorio Valeri, italiano
em igrado acepta ser d irixido por este mozo porque ten or- .
gullo de construir. Quéixase de trabal lar case gratis pero esmérase e constrúe un formigón excelente. A relación entre
a plataforma do patio e a casa vaise definindo na paisaxe.
As pérgolas que debíanse construir soamente sobre a casa
revélanse un bo día, por asociación de ideas disparada pola conversación con alguén querido, como o recurso que
consolidaría a integración dos dous espacios: unha lectura
demasiado directa de Corbu , as trabes de Poissy , os contornos dos toit-xardin, transfórmanse, en virtude d? experienc ia dunha paisaje e uns muros que se forman. E unha lecc ión inesquecible para un arquitecto novo que tampouco se
preocupaba por retóricas sobre sombras tropicais ou tipoloxías. E a vida a que se irilpón.
Os muros de pedra, que tamén dan leccións nalgunhas
noites de lúa, piden as barandas e consolídase unha toma
do sitio. A ledicia de ver un lugar transformado pala arquitectura floreceu neses días e dura aínda con forza dabondo
como para nos facer esquece-Ias torpezas constructivas e
tantos out ros problemas.
IV
Xa pasaron uns anos. As árbores plantadas daquela son
vizosas e semellan ter estado alí desde o comezo. No teito
veu prosperando un harto. As angurias dos días de choivas
torrenciais que ameazaban con arrasta-Ia terra froxa que a
escasez non permitira tratar, quedaron coma unha vella historia. Os filias xa se foro n ás súas novas casas. Hai doce
anos un golpe de fortuna permitiu facer unhas ampliacións
que remataron construindose mal. ¿Haberá tempo de repara-lo dano? Nubia e os novas fillos tomaron posesión do
recinto.

V
Outro bo día, uns amigos galegos, que pasan por alto
os muros erosionados, e os teitos esperando o cuido fi nal, parecen intuir unha historia que sempre quixen contar.
E fágoo aqu í sen demasiado rubor.
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VIVENDA UNIFAMILIAR
A CAEIRA. POlO
Arquitecto interiorismo: Celestino García Braña
Arquitectos edificación: Ignacio Hermo Túñez, Xosé Hermo Túñez
Final da obra: Outubro 1989
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A vivenda forma parte dunha urbanización, excepcionalmente ben situada no monte da Caeira, con magníficas vistas sobre a cidade e o seu entorno, da que son autores os
arquitectos Ignacio e Xosé Hermo Túñez.
As obras do seu interior son consecuencia da adaptación do programa tipo ás propias necesidades, non introducindo modificacións no seu exterior, e por tanto, adaptándose á distribución exi stente de portas e ventás.
Todo o espacio interior xira arredor do protagonismo da
escaleira que, recibindo a luz desde a cuberta, vaise desprazando no seu percorrido , orixinando unha sección «en
fervenza». Este espacio vertical , que percorre toda a casa,
transfórmase noutro horizontal debaixo da cuberta cun teito interior abovedado.

Os mobles que se proxectaron tentan de acadar unha
incorporación natural á arquitectura, máis afirmando en todo momento a súa presencia, que se concibe como volumes pechados no interior da vivenda.
Os materiais escolléronse por razóns de cor, textura e
austeridade: paredes en bloque de formigón directamente
pintado en branco , pavimentos de pizarra nas plantas soto,
baixa e segunda e madeira de haia na planta primeira destinada a cuartos de durmir.
Especial atención adicouse ós teitos resolvéndoos con
taboeiros de haia contrachapada, tinxida e vernizada. Coidamos que cumplen axeitadamente o labor de un ificar tódolos espacios, orixinando ó mesmo tempo un cálido ambiente cunha solución constructiva, eficaz e económ ica.
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Arquitecto: José Mantiñán Soler
Colaboradores: Vicente Fernández Agrasar, estudiante arquitectura
Félix Sánchez González, deliñante
Rich i Mantiñán Fernández, del iñante
Elena Barral Méndez, sicólogo
Fotografía: Marta Chicote
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ACASA DO ARQU ITECTO
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Arquitecto: José Luis Sáez Silva
Empresa constructora: Diseño Internacional
Fin da obra: Maio 1990

'117

o

a:

(5

o
«

a:
ro

o

118

VIVENDA UNIFAMILIAR ILLADA
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Arquitec o: Xosé Francisco Freire Corzo
Arquitectos técnicos:
Xosé Manuel Beracoechea Sánchez
Xosé Varela Brage
Situación : Franzomel - Santa Aia de Liáns - Oleiros
Datas construcción: 88-12-10 - 91-9-16

o emprazamento da edificación no centro dunha parcela
con form a de L persigue a súa ruptura, creando diferentes
espacios autónomos e perspectivas. A elo contribue defini tivamente a composición volumétrica en «espiña», mediante a sinxela agregación de corpos secundarios a un principal , que ofrece como resu ltado unha planta en cruz con
orientación solar conveniente á climatoloxía dominante.
Este segu imento das pautas compositivas da arquitectura tradicional , extensible á concepción dos cerramentos

exteriores, desborda-se coa utilización da galería como elemento emblemático vertebrador que explota as propiedades da súa linguaxe.
Interiormente esta función vertebradora caracterizaa como un intercambiador entre as zonas-noite albergadas no
corpo principal e as zonas-d ía confiadas aos secundarios,
gracias ao contacto coas diferentes escaleiras dispostas nos
espacios a toda a altura destas últimas, nun exercicio que
reforza o sentido itinerante da lectura arqu itectónica.
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ESTUDIO DE ARQUITECTURA EANEXO DE VIVENDA ~
UNIFAMILIAR, CIDADE XARDíN. LUGO ~en
o

Arq uitectos: Francisca Lage de la Fuente
José 1. López de Rego Uriarte
Aparellador : Xosé López Fernández
Constructor: Airado Maceda, S. L.
Fin da obra: Febreiro 1990
Para a resolución do problema planteado deuse resposta
ás seguintes cuestións:
1. o Plan xeral que limitaba as posibilidades edificatorias
a un volume determinado.
2. o Identificación ca entorno: Cidade Xardín executada
en 1933, con tres tipoloxías de vivienda, unha illada e dúas
aparelladas, nunha promoción , o que deu como resultado
un tratamento uniforme do con xunto a base de volumes
primarios.
3. o Complementación de usos; debido á necesidade de
resolver a ubicación do garaxe, cuarto de caldeiras, trasteiro, lavadoiro e almacén neste módulo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.

SOLUCiÓN ADOPTADA
Adoptouse como volume dous prismas rectangulares superpostos de forma que non entrasen en conflicto ca entorno.
A situación espacial dos usos veu deli mitada polo diálogo permanente entre o uso residencial e seus servicios com-

Porche
Lavadeiro
Trasteiro
C. de caldeiras
Garaxe
Archivo
Vestíbulo
Distribuidor
Estudio
Despacho
C. de copias
Aseo
Arch ivo

plementarios. o que abriga a situa-Io garaxe. o cuarto de caldeiras, trasteiro, lavadoiro e almacén na planta bai xa.
Situando o uso de oficinas na planta primeira.
O estudio xi ra en torno a un espacio central ande se sitú a o distribuidor, o cal adopta todo o protagonismo tanto
no uso como no seu reflexo en volume, e o despacho no
que a representatividade queda avalada por un tratamento
diferenciado en fachada que entra en diálogo permanente
coa vivenda unifam iliar.
A zona de estudio, na que a anál ise da luz natural primou , sitúase no fronte, retranqueándose da rúa Betanzos
a fi n de conseguir un hábitat intimista ande o traballo se desenvolve nas mellores condicións.
A zona de uso complementario sitú ase na parte posterior ligándose íntimamente cuarto de copias ca arq uivo e o
aseo .
Do estudio da distribución por usos da planta obtense
tres módulos de usos distintos, senda o centro de gravidade dos mesmos o destinado a distribu idor e despacho.
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ESTUDIO DE ARQUITECTURA
OURENSE
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Arquitecto: Alfredo Freixedo Alemparte
Aparelladores: Jesús Hipólito, Norberto Varela, Rafael de Sás
Empresa constructora: Creto, S. A.
Final da obra: 1989
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DE uxío SANTOS A SIZA VIEIRA.
CRÓNICA DUN TEMPO QUE PASA
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Arturo Franco Taboada
Dr. Arqu itecto
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PRIMEIRA PARTE
Despois de deixa-Ia costa atlántica, a estrada Oporto Lisboa adéntrase cara o leste bordeando o esteiro do Texo .
Alá ó fondo, encóntrase a vella Capital Branca, a antiga
Septicolli . Un ~splénd i do anfiteatro natural descendendo en
terrazas cara o río , rodeado de outeiros sementados dun
mesto poboamento urbano.
Sobre todas elas, a antiga Alcayava, a fortaleza de San
Xurxo, destacando como un hito referencial indicador da orixe da cidade, e do comezo de todo. Baixo esta forteza houbo sen dúbida un Castrum romano , cando Lisboa foi con cello de Lusitania, moito tempo despois da súa fund ación
fenicia.
De sempre lIe vén a ese pobo a súa vocación mariñeira.
As súas orixes escuras zumegan historias de lexendarios navegantes. Alguén atribuíu a creación da cidade ó providencial refuxio do protagonista da Odisea, un mal día de treboada. Certamente o vocablo Lisboa ten unha indudable fami liaridade onomatopeica con Olissipo, o vello achado filolóxi co .
Mentres ascendía traballosamente cara San Xurxo , esquivando por onde for, esgrevios exemplares dun dos parques automobilísticos máis anticuados de Europa, a urbe
íase desvelando alá abaixo, subindo e baixando pendentes
como unha mancha de aceite.
Por fin estaba no cum io daquela cidade que houbo un
tempo, breve por certo, que foi coñecida como «A máis grande de España», o que só ven a demostrar que a parte ulterior da Balsa de Pedra non tiña á sazón ningunha cidade
no seu vasto territorio da categoría da capital do país e patria de Camoens.
Desde alí enriba puiden localizalo ... fumeante , como o
rescoldo dunha lum ieira de barrio na noite de San Xoan e
a un tiro de catapulta econtrábase O' Chiado e A Baixa.
Teño de recoñecer que desde aquela atalaia me sorprendeu a magnitude mínima do incendio, ó menos dos seus
esmorecentes síntomas aquel dom ingo 28 de agosto , sobresaíndo entre a inmensa sementeira de inmobles que saturaban o terreo sen regandixas.
Baixei outra vez axiña ó lugar dos feitos e pronto enfilei
a Avenida da Liberdade, o eixo principal urbano que conduciu directamente ó centro da famosa remodelación do
Marqués de Pombal.
En verdade estaba en pleno corazón da romántica Lisboa, patuxando os chorros da auga salvadora que descendían poi a rúa do Carmo abaixo, e agradoume comprobar
que aquela ruina fumeante na que unha cuadrilla de bombeiros se afanaba escorrentando os último perigos, afectaba exclusivamente a dúas rúas, marabillosas certamente e
veciñas do famoso barrio auspiciado polo Val ido de Xosé 1.
Días despois pu iden comprobar a conciencia de opinión
coas declaracións de J. Saramago, renegando da cal ificación xeral de catástrofe nacional.
O Marqués, mantendo a idea e trazado do antigo Terreiro
do Payo, quixo abrir cara o mar este entramado cartesiano
e colonial , a ese mar que al í en Lisboa, comenza no esteiro
do Texo. Así foi ordenando o espacio público e urbano máis
mariñeiro de Portugal, a renacentista Praya do Comercio,
no lugar do antigo Pazo Real , ou Payo da Ribeira que ordena constru ir moi austeramente Xoan 1.
O paseo poi a praza e a trastenda dos seus grandes ed ificios é unha continua evocación daquel gran im perio colonial ultramariño e as súas riquezas. A rúa da Prata, rúa Aurea,
Agusta.
Como en tantas outras ocasións históricas, os terremotos e os incendios propiciaron a evolución urbanística das
cidades. Según o atlas de Jansonius e un mapa datado en
1646, había na Baixa antes do terremoto un apretado e tortuoso barrio de pescadores e pequenos comerciantes que
en nada favorecía a imaxe de tan florecente comercio.

Ou izais aproveitou o Ministro , para reflexar nesta única
oportunidade urbana unha vella aspiración que procedía dos
tempos de D. Enrique o Navegante, a tan enraizada vocación náutica lisboeta que se comezou a institucionalizar a
partir de Alfonso III e coas primeiras lexislacións promulgadas por Francisco 1, que favorecían o imparable desenvolvemento da industria naval portuguesa.
Xa no sécu lo XV a poderosísima dinastía de Avis , impulsa e senta as bases que facilitarán o feito dos descubrim entos. Lisboa é neste momento a cidade marítima máis importante do occidente da ruta creada por venecianos e
xenoveses .
Nos séculos seguintes o espacio do Terreiro do Payo será
ocupado por toda sorte de variopintos persorjaxes. Traficantes de escravos con conexión en Sevilla, acotovelábanse coa
flor e nata da náutica europea. Mercadores de raras especias ultramarinas, centraban os seus enlaces distribuidores
para Europa na Casa da India. Un pouco máis atrás e paralela ó Torreiro discurría a rúa nova dos Ferros, quizais a primeira intervención urbanística importante sobre o trazado
urbano da cidade.
Un gran número de li brerías existían no sécu lo XV nesta
.rúa da parte baixa da Baixa de Lisboa.
Da casa Gu iné e Mina entraban e saían opulentos comerciantes que monopolizaban sen concesión calquera cou sa que chegase de Goa ou de Cabo Verde.
Cando Lisboa é vi sitada por Doménico Laffi, en 1687,
Portugal conseguira a independencia de España había 47
anos, o vi axeiro italiano descobre unha pu xante cidade en
crecemento, esta prosperidade aumentará no século seguinte, durante o reinado de Xoan V e gracias ás inmensas riquezas procedentes do Brasil. O ouro de Minas Xerais, vi rá
pérolas a Pombal para a súa famosa reconstrucción.
Non é doado que se lIe escapase ó Marqués e ó seu
equ ipo de arquitectos dirixido por Uxío Santos e reforzado
polo arquitecto húngaro Carlos Mardel o brillante antecedente que tiñ an tan próximo e na mesma cidade de Lisboa. En
1533 un terremoto seguido dun xigantesco incendio destruiu
a maior parte da cidade. Naquela ocasión costruiuse na parte
alta un barrio moderno que veu a cubrir en parte as necesidades derivadas do seísmo .
O Barrio Alto de San Roque , como aínda se lIe chama
na actualidade, ti ña un trazado ortogonal e de grandes mazás á maneira das novedosas intervencións urbanas que Carlos V acababa de plantear para a cidade de Amberes. Amplas e modernas avenidas eran conformadas por elegantes
ed ificios de «estilo romano» . A parte baixa da ladeira proxectou se para mariñeiros e traballadores do porto , miraba
cara o río e foi a primeira en se real izar. A parte elevada dedicouse a vivendas máis elegantes para nobres e ricos comerciantes. Foi unha importante operación inmobiliaria, a súa
estructura e concepto, crearía costume e extend eriase por
Europa. As prohibitivas creacións áulicas estaban dando paso a unha nova concepción do urbanismo, por primeira vez
as monarquías estaban asociándose coa iniciativa privada
para a realización destes grandes proxectos.
Se este brillante trazado urbano suxiriu ou non a Pombal a nova traza da Baixa é unha cuestión de relativa importancia; o certo é que o ambicioso proxecto parece ter quedado incompleto segundo consta nas memorias do vi axeiro francés Armand Dayot que vi sitou a cidade a principios
do século XIX, cando o conxunto da Baixa estaba recé n inaugurado. Dayot describe o pestilente olor das cloacas que
desembocan no Texo, as súas crecidas impiden un correcto funcionamento, sorpréndelle semellante abandono por
parte da municipalidade, sobre todo despois doutra das múltiples desgracias que abateron a esta entrañable e máxica
urbe, a terrible peste de 1564 que dezmou máis da metade
da poboación. Describe as rúas sen pavimentar e como a
poboación lisboeta prefire pasear poias rúas altas da cidade, non afectadas polo terremoto e lonxe e a salvo dos malos olores. As casas iguais ascendendo en pendente por rúas
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retortas e angostas con largas escali natas e aire urbano, a
Mouraría e a Alfaxame, barrio oriental. Os outeiros ó N. e
E. enchéranse en 1900 co forte aumento demográfico seguindo un novo plan urbanístico .
Quixo ter en conta o proxecto algo máis que unha trama urbana máis ou menos afortunada. Pombal tiña especial
interese en que a historia non se repetise verbo ó número
de desgracias derivadas destas traxedias e pediu ós seus
arquitectos que estudiasen un tipo de vivenda axeitada a
estas continxencias. Invéntase así unha curiosa proposta
constructiva que resista teoricamente á forza convulsiva do
seísmo.
Unha estructura de madeira que soporte os distintos pisos , tamén de madeira e independízaos das paredes, únicos elementos de mampostería. As vivendas deberán construirse apareadas, con o que ó producirse o movemento
as paredes desplomaranse deixando no seu interior e en pé
unha estructura autosuficiente.
Este orixinal deseño foi vulnerable sen embargo en O'
Chiado ós devastadores efectos do lume actuando sobre
a madeira.
Neste caso e a pesar do celo do Marqués aconteceu o
imprevisto. Paredes de mampostería permanecen de pé, téndose esfumado o seu interior . Escasas estructuras metál icas asoman húmedas e pingantes entre as cinzas procedentes de remodelacións, reformas e rehabilitacións posteriores ó ano 1800.
O terremoto de 1775, acaba con case todo o Manuelino
de Lisboa pero sen embargo respeta ás súas mellores representacións. O Convento dos Xerónimos, mirando ó Texo, tumba e panteón dos monarcas portugueses, de Camoens, de Pessoa e de tantos outros. E a torre de Belém,
protectora do esteiro.
O Manuelino, iniciado quizais co renacentista Pac;:o da
Ribeira, é esa personal ísima arquitectura reflexo do Portugal dos Descubrimentos, que tan insistentemente temos visto
no resto do país. Porto, Viana, Matosinhos.
Son as rendas da conquista. Estilo composto, gótico a
veces, outras mudéxar ou plateresco. Sobre el sucedéronse os estilos respetando a súa estructura e conceptualidade, sempre coas súas emblemáticas alusións mariñeiras de
rudo gran ito labrado, destacando sobre o fondo inmaculado de cal de Coimbra mesmo cal que portaban os barcos
portugueses para as obras dos Fonseca en Compostela. Son
os privilexios reais transformados en pedra polos protagonistas da conquista, casas nobiliarias ou mansións señoriais,
mesturadas aquí e alá coas casas do pobo chan , pertencentes a unha opulenta burguesía mercantil , nacida do ouro,
a plata, a noz moscada e o azafrán. Os seus danos son os
mercaderes de Lisboa, que fan posible o soño idealista e
real de descubri-Ia terra do preste Xoan , ou Madeira e as
Azores. Unha raza de soñadores que procuraban a Atlántida.
Alguén rexeitou o ton literario ó se referir á última traxedia de Lisboa.
Non é tan doado falar desta cidade sen romantismo e
saudade de tantas cousas perdidas por mor do mal fado
de tantas traxedias.
Lisboa, coma Portugal , foi Camoens e os seus navegantes lexendarios, pero tamén foi e segue sendo Pessoa con
toda a súa carga romántica de Byron , Shelley e Keats.
O' Ch iado era veciño de Pessoa que nace no largo de
San Carlos. Este barrio é unha constante evocación deste
home. En a Baixa, Anxo Crespo lembra como o poeta sitúa
ó seu alter ego , Bernardo Soares, protagonista do "li bro do
desacougo». Alí traballa nunha oficina comercial da rúa Douradores. Case ó lado, na rúa da Prata, está o café restaurante Martinho da P:rcada, acubillo habitual de Pessoa. Realmente a aura do malpocado poeta frota por toda Lisboa pero
sobre todo por a Baixa, onde desde a praza do Comercio
e mirando ó río nun día de néboa un pode contaxiar-se do
seu temor, mentres agarda a enigmática chegada do poeta
inglés Crowley.

Anxo Crespo revisa algúns interesantes pronunciamentos de poetas e intelectuais sobre a alma lisboense. Aragao, que fala da tendencia ó ensoño e a pantasía, ó idealismo non realista. O Xurxo Dias, que opina que o corazón do
portugués é a med ida de tódalas cousas.
O escaso roce coa industrialización , con toda a súa It:arga de materialismo e menoscabo do benestar, producirá sen
embargo coma tributo positivo a permanencia das vi rtudes
de acubillo do humanismo en Europa. Lisboa non se acostuma a perder tantas veces os seu s tesouros e celosa dos
seus entrañables recordos, aposta agora por unha intelixente
e rápida reconstrucción. Voces autorizadas, erguéronse dentro e. fó ra de Portugal. Bótase de menos ó Marqués ou a
alguen coa mesma capacidade de xestiÓn.
O presidente da Asociación dos Arquitectos portugueses, Nuno Pereira, recomenda revisa-la experiencia histórica e restudia-Ias solucións adoptadas nos casos do Teatro
de Dona María e do Pazo do Concello, ed ificios neoclásicos , cunha privilexiada situación urbana, reconstruidos sobre ru inas de anteriores construcciones de Pombal destru idos en sinistros do pasado. Eses ed ific ios que constituían
a derradeira reserva do Neoclásico e que da man de arqu itectos como Pezerát e Costa da Silva, cerraban o ciclo estilístico iniciado por Pombal con obras como o Concello. O
pazo Real de Axuda, o Teatro de San Carlos (1792) e sobre
todo edificios como o Gran Teatro de Lisboa (1846) que segundo o arquitecto brasileño Cavalcanti son os templos da
nova burguesía civil que marca a vontade simból ica dunha
época.
Arquitectos como Siza Vieira, gañador do concurso para a remodelación do barrio xudeu de Venezia ou da Kreuzberg de Berlín propoñen unha recuperación integral, sen
transformacións que introduzan elementos novos e extraños
suxire un debate. Para el , a Cidade era unha Nova Idea ~
agora é unha Ferida. Na actualidade o arqu itecto Siza trabaila na recuperación de 'O Chiado.
J. Saramago, apunta a idea de conservar ou reconstruilo que paga a pena , innovar con sensibilidade e intelixencia
e engade en tono irónico, que se isto non é posible, pódese
chamar ó arquitecto Tomás Taveira para que constrúa
unhas torres.
Nos círculos intelectuais de Lisboa non gustou a construcción do centro de oficinas e comercial «das Moreiras».
A violenta irrupción no humanísimo e mesto tecido urbano
da cidade deste primeiro grupo de rañaceos de cristal , coroados con rechamantes cores e vestidos dunha azulexería
que pretende conxeniar coa moi trad icional vestimenta das
nobres e áulicas arqu itecturas portuguesas, provocou un impacto vi sional de tal magnitude que non puido ser asimilado por unha poboación tan celosa e amante das súas
tradicións.
Nos xornais daquel domingo, 28 de agosto. Calibrabánse
solucións, adiantábanse propostas. Pero sobre todo , botábase en falta ó Marqués.
SEGUNDA PARTE
Transcurrira un ano e eu voltaba a Lisboa cun renovado
interese. Aquela cidade enganchárame de tal xeito que esta vez quixen que me acompañasen os meus alumnos de
Análises de Formas, da Escola de Arqu itectura , e que compartisen comigo unha oportunidade urbanística única.
A malpocada casualidade brindaba agora unha ocasión
de privi lexio para desempoar unh a das máis brillantes ·actuaciós do século XVIII. Ademais sentía a curiosidade de
comproba-Io que se fixera desde o incendio e de ver como
remataba a historia. Aproveitaría a miña segunda viaxe para desmitificar moitas cousas que imaxinara desde aquela
sobre a cidade e tamén para comprobar como funcionaba
Lisboa despois dunha catástrofe. O' Chiado seria o novo proxecto Pomba\.
Unha elevada andamiaxe fora levantada para illar-Ia área
en reconstrucción que trasladaba ás xentes desde a Baixa
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ata a zona do Carmo. Unha extraordinaria animación ambientaba todo O' Ch iado. Desde o alto , a xente miraba curiosa ó noso nutrido grupo de estranxeiros, que husmeaban descaradamente entre as súas ruinas. Tal privilexio debíamosllo, sen dúbida, á amable hospitalidade dun dos máis
conspicuos representantes da nova casa do Risco , é dicir.
a recén creada oficina para a organización e desenvol vemento da rehabilitación da zona queimada, a Cámara Municipal de Lisboa e o seu Gabinete do Ch iado .
Fernando Costa, é un deses arquitectos portugueses novos que están conseguindo a base de feitos o protagonismo profesional de seu colectivo nos acontecimentos urbanos de vang arda, unha vella aspiración profesional que se
remonta á época do Iluminismo.
A entrada ós almacéns Grandela, aparecía tristemen e
adornada por brandengues molduras de escaiola que penduraban coma unha tar a derre ida, a Escola de Belas Ar tes de Lisboa está base encargando de as recuperar nos seus
talleres.
Accedemos á planta baixa doutro edificIo siniestrado , o
espectáculo ofrecía un suxerente palim psesto. Sobre algúns
dos elementos arquitectónicos, descarnados polo lume, podían lerse claramente as sucesivas vici situdes estilísticas dos
últimos douscentos anos. O noso grupo atopouse de súpeto pendurado no baleiro, a osamenta do antigo edificio medraba tanto cara arriba, como cara abaixo. Mirando Ó fon do pod íase fita-Ia historia, a través das sub erráneas depen dencias do que fora unha importante abad ía. Arcos menores recheaban agora a luz de amplas e an eriores arquerías,
as súas pegadas denunciaban ós lenzos nús. Unha monótona e repetida modulación das celdas dos monxes , aparecían suxerentes da súa permanencia como ordenación do
futuro hotel que xa es aba proxectando Alvaro Siza .
Un espectáculo realmente propio do inferno de Dante ,
unha inqu ietante e turbadora plástica da destrucción. revelaba o suceder do tempo e das modas.
Un capitel cOrintio de escaiola medio disolto deixaba ó
descuberto un elegante e esbelto fuste de ferro colado, evocador da retórica comercial parisina fin de «siécle». Aquel
balcón ó baleiro , insinuador de habitáculos profundos e pasadizos secretos, lembrábame en certo modo os debu xos
de Peters y Schu iten para o comic A Torre , da súa serie «As
cidades escuras».
Apreciábase claramente que o emblemático proxecto de
reconstrucción xa dera comelO. as ingrávidas paredes aparecían acodaladas e apeadas con sofisticados sistemas, que
revelaban a man dos enxeñeiros civis, verdadeiros artífices
da arquitectura de Lisboa desde a época do Iluminismo.
Aqu í ó igual que en 1755 controlouse todo desde o principio. A nova casa do Risco é agora a Cámara Municipal:
non se deixou nada ó chou , a zona foi acordonada e controlada só por esta oficina. que non perml e a máis mínima
intervención illada . Todo se fará dacordo con un único proxecto, ó igual que daquela evitaran se así as solucións espontáneas e descordinadas, o con xunto deberá ter un ratamento global. As liñas programáticas do proxecto de Pombal. Un único discu rso ideolóxico e programático -unha proposta urbana e coherente- un aparato xurídico administrativo estimulante pero non represivo e un sistema constructivo e tecnolóxico racionalizado. Vanse apl icar agora desde
a Cámara Munici pal, para a nova intervención .
O flamante premio Europa de arquitectura e a subsegulnte colleita de éxitos do arqu itecto portugués por toda Europa, ven a desperta-Ia conciencia estética urbana do país.
Un vello litixio entre técnicos e humanistas relegou históricamente a figura do arquitecto a un escuro segundo plano
no campo das grandes actuacións. Desde os tempos do
Marqués as grandes encomendas urbanas, foron confiadas
ós enxeñeiros. O Marqués segu ía ó pé da letra os costumes
iluministas im por ados de Inglaterra. de Vi ena e deFrancia.
onde desempeñara mlsións diplomáticas. Xun o coas ideas
francesas antimedievalistas, intérpretes da cidade ideal renacentista, as ordenanzas de París de 1553 canalizaban rúas
rectas, iluminadas e alineadas, normas que se comezan a
cumprir con Enrique IV, co recén creado corpo de inspectores de obras públ icas. Ideas que se traducirán na siste-
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matización lineal e perspectiva do xardiñ eiro Le o re e que
Napoleón III aplicará a ravés do prefecto Haussman .
A sona que delxaron en Europa os arq uitectos de Lu is
XIV acusados de causa-la súa ruina. foi a causa da súa nula
participación na maloría dos grandes proxectos da época,
tanto en Francia como en Inglaterra e Portugal. Esta fama
tal vez merecida, costa ralle ós arqu itectos a total ausencia
de protagonismo na teorización e creación da Nova Cidade, durante o século XIX . Non será ata Cam ilo Sitte e Otto
Wagner que o urbanismo volverá a ser confiado a esta figura profesional.
O novo equ ipo que dirixe a máls Importante e simból ica
actu ación en Lisboa. comandado por Alvaro Siza Vieira. sacará adian e a rexeneración desta Importante parte do antigo tecido urbano, aproveitando sen dúbida a ocasión para
readapta-la funcionalid ade do mesmo ás novas circunstancias socioeconómicas do casco histórico. Ninguén dúbida
que o incendio de O' Ch iado , é o resultado do abandono .
esta era unha zona morta da cidade, durante a noite e moios pensan que esa foi sen dúbida unha favorable circunsancia para o desastre.
O aumento da densidade edificatoria dos cascos anti gos na cidade do XIX provoco u nos mesmos unha indeseable condición da habitabilidade que produciu o abandono
do centro e o seu constante deterioro. A inmellorable situación do centro, as boas comunicacións e sobre todo a impor ante e radicional mobil idade cidadá desas zonas da cidad e esper ou axiña a idea da súa po encial rendabili dade
cunha nova adicación monofuncional de oficinas e comercios.
A Cámara Munici pal de Lisboa, na mesma idea, deseñou un variado programa no novo destino da edificación recuperada. Comercios e escritorios oficinas revitalizarán a zona, que será complementada durante a noite coa importante oferta hotelera da transformación do convento de San
Francisco. Será así como esta zona semimorta da cidade
antes do incendio, xenerará de novo o seu autocontrol nocurno para prevenir outras desgracias.
Un sis ema de financiac ión sem ipúbl ico. que axudará a
recupera-los aspectos patrimoniais do conxunto, casará harmónicamente coa rendabilidade que para a inversión privada xenerarán os novas equipamentos comerciais e de oficinas. Esta feliz conxunción financieira vén a sustitui-Io aura
de Minas Xerais de que dispuña o Marqués para o seu proxecto. por un sistema de financiación máis adaptado ós tem pos que pasan .
Un luns abandonei Lisboa e mentres marchaba cara ó
oeste, recordaba a antiga lenda alemana que a min me levara á cidade. Atrás quedaba «a Grande», o saña dourado
daquel cabaleiro que, atopándose en Xerusalén , tivo o privil exio de fitar nun espello a cidade máis bela do mundo.
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PAVILLÓN POLI DEPORTIVO CUBERTO (5~
COLEXIO MANUEL PELETEIRO. ro~
LUGAR DE MONTE REDONDO. EIXO O
SANTIAGO DE COM POSTELA
Arquitectos: Rafael Baltar Tojo
José Antonio Bartolomé Argüelles
Carlos Almuiña Díaz
Arquitecto Técnico: Enrique Eijo Blanco
Constructor: Construcciones Rosaleda. S. L.
Proxecto: 1986
Fin de obra: 1988

Érguese nunha finca da periferia urbana sobre a cal será construído un colexio que abarcará toda a educación non
universitaria (de 3 a 18 anos). O Pavillón Poli deportivo formará parte destas instalacións e actualmente xa se usa como complemento do colexio emplazado no centro da cidade.
Na planta a cota + 9,95 m. sitúan se aulas para educación física. Na planta a cota + 4,90 m. a cancha polideportiva, vestuarios, espacios para almacén e un estrado ou escenario utilizable en ocasión de determinados actos colexiais.
Na planta a cota 0,00 m: unha piscina para aprendizase
de natación cos seus vestuarios.
Utilizouse unha estructura de formigón armado ata os niveis dos distintos forxados (cota + 4,90 polo lado Oeste e
+ 9,95 polo Este). A cuberta é de tipo nave industrial estándar, en forma de dente de serra modificado, o cal posibilita
a il uminación cenital da cancha e aulas. O cerramento fíxose con fábrica de bloque de formigón con textura rugosa.
O edificio dóuselle un tratamento de caixa pechada, volume xeométrico puro encastrado no forte desnivel do terreo e contrastando coas curvas e superficies alabeadas da
paisaxe circundante na que se integra. A cor (rosa suave
no volume principal, gris no basamento e nos muros de contención que ordean o entorno e verde escuro na carpintería
exterior) é out ro dos eiementos principais que xogan na
composición.
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Const~ucciones

.ea Rosaeeda, 5.12.

'tló~~eo,

CZeeébonos 565628 -

60_1.°

56~883

15702 Santiago de Composteea

TRABAJOS A MEDIDA
PARA OBRA
APLICACIONES
DE LA PIZARRA
1. PAVIMENTOS INTERIORES
Salones, pasillos, porches,
garajes, etc.
Combinando con varias medidas
Combinando con madera
Combinando con mármol
Combinando con granito
Medidas desde 15 x30 a 40 x60 x 1
aumentando de 10 cm.

R.T.K., S. A.
Telf. 56 60 44
Fax 59 92 14
Apartado 595
15702 SANTIAGO

2. PAVIMENTOS EXTERIORES
Rodaduras de coches

MATERIALES DE IMPORTACION

3. DECORACION DE OBRA
Escaleras
Marcos ventana
Recubrimientos de paredes,
chimeneas, etc.
Zócalos
Mesas laboratorio
Mesas de jardines
Escaleras flotantes

Encimeras cuartos de baño ...

SYS

A la hora de instalar o reno var

tu cuarto de baño, en
Francisco Parada encontrarás
la más completa selección de
pavimentos, cerámica, grifería,
saneamientos, y complementos
de baño.
.. . Modelos exclusivos, líneas
elegantes, confortables, y

sofisticadas, diseños
rabiosamente novedosos e
impactantes.
Soluciones precisas para cada
necesidad siempre a la
vanguardia tecnológica, y con
una calidadfuera de lo común,
como corresponde a un
auténtico "NUMERO UNO".

TE\!

Q

Francisco Parada
FW1ando ~ I aría,. 15-1 7
Tc1k2502 ~ -2 5 3 2 50
Fa\ 25 0_1 ~5
1500HA COR ÑA

Almacén y exposiciones:
Lugar del Bosque
Camino del Manine¡e
Pol ígono de La Grela
Telfs: 1 0 ~0 06-1 0 ~8 1
Fax : 10 ~8 17
15008 LA CORUI- A

ABRIMOS U NUEVOPUNTODE SERVICIO E

RUBINE,4
(Plaza de Pontevedra)
Crecer: Es pasar de ser
pequeños a ser grandes.
EnSAN L IS INFORMAIlCA
hemos cumplido laño
y hemos crecido considerablemente.
Hemos instalado equipos informáticos
líderes en el mercado.
Hemos aportado soluciones profesionales
a nuestra creciente cartera de clientes.
Resultado: uestros clientes han
conseguido sacar el máximo partido
a sus sistemas informáticos.
Queremos crecer más. Por eso
abrimos un nuel'o establecimiento en
Rubine, 4 (Plaza de Pontevedra).
Para dar un serl'icio de élite en informática.
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. EN INFORMATICA SOMOS MAYORES
RUBINE, 4 (Plaza de Pontevedra) Telf. (981) 273411. Fax (981) 266993 Modem (981) 2644 40.15004 LA CORU" A
CE TRO DE FORMACIO : San Andrés, 6. Telf. (981) 22 60 22. Fax (981) 22 07 46. Modem (981) 22 59 84. LA CORU "lA

NEOR. S.A.
Laureles, 9

-

EMPRESA CONSTRUCTORA

Telfs. 563026 - 56 32 26

-

15704 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Realizadora de las obras de REHABILlTACION DE LA IGLESIA Y MONASTERIO
DE SAN MARTlN PINARIO, dentro del convenio Xunta de Galicia - Arzobispado de
Santiago para la Exposición GALlCIA NO TEMPo.
Arquitecto: lago Seara Morales.
(Fotografía: Juan Rodríguez)

JARDINES Y PLAZA DE LA MAESTRANZA. LA CORUÑA

40 VIVIENDAS EN SETANZOS

28 VIVIENDAS EN ORTIGUEIRA

CENTRO DE S.U.P. DE 16 UNIDADES. CAMSRE

CONSTRUCCIONES FONTENLA, S. A.
PLAZA LUIS SEOANE, TORRE, 2, ENTREPLANTA
TELEFONO (981) 10 07 10
FAX (981) 28 15 85
15008 LA CORUÑA

DELEGACION SUR: CALLE REAL, 58-60
TELEFONO (986) 43 16 69
FAX (986) 22 50 26
36201 VIGO

su e--Suministros Técnicos Galicia, S. L.
Ronda de Nelle , 133 - 15010 LA CORUÑA.
Tel.: (981 ) 270888 - Fax: (981) 271831.

MOBILIARIO DE OFICINA + PAPELERIA TECNICA + TOPOGRAFIA
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE:

galolben ~f;fa qrruti Grupo- U

El mobiliario que· compone
un puesto de trabajo
debe representar,
de la forma más apropiada,
tanto la imagen
de la empresa como
su posición en el mercado.
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NUESTRAS
NAVES
CUBREN
OBJETIVOS

En los polígonos industriales y
comerciales de Galicia, son cada
vez más las empresas que confían
en nuestras naves.
Naves modernas, versátiles y de
alta calidad para cualquier uso.
Más de 75.000 m2. construídos
en Galicia.
Materiales de alta calidad y máxima
resistencia en cualquier clima.
Rapidez en la instalación.

~

A

~

Naves
Metálicas

ASrRON
NAVENOR.

S.A.

Marqués de Pontejos, 12-1 QC. 15001 La Coruf'la. Tel éfono (981) 225258. Fax (981) 225313.

(f;®JiYJ~f!m[J}fnm®~

rf3®l.k[J}f({;n®JiYJm~

Presencia activa en Galicia con obras que
identifican nuestra forma de trabajar y califican
la larga trayectoria de nuestra empresa.
Así somos y así seguiremos:
construyendo futuro
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MOBILIARIO HOGAR
MOBILIARIO OFICINA
ILUMINACION
CHIMENEAS

•

8sturrL

Fernánd ez Latorre, 4, bajo
(Semi-esq uina Avda. Alfonso Malina)
Teléfono 24 20 29
Nueva exposición :
CI Castiñeiras, 3-5 , bajo
15006 La Coruña

Mirador - CATOIRA (Pontevedra) - Telfs.: 54 60 41 - 54 61 50 - 54 61 51 - Fax 54 61 50

TERRAZOS
PELDAÑOS
TUBERIAS
CUNETAS
TAPAS DE CUNETA
BALDOSA DE ACERAS
TUBERIA ESPECIAL DE 2 MTS. DE
LONGITUD CON JUNTA DE GOMA

BEGANO, S. A.
Concesionario de

AVDA. ALFONSO MOLlNA, SIN

•

TLFS. (981) 28 23 77 - 28 25 77

•

15008 LA CORUÑA
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CALEFACC/ON
EL ECTR/CA
/NTEGRADA
EN TECHO
O SUELO
Un sistema de Calefacción Eléctrica con larga experiencia en Europa y EE. UU. , consistente en un cable integrado en techo o suelo que
actúa como una resistencia a baja temperatura .
• SIN RADIADORES NI OTROS ELEMENTOS QUE EMPEOREN LA
HA BITA BILIDAD.

Distribuidor Oficial para Galicia de:

General Cable HEA TlNG SYSTEM

Q
e l Rafael Alberti , 5-1 .°

e·

•
•
•
•

COMPA TlBLE CON CUALQUIER TIPO DE SOLADO.
LIMPIA y SILENCIOSA.
CON UN BAJO COSTE DE INSTALACION y CONSUMO.
CONTROL PERFECTO E INDEPENDIENTE DE LA TEMPERA TURA
EN CA DA HABITACION .
• IDEAL PARA BENEFICIARSE DE LA TARIFA NOCTURNA .

15008-LA CORUÑA - (981) 29 43 41
VIGO - (986) 41 37 61 . 45 05 75
ORENSE - (988) 28 85 80

TECNICOS EN SERVICIOS
AVDA. ALFONSO MOLlNA, 1-3
Teléfono 23 89 77 - Fax 33 95 36
15005 LA CORUÑA

PRIMERA FIRMA EN REPROGRAFIA
• MAQUINAS REPRODUCTORAS DE PLANOS HELIOGRAFICAS
y COPIADORAS DE PAPEL NORMAL
JOSE VILASOA LAGO, S. A.

• FOTOCOPIADORAS y TELEFAX
• RELOJERIA DE CONTROL E INDUSTRIAL
• CALCULADORAS TECNICAS y DE OFICINA
• TOPOGRAFIA y GEODESIA
• MOBILIARIO TECNICO y DE OFICINA
• PAPELES HEL IOGRAFICOS y ESPECIALIDADES

SERVICIO TECNICO
PROPIO

• TODO TIPO DE CONSUMIBLES PARA PLOTTER
• MA TERIAL TECNICO y AUXILIARES DE OFICINA
• FOTOCOPIAS Y REPRODUCCIONES DE PLANOS

OBlETOS

DE

-

DISENO

flNISTERlAE DISEÑO • PINTOR JOAQUIN VAAMONDf, 3• 15005 ACORUÑA • TElF. (981) 20 63 25

ESTRADAS

CATASTRO

ARQUEOLOxíA

MONUMENTOS

TIPOLOxíAS

RUA DO ALFÉREZ BAANANTE, 45, Entlo.
27500 CHANTADA - Teléfono 982.44.12.24

TOMÁMOSLLE MEDIDA Á TERRA

BOLETíN DE SUSCRIPCiÓN

OBRADOIRO
REVISTA DO COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALlCIA
Praza da Quintana. Casa da Conga

-

15704 Santiago de Compostela
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OFIREXsA
DISTRIBUCION DE MAQUINARIA
DE OBRAS PUBLICAS,
CONSTRUCCION V MINERIA.
BASE CENTRAL
Ctra . Madrid-Barcelona, Km. 32,9
Apartado de Correos 111
28805 Alcalá de Henares (Madrid)
BASE SANTIAGO
Ctra . Comarcal 547, Sant iagoLugo, Km. 6 (Zona S. Marcos)
Tells. 981 /587299 - 587354
Fax 581531
Santiago de Compostela

Tell. 91 /8890500 - 16 lineas
Telex 22364 Olire E. 22610
Ofire E. Fax 8894111

BASE PORRIÑO
La Casilla, sin
Tell. 9861337013
Fax 9861337014
36418 Atios-Porriño (Pontevedra)

BASES PROPIAS
Al icante - Barcelona - Bilbao Burgos - Leon - Málaga - Oviedo Pamplona - Ponlerrada - Sevilla Valencia - Va lladolid - Zaragoza

