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EDITORIAL 
No ano 1978 a Comisión de Cultura do COAG poñía na rúa o número cero da revista Obradoiro. Un chanzo máis para levar adiante o proxecto 

de edición dunha publicación dedicada á arquitectura e ao urbanismo. Atrás quedaba xa un período fructífero de aprendizaxe coa publicación de 
oito números do Boletín. Naquel número cero salientábase na súa presentación que "unha das aspiracións constantes da Comisión de Cultura, 
case desde o seu nacemento, foi e é dotar o Colexio, e a través del a sociedade galega, dunha revista que fose un instrumento aberto de informa
ción , estudio e discusión sobre todo o relacionado coa arquitectura, o urbanismo, a construcción e o medio ambiente". 

Desde a periferia, e para un colexio profesional aínda novo (1973), botar a andar unha revista deste tipo constituía todo un reto. Reto de conti
dos, de continuidade e de aceptación. 

Son xa vintecinco anos os que median entre aquel primeiro Boletín e o número 28 de Obradoiro que hoxe presentamos. Nesta andaina reflícte
se xunto ao paso de varias xeracións de arquitectos, o interese constante de amosar o que nos eidos específicos da arquitectura se estaba a 
facer en Galicia, o que se fa cía nos países máis próximos do noso contorno cultural , así como o reflectir nas súas páxinas os debates e as realiza
cións no campo internacional da arquitectura. E todo isto creo que tentando imprimir o ar necesario de pluralidade, apertura e crítica. 

Desde as páxinas iniciais deste Obradoiro faise necesario sinalar, sen triunfalismos, que os desexos daquel xa lonxano número cero, foron en 
gran medida conseguidos; e un máis, que de seguro estaba na mente de todos os que traballaron por este órgano do COAG: que unha revista de 
arquitectura pensada e leita neste fisterra atlántico acadase un recoñecido lugar e prestixio no mundo das publicacións periódicas da arquitectura. 

E isto non sería posible sen a dedicación e o trabal lo das persoas que fixeron día a día a revista Obradoiro: as distintas Comisións de Cultura 
coa coordinación de Pedro de Llano na primeira etapa; o equipo dirixido por Xan Casabella López; logo o formado por Alberto Noguerol del Río e 
Alfonso Penela Fernández; e finalmente o equipo encabezado por Xosé Lois Martínez. A todos eles a miña máis cordial felicitación por ter asumido 
este reto do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia e por ter levado adiante esta empresa. 

XOSÉ MANUEL REY PICHEL, Decano do COAG. 

CONSTRUíNDO O TEMPO 

Toda publicación ofrece un ha visión fragmentaria, parcial e estática dunha realidade sempre complexa e en continuo movemento . Nela só se 
reproduce unha pequena parte do acontecer diario. 

O tempo de Obradoiro é o tempo dunha fin de milenio que semella terse acelerado de tal xeito que só a inmediatez e a simultaneidade pare
cen poder ser obxecto de vivencias ... Tempo de flash , de imaxes, tempo de crises, de xeitos de ver e de mirar, nos que a cantidade e a velocida
de das imaxes percibidas diariamente polo individuo contrastan coas experiencias tidas polas xeracións que nos precederon. 

É o tempo da explosión do urbano cristalizado en fragmentos esparexidos por un territorio que ata hai ben pouco era o lugar do sagrado e do 
mito, dos deuses e das lendas. 

Fronte á fugacidade das experiencias virtuais e á inconsistencia dos dogmas, a obra construída preséntase tanto a nivel individual como 
colectivo, como parte funfamental dunha vivencia nun tempo que se prolonga máis alá do momento, do inmediado. A ela así monos o común dos 
mortais tanto ao dar forma á nosa propia vivenda (na que necesitamos vernos reflectidos) como ao construír os lugares simból icos da representa
ción do colectivo (espacios cos que nos identificamos como grupo e nos que participamos segundo consensuadas normas). 

A obra de arquitectura, coa súa capacidade de ser lugar de experiencias individuais e colectivas aberta a xeracións diferentes, segue a ser un 
referente potentísimo ao que o conxunto da sociedade dirixe a súa ollada e na que quere verse representada. E mais aínda nunha sociedade 
democrática na que se abre a posibilidade da participación a grupos e colectivos tradicionalmente excluídos, tanto nos procesos de tomas de 
decisión como na opción de goce dos novos espacios. 

É neste sentido no que o florecemento de multiplicidade de "formas " non é, senón , unha mostra máis da capacidade do sistema de dar cabida 
a sensibilidades diferentes. 

A potencia das novas tecnoloxías permítennos a través dos novos "media" un acercamento case simultáneo a obras, eventos, informacións 
sucedidos a miles de quilómetros de distancia, e aproxímannos a temáticas doutros lugares ... e doutros tempos. 

Esta aproximación tumultuosa de información cualificada sobre o que está a suceder no campo da arquitectura e do urbanismo, non pode 
substituír a necesidade de reflexión do individuo e do grupo sobre a especificidade das res postas do seu lugar e do seu tempo. 

Fronte á visión homoxeneizadora que unhas veces como "nova Academia", out ras como producto estándar de mercado, semella empuxarnos 
cara ao determinismo absoluto do pensamento único e da uniformidade, emerxe a necesidade da obra de arquitectura de ocupar un lugar preci-
so e único. . 

Ese inevitable enraizamento do edificio sobre un espacio profundamente antropizado enfróntanos desde o primeiro momento coas pegadas 
do pasado, coa historia, coa memoria ... pezas imprescindibles en calquera proceso consciente de construcción de futuros. 

Desde Obradoiro abriuse unha posibilidade excepcional de participar na construcción do noso tempo, un tempo vivido e historiado por primei
ra vez desde Galicia no eido da arquitectura e do urbanismo. Un tempo de éxitos indubidables, un momento importante de desenvolvemento da 
arquitectura no noso país, na que é perceptible un especial xeito de enfrontarse coas sempre delicadas e difíciles relacións co medio, xeito que 
define e simboliza unha maneira específica de estar no mundo á que con seguridade , sempre estarán abertas as páxinas de Obradoiro. 
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DE NOVO A CIDADE 
Xerardo Estévez, Arquitecto 

Sempre me interesou a cidade, e se quixen entrar 
na política municipal foi para aportar o meu pensamento 
como arquitecto e socialdemócrata. Nesta etapa apren
dín dabondo en conversas e experiencias de traballo 
con arquitectos, escultores , pintores , músicos, escrito
res . Foi un privil exiado máster onde exercín de urbanó
logo ca de urbanista, rodeado - iso si- de tensións que 
era necesario manter, e agora que non as teño podo 
escribir con calma. A cidade ten interese tal como é, e 
diminúe se se entende como algo cultural mente oposto 
ó campo. Xustamente o contrario , son cara e cruz da 
mesma moeda. Por iso prefiro facer agora unha evoca
ción da cidade , porque a civilización nace nela e boa 
parte do futuro de Galicia e de Europa vai seguir estan
do nela, e convén volvela analizar desde unha visión 
xeneralista. Pero vaiamos ó tema. 

Vintecinco anos de organización profesional galega, 
vinte anos de democracia nas cidades. ¿ Teñen algo 
que ver entre si estas etapas? Considero que si ; COAG 
axudou en momentos importantes á normalización da 
democracia, sobre todo a municipal , aínda que agora, 
noutro tipo de sociedade, está maís ausente das cou
sas da cidade, porque os arquitectos tamén o están. 
O interese pola cidade e o territorio aparece e desapa
rece en función de grandes acontecementos históricos: 
o comercio, a industrial ización , o post-industrialismo. 

A Luis Mariño, na memoria. 

As cidades son a proxección sobre unha parte do espacio das condicionantes naturais, 
das herdanzas da historia, di xogo das forza s económicas, 
dos esforzos do progreso técnico, do xenio creador dos arquitectos, 
dos constriccións administrativos, dos hábitos cotiáns 
e das aspiracións conscientes e inconscientes dos cidadáns. 
E.Dalmasso 

OBRADOIRO 
4 

Agora, despois de anos de apatía, reaparece nunha 
sociedade global e mesmo informacional que, tal como 
a describe acertadamente M. Castells, xira en torno ós 
fluxos e mercados do capital e da información, a terc ia
rización , a revolución das telecomunicacións, as migra
cións , a multiculturalidade, a nova mobilidade urbana 
en función dos novos tipos de trabal lo, unha situación 
onde o espacio é organizado polo tempo, onde, como 
di M. Augé, hai abundanc;;ia de espacios de signos e de 
indiviudalismo. 

TAL COMO ESTAMOS 
Se facemos un ha breve retrospectiva destes anos 

en torno ó que aconteceu no territorio da nosa 
Comunidade , poderemos constatar varias cousas: 
Galicia optou por un modelo claramente policéntrico , 
tanto de cidades como de vilas. O proceso de bascula
mento económico e demográfico cara á costa que apa
rece nos anos 60, xunto coa construcción de grandes 
infraestructuras transversais, poñen en evidencia que 
hai dúas Gal icias: a do litoral , nun proceso de metropo
litanización e de conurbación que vai in crescendo, con 
perdas de poboación nas cidades capitais , agás en 
Vigo e en Santiago, e a Galicia interior que perde rapi
damente poboación en termos absolutos. Dedicáronse 
máis recursos ca nunca á mellora da calidade de vida, 

(f) 

'" (5 
·c ro 
Q. 
(f) 

lJ.J 
(f) 

'" 'ro 
(f) 

'ro a.. 
o 
~ 
ro 
~ 
(f) 

o 
Q. 
E 
o 
U 

'" u 
o 
O> 

. ~ e 
ro 

(/) 



das infraestructuras, dos equipamentos e dos servicios 
por parte de todas as administracións , sobre todo a 
local; por todo iso podemos concluir sen temor a equi
vocarnos que, falando en termos xerais , se vive mellor 
agora do que antes . Investíronse cifras enormes en 
grandes infraestructuras de comunicación , que de 
momento non axudan debidamente á articulación ou o 
equilibrio do país, senón máis ben se limitan a comuni
car un extremo co outro máis velozmente. A pesar da 
mellora económica do país e das infraestructuras, 
Galicia non está aínda incorporada ás dorsais europeas 
de crecemento. Diminuíu , con distinta énfase. o interese 
pola cidade e polo territorio nas propias formacións 
políticas. A arquitectura é tecnoloxicamente de mellor 
calidade, constrúese mellor, pero agás algúns exem
plos particulares e institucionais, é máis anodina ou fol 
clórica, e como as cidades e as vilas están formadas 
fundamentalmente por arquitecturas , existe un senti
mento moi estendido de que Galicia está máis fea ca 
hai vintecinco anos. O mercado inmobiliario marca a 
pauta dos promotores, constructores e compradores, 
de tal xeito que impide, por exemplo, a innovación orga
nizativa da vivenda a teor das novas pautas sociais e a 
incorporación de técnicas constructivas mellores e máis 
económicas. As cidades falan pouco entre si , situación 
intelixible nun primeiro proceso de acumulación indivi
dualizada de roles ou de funcións, pero inxustificable 
hoxe. Esvaeceuse a necesaria vontade política para a 
práctica do planeamento ou , o que vén ser o mesmo, 
para a construcción da cidade; aquelas que elaboraron 
plans moi pormenorizados desenvolvéronse ás veces ó 
seu xeito , e as que dispuxeron de plans con grandes 
baleiros e interrogantes consumáronos en moitos casos 
con iniciativas de baixa calidade. Cabe sinalar , con 
todo, que houbo cidades e vilas que como Santiago, 
Oleiros ou Allariz - por citar tres exemplos distintos , 
aínda que hai máis-, souberon contestar adecuada
mente, no caso da primeira á presión derivada da capi
talidade, do turismo e dos grandes eventos, no segun
do caso á presión metropolitana, e no terceiro á necesi
dade da revalorización dos activos culturais nunha 
pequena vila. É posible, se se quere; é dicir, se hai pro
xecto e mais vontade para levalo a cabo. 

AS SUCESIVAS ETAPAS E ALGUNHAS DAS SÚAS 
CARACTERíSTICAS 

A etapa de 1960 a 1975 é a do "boom desarroll ista", 
a da especulación brutal e a construcción dos chama
dos ensanches, a da ruptura coas direct~ices do plane
amento, que en moitas cidades supuxo a desaparición 
de boa parte do patrimonio edificado. Do 1979 ó 1985, 
coa chegada da democracia, transcorre unha segunda 
etapa que vén de ser de coi dados intensivos para dotar 
as cidades de mínimas infraestructuras, servicios e 
equipamentos, redactar plans xerais, asumir novas res
ponsabilidades de gasto, que máis tarde ían traer como 
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Vista aérea do sector de Bonaval. Foto: Juan Rodríguez 

consecuencia unha diminución da súa capacidade eco
nómica. A fase posterior caracterízase por un crece
mento inmobiliario nas áreas exteriores ás cidades, que 
provoca en moitos casos un proceso de metropolitani
zación sen orde nin concerto, escapando das "imposi 
cións" urbanas para construír con beneficio maximaliza
do e coas mínimas cargas urbanizadores. Algunhas 
cidades, poi a contra, optan neste período pola sostibili
dade, pola promoción a través da xestión do evento, 
pola resolución do conflicto dialéctico entre conserva
ción e transformación nos centros históricos. No período 
actual maniféstase, entre outras cousas, certo autismo 
na relación entre as cidades e unha administración 
autonómica que tampouco intentou corrixilo , e que, 
pese a estaren predestinadas a complementarse , a 
desenvolverse conxuntamente, aínda non o fan . 

HAI QUE FALAR DE NOVO DA CIDADE 
Porque a cidade é, teoricamente, un lugar onde se 

resolven as tensións, é máis un lugar de encontro ca de 
enfrontamento, entre cidadáns, administracións, organi-



zacións sociais e políticas, etc. Ten que ser o lugar de 
coincidencia entre o pensamento económico e o urba
nístico; a busca desa coincidencia debe marcar novas 
estratexias, e nese mesmo sentido é o punto de conver

xencia entre o público e o privado. É un ha oportunidade 
para o desenvolvemento de políticas sostibles, que cóm
pre saber aplicar con ritmo, xa que a cidade necesita 
tempo, a présa é o seu peor inimigo. É o encontro entre 
a sociedade global e os valores locais identitarios , 
sabendo incorporar a esa identidade local as novas 
capas urbanas de poboación excluída. É o lugar idóneo 
para o desenvolvemento da vangarda e da innovación, 
debendo destacar a necesidade de calidade dos plans 
e da arquitectura, porque a boa e a mala arquitectura 
permanecen , pero mentres a boa xera sentimento de 
cidadanía, a mala o destrúe. É un ámbito para a práctica 
da solidaridade efectiva entre barrios, entre rúas , entre a 
cidade e outras cidades do mundo, ofrecendo oportuni
dades de traballo, prosperidade e desenvolvemento cul
tural. É onde se pode resolver a dialéctica xerada en 
torno a cooperación e competitividade con outras cida
des. É o punto de contacto obrigado co seu entorno 
metropolitano xa consumado, ó que ten a obriga de lIe 
dar unha res posta. É o espacio idóneo para crear cida
dáns e cidadanía , fortalecendo a democracia local. 
Todo isto é o que debería de ser a cidade europea; 
aínda non o é, pero é o marco ideal para conseguilo. 

Globalización , diferencia, identidade, multiculturali 
dade, transformación , conservación , medio ambiente, 

OBRAOOIRO 
6 

cohesión , é parte do novo vocabulario , e penso que os 
arquitectos temos que nos meter nel, axudando a tomar 
boas decisións, onde o plan e a cidade deben de ser 
proxectados tendo en consideración as novas economí
as diversificadas, a práctica da sostibilidade, a simulta
neidade dos novos vectores económicos e urbanísticos 
cos seus ritmos de implantación , a coord inación de 
plans e proxectos, os modelos de crecemento, o dese
ño dos eventos, etc. Cómpre traballar simultaneamente 
co planeamento, coa arquitectura tanto pública como 
privada, dos espacios e das edificacións, coas infraes
tructuras, sobre todo coa enxeñería da comunicación. O 
plan non pode suplantar a arquitectura, e menos ir con
tra ela, e esta non pode perder de vista o marco xeral 
da cidade. Ás veces hai que estiñar as feridas dun erro 
que rompeu a trama urbana, e a reflexión para corrixilo 
debe partir conxuntamente do planeamento e da arqui 
tectura. Outras veces trátase de resolver os conflictos 
xerados pola introducción de novas perspectivas da 
modernidade, da rehabilitación, que son temas máis 
propios da arquitectura. Hai que decatarse da impor
tancia que ten a construcción dunha nova infraestructu
ra na colonización dos espacios, e tamén da necesida
de do desenvolvemento de actuacións colaterais urba
nizadoras inmediatas , aproveitando as estratexias de 
localización , crecendo sempre cara a algunha parte, 
densificando cun modelo de crecemento que permita a 
peatonalidade, zurcindo as pezas dispersas do tecido 
urbano, construíndo infraestructuras pensadas en clave 



urbana e non só de tráfico rodado, aproveitando o efec
to de contaxio positivo dos equipamentos culturais, 
comerciais , socia is ou deportivos , actuando en todo 
momento con act ivos culturais , xa que a cidade é o 
lugar preferente para o desenvolvemento forma lizado 
da cultura. Todos estes activos teñen que func ionar ó 
mesmo tempo , superando a ruptura epistemolóxi ca 
entre plan e proxecto que ultimamente fixo tanto dano 
coa crítica exacerbada do planeamento, que levou en 
moitos casos ó "tanto ten". 

A c idade histórica é a que provoca maior considera
ción a escala colectiva, e por iso merecerá sempre 
unha especial atención o seu papel dentro do conxunto 
urbano, definindo o seu perfil cultural e urbanístico, a 
central idade, o d iálogo entre centro e periferia, o mante
mento e recuperación da poboación diversa, a conser
vación e a restauración da arquitectura monumental , a 
rehabil itación do conxunto edificado , a implantación de 
novas infraestructuras e equipamentos , a ordenación 
dos tráficos rodados e peonís, o papel das administra
c ións públicas nos conxuntos históricos, a definición de 
novos usos, por c itar algúns puntos de forza. 

A CIDADE SOA NON PODE 
A c idade xa non é quen de resolver por si soa os 

prob lemas urbanos. Esa é a razón pola que ten que 
entrar en redes rexionais ou europeas , compart indo 
proxectos e inic iativas comúns , inte rcambiando c ida
dáns e actividad e económica e cu ltural. Aparece , xa 
que lago, a necesidade de establecer os mecanismos 
de cooperación entre c idades e o deseño das propias 
redes. 

Nas áreas metropolitanas é necesario fomentar o 
espírito de cooperac ión en torno á preservac ión de 
espacios e perspectivas, a posta en práctica de fórmu
las innovadoras de desenvolvemento que permitan un 
crecemento ordenado no territorio , a local izac ión ade
cuada de infraestructuras e equ ipamentos e a resolu 
ción de problemas comúns, como a vivenda, os servi
cios , o transporte , a fiscalidade, impu lsando pro postas 
e d irectr ices terr itoria is e imaxi nando novas fórmulas 
para a gobernabil idade metropolitana. Pero a c idade 
quere ademais elevar a seu teito competenc ial , porque 
debe de ter a vontade de resolver os problemas que 

emerxen nunha sociedade máis desenvolvida e solida
ria , para o que debe contar cos recursos corresponden
tes mediante o establecemento de programas específi
cos con consorcios , ou réximes ou estatutos especiais. 

OS ARQU ITECTOS 
Os arquitectos temos que nos demandar un esforzo 

por volvermos a unha formac ión xenera lista sobre a 
c idade, xa que a nosa tarefa pode ser construír tanto 
como destruír. Ese esforzo debe ir encamiñado a coñe
cer mellor a c idade, como urbanólogos e urbanistas , 
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pois é necesar io entender os múltiples vectores que 
actúan na c idade para poderl les dar ós problemas 
urbanos as so lucións pertinentes. Hoxe en día están 
aparecendo especializacións en temas tan interesantes 
como a ordenación e plan ificación do turismo sostible, o 
transporte , as infraestructuras e a ordenación do territo
rio nas súas novas e distintas vertentes e, en xeral , o 
mundo das comunicacións , a arquitectura da paisaxe 
na construcción de grandes infraestructuras , a restaura
ción e rehabil itación nas cidades históricas, a elabora
ción de programas para edific ios e instalacións, a cola
boración nos plans de cidade como documentos pre
vios ó planeamento, etc. Existe ademais unha aposta 
decidida pola cal idade na arquitectura e na construc
ción que permita introducir factores de racionalidade no 
mercado inmobil iario , coa aportación de innovacións 
máis acordes coas pautas de vida de hoxe. Todo isto 
acompañado con certas doses de humildade, cunha 
aposta pola cultura e pola formac ión , por mellorar a 
cidade, a súa estética e a súa funcional idade, da man, 
como sempre, do planeamento e da arquitectura. E, iso 
si, coa vontade efectiva de implicarse. 



ALGO DEBEU CAMBIAR 
Carlos Almuíña, Arquitecto 

Conmemorar vintecinco anos, un cuarto de século 

de existencia do Colexio Oficial de Arquitectos de 
Galicia, é marcar un punto para a reflexión , algo moi 

propio do proceso do proxecto que a diario aplicamos. 
Podemos preguntar, desde un particular punto de vista 

ou instalación -a circunstancia específica do exercicio 
profesional, e a integración no Colexio de Arquitectos

¿que cambiou neste tempo? ¿que nos queda aínda por 

reivindicar? ¿cales son os novos retos ou desafíos? 
Hai dous posibles achegamentos sobre os que pode

mos reparar: mira-la arquitectura, e mirar para as cir
cunstancias nas que se produce a arquitectura. O primei
ro sería contempla-lo que vai perdurar, facer apuntamen
tos para a historia da arquitectura. O segundo camiño 

leva máis ben a unha historia dos arquitectos. A necesi
dade de obter respostas sobre quén somos e de onde 

viñemos estivémola resolvendo dende os inicios (1) e ata 
o de agora case exclusivamente pola primeira vía, que é 

a de interese máis xeral , pero tamén precisamos neste 
momento o outro tipo de reflexión , para ter unha explica
ción máis completa sobre o cómo chegamos ata aquí e 
por onde temos que coller para chegar a onde queira

mos ir. Sen deixar de andar arredor da arquitectura, polo 
tanto, estendámo-Io discurso tamén sobre algúns aconte

ceres do colectivo dos arquitectos. 

SOBRE A ARQUITECTURA 

¿Que é arquitectura? Porque de ser término reserva
do para as edificacións construídas segundo as estric
tas regras e preceptiva dunha das chamadas Belas 
Artes, e singularmente apl icado para as construcción s 
representativas , rel ixiosas, públicas e institucionais , a 

palabra arquitectura experimentou nos últimos cento 

cincuenta anos unha progresiva ampliación do seu 

campo semántico. Non se trata só da súa utilización 
analóxica noutros terreos , como a electrónica, ou do 

uso da palabra no sentido de acción e efecto de forma
lizar, dar forma intencionadamente , senón , e sobre 

todo, das incorporacións chegadas de campos afíns. 
Por exemplo, o que en tempos era considerado sim

ple construcción e hoxe é chamado arquitectura sen 
arquitectos ou arquitectura popular. Antes dun determi
nado cambio de visión , que é plenamente do século XX, 

os achegos a estas arquitecturas, ou eran motivados 

unicamente polo interese antropolóxico, ou paraban as 
máis das veces no pintoresquismo epidérmico e non 
entraban na análise de categorías arquitectónicas. A 

débeda co Eclectic ismo, ou máis ben coa actitude 
ecléctica (2) dos arquitectos post-neoclásicos do sécu
lo XiX é clara: a creba da afouteza mantida dende 
Vasari no século XVI , aquel estámolo facendo mellar 
que os que nos precederon, e a conseguinte valoración 

dos estilos, todos por un igual , abre a porta para que se 
poida valorar tamén o que non ten estilo, o que non res-
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Algo debeu (ou deberon eles) cambiar para 
que os que coñecíamos activos militantes 
de esquerda cheguen a min istros dun 
goberno de dereitas. 

ponde ós cánones do que sempre fora cons iderado 

ARQUITECTURA. Sobre estas variacións no significado 

da palabra ilustra ben o repaso das opinións que sobre 
as galerías tiña o coruñés de formación neoclásica 

Faustino Domínguez Domínguez, arquitecto provincial: 

O abuso que se fai nesta cidade dos cadros de cristais 
toca xa no ridículo, e sen que en absoluto deban des
botarse na decoración hai que convir que as fachadas 
perden en beleza e que os viaxeiros se ven sorprendi
dos desagradablemente por esa profusión de galerías e 
miradores que non deixan percibi-Ia forma nin as pro
porcións das construcción s e que son antiestéticos 
artisticamente considerados cando ocupan toda a latitu
de da fachada (3) . 

Similar en dureza, apocalíptico case, é o xuizo verti

do por Alfredo Freixedo respecto do que se constrúe en 
Galicia nestes últimos anos (4) , e o grave é que xa non 
provoca sor riso como o anterior: 

A construcción está desbocada e o momento no 
que estamos e do que somos cómplices todos, está 
baleiro de contido e parece que o único fin é chama-Ia 
atención a calquera prezo.(. . .) 

O sábado 2 de outubro de 1999 a prensa recollía 
unhas afirmacións do decano dos arquitectos en 
Santiago comparando a arquitectura actual de Galicia 
con outras comunidades e loando o bo momento polo 
que pasamos. 

Ten razón, o panorama en arquitectura é bo, sobre 
isto convén non esquecer que o penúltimo PREMIO 
NACIONAL DE ARQUITECTURA correspondeulle a un 
edificio e arquitecto de Galicia e o de 1999 compárteno 
dous arquitectos, un deles galego. 

En chegando a este punto convén facer unha acla
ración . Persoalmente creo que do construído, algo 
chega a ser construcción decente e moi pouco arqui
tectura. Considero que hai poucos compañeiros que se 
enganen e non admitan dun xeito consciente esta crúa 
realidade. Moitas veces somos comparsas dun proceso 
económico que nos fai bailar a un ritmo non desexado. 
O que sería dramático e irreversible sería crer que nós 
movémo-Ia batuta. 

Queda tamén aí patente que o usual entre os espe
cialistas, críticos e historiadores é poñe-Ia atención só 

nesa parte do que se constrúe máis destacada pola súa 
calidade formal. É o que acontece nas publicacións e 
nos premios, e disto non se libra (non pode tampouco) o 

presente número de Obradoiro. O fenómeno de Galicia 

como territorio arquitectónico de entidade propia e reco
ñecida (5) , difundido nos circulas especializados , 
comentado nas publicacións, punto de atracción para 
profesionais foráneos de prestixio que deixan aquí a súa 

obra (6) , enmascara outra realidade ben menos optimis

ta. Ese cúmulo maioritario de construcción pode hoxe 
suscitar interese sociolóxico, pero non arquitectónico. 



Laboratorio de Formas de Galicia, Sargadelos. 
Cervo. Lugo. 

Andrés Fernández-Albalat Lois, Arquitecto 

SOBRE A GALEGUIDADE DA ARQUITECTURA 
¿Que quere dicir aquí galega? ¿ Tén sentido falar 

dunha arquitectura galega máis aló da simple referen

cia xeográfica? ¿Existe unha maneira galega específica, 
distinta, de apreciar e construi -Io espacio? 

Rafael Baltar propón o dilema galega - en Galicia 
aplicado precisamente á arquitectura (7) Para o pasado 
podería falarse, con maior precisión, de ARQUITECTU
RA GALEGA, xa que a súa relación mais estreita co 
medio identificábaa con el. Intencións coincidentes que 
contén o mundo da arquitectura e condicionantes que o 
dominan, fan que hoxe se produzan, en lugares fisica 
mente pouco relacionados, situacións arquitectónicas 
que a penas nos aspectos formais, chegan a diferen
ciarse. 

De la Sota afirmaba que Ile resultaba estraño a el, 
galego, arquitecto, falar de arquitectura galega, pois se 
é galega toda a arquitectura construída en Galicia e é 
tan distinta nas súas distintas paisaxes e a un tempo tan 
similar ós seus veciños non galegos, non parece que 
poida agruparse baixo un mesmo epígrafe. (8) 

A mundialización actual dos intercambios de infor
mación amplía extraordinariamente os lugares (físicos e 
culturais) dos que recibir (e ós que transmitir) influen
cias e aportacións. Tamén o progreso nos transportes 
fai case indiferente o lugar de procedencia dos mate
riais e sistemas cos que se constrúe a arquitectura. A 
subseguinte discusión establecida en tódolos campos 
en xeral arredor da dualidade mundial -local esténdese 

tamén á arquitectura. 
Pero non é preciso acudir á cita da crecente homo

xeneización cultural que se produce no mundo de hoxe 
para propoñerse aquelas preguntas con algo de senti 
do. Xa dende Esteban o Vello , primeiro mestre de obras 

documentado da Catedral de Santiago (século XI) , é 
constante a presencia e o traballo en Galicia de arqui

tectos nadas noutras terras. Tamén de fóra, en definiti
va, viñeron os xeitos de facer cristalizados nos diversos 

estilos históricos. E ata hai ben pouco tempo fóra debí
an adquiri-Ios seus coñecementos os profesionais nati 
vos. Quere esto dicir que a arquitectura galega é dende 

sempre froito dunha feliz mestura de influencias , e 
Galicia un lugar de recepción de correntes arquitectóni

cas, de intercambio e mestizaxe de aportacións: dun 
xeito semellante no territorio galego coexisten ou se 

superpoñen dúas grandes rexións vexetais, a euro-sibe
riana e a mediterránea, e dúas maneiras de entende-Io 

espacio construído, a espacialidade atlántica compren
siva da arquitectura do fume (9) e a racionalidade analí
tica grecorromana. 

Agora ben , a arquitectura non depende en exclusiva 

dos seu s autores técnicos ou manuais: é unha parte da 
actividade humana, un dos máis significativos produc
tos da acción colectiva da humanidade, e leva con ela a 
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complexidade da sociedade na que nace. Non pode 
ser abstraída do seu carácter de aspecto parcial da 

realidade física e social. En tanto que esta realidade 
sexa distinta, xerará, con ou a pesar dos seus protago

nistas, un distinto xeito de facer arquitectura, de conce

bi-Ia conformación do espacio habitable e, sobre todo, 

de habitar ese espacio. 
O autor-actor da arquitectura, sexa mestre canteiro , 

usuario ou arquitecto , móvese dentro dunhas referen
cias concretas. Algunhas son de carácter físico -o clima 
do que se hai que abrigar, as incidencias topolóxicas e 
topográficas do terreo, a existencia e disponibilidade ou 
non de determinado material de construcción- mentres 

que outras son culturais , tanto as directamente arquitec
tónicas -tipos edificatorios ou de organización espacial , 
caracteres compositivos xerais e elementos singulares 
das edificacións existentes- como as referencias icóni
cas das imaxes que non proceden do campo da cons

trucción , senón do cultural en xeral , ou mesmo as 

referencias antropolóxicas, como os xeitos de vivir e de 
usar determinados espacios, a forma particular de esta

blece-las relacións entre a persoa e a natureza, entre o 
ser humano e o territorio ou a paisaxe natural ou cons
truída: todo esto percibe e recibe , consciente ou 
inconscientemente , o autor-actor da súa sociedade e en 
consonancia estará o que á sociedade Ile devolva como 
obra feita. 

Cómpre , pois, desenvolve-Ia sensibilidade para per

cibi-Ias mensaxes emitidas pala arquitectura pensada 
ou habitada en clave galega, non porque nos faga dife
rentes, senón porque é a parte que nos toca ler, inter

pretar e, se fora posible, arriquecer do patrimonio uni
versal da humanidade. 

SOBRE AS CONDICiÓN S DO CONTORNO 
É obvio o cambio no aspecto cuantitativo: 120 cole

xiados en 1973, e hoxe máis de 1.300, para unha pobo
ación que non medrou na mesma medida, pero dentro 

dunha Galicia en acelerado cambio. E son múltiples as 

causas deste medrar: a accesibilidade ós estudios, pro
porcionada pola existencia dunha Escala de 

Arquitectura na Coruña, ten posiblemente tanto que ver 
como a crecente urbanización ou extensión doutros xei

tos de vida. Xogan aquí a práctica desaparición da 

sociedade rural tradicional , tanto pala súa inserción nun 
novo modelo económico de mercado e o abandono das 

estructuras de producción precapitalistas, como polos 
fenómenos demográficos de desprazamento da poboa
ción ás áreas urbanas galegas, fronte á alternativa tradi 
cional da emigración , e de despoboamento e avella
mento relativo dos habitantes que permanecen no 

ámbito do rural. O abandono dun ámbito físico significa 

a simultánea invasión doutro: o urbano rebenta para se 
estender por todo o seu contorno contaminándoo cos 



seu s xeitos de vida, distintos ós que ata daquela eran 

predominantes. 

Entre eses xeitos de vida urbanos está o recurso ós 

especialistas e técnicos para actividades como a cons

trucción: os arquitectos teñen hoxe as súas obras moito 
máis diseminadas territorialmente, á parte de que deixa
ron de ser rara avis os que viven e traballan fóra dos 

sete grandes núcleos urbanos. No fenómeno , polo 
menos no que del se presenta á vista , tén parte impor
tante a nova conformación física, a ordenación que no 
territorio introducen as construccións e infraestructuras 
de todo xénero: escolas, viven das, pavillóns deportivos, 

construccións industriais, grandes vías de comunica
ción , pero tamén granxas, silos, novas redes de cami

ños agrícolas, ou concentracións parcelarias e mecani
zac ión agraria e tantos outros factores que economistas 
e sociólogos se ocupan de determinar e analizar. 

Mesmo pode engadirse que aparece u unha distinta 
maneira de ve-lo rural dende o urbano e de usalo como 

alternativa para o asentamento de determinadas activi 

dades ou servicios que non precisan da inmediatez físi 
ca da aglomeración: no panorama do futuro próximo 
asoman agora novos feitos, como o da globalización, a 
difuminación das fronteiras entre rural e urbano, e o dis
tinto modo de estructura- las relacións territoriais: 
mudanza, paso dun sistema moi xerarquizado de orga
nizac ión territorial a un sistema isótropo e isotópico, no 
cal , cada vez máis, é indiferente o lugar concreto, a ubi

cación do suxeito, a respecto da actividade que desen
volve. 

O que iso ten de negación da cidade física e a súa 
substitución pola cidade virtual ¿Dará nunha continua
ción da dispersión? -cada un aséntase alá ande Ile peta 

na seguridade de que pode enchufarse, conectarse 

coa realidade urbana, xa non necesariamente ligada 
coa idea de aglomeración-. ¿É a volta ó ideal desurba

nista dos anos vinte , sempre moi atractivo completado 
dende unha realidade galaica na que a capacidade do 
territorio para acoller asentamentos humanos é practi 

camente universal? 
Desgraciadamente, a negación da cidade está nos 

instrumentos que pretenden servir para estende-Ias 
súas avantaxes a toda a poboación; pero non como 

unha actitude filosófica, senón en razón do descontrol e 

desregulación urbanísticos para posibilita-la rápida 
obtención de beneficios económicos particulares. 

Se Alfredo Freixido ten razón respecto á pouca cali 
dade arquitectónica dunha gran parte do que se cons
trúe, podemos demasiadas veces dici-Io mesmo tamén 

de documentos de planeamento carentes dun modelo 
de organización urbanística (10) e que abdican do pro

xecto do espacio urbano, do trazado e da percepción 

dos espacios públicos desde a escala urbanística, en 
definitiva, de preconfigura-Ia forma da cidade a través 

Edificio na rúa Marqués de 
Valladares. Vigo. 

Xosé Bar Boo, Arquitecto. 
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do planeamento, co que todo iso significa de renunciar a 

planificar, a corrixir disfuncións territoriais, a racionaliza-lo 

uso do territorio e a crear un marco para a adecuada cua

lificación do hábitat. O viario existente (estradas) utilíza
se como único elemento estructurante do espacio; e así 
o que foi concebido e realizado para circulación e trans

porte reconvértese en soporte directo da actividade 
urbana, comprometendo a súa funcionalidade (proble

mas de colapsamento de tráfico) e a súa seguridade. As 
áreas non urbanizables ("rústico") unicamente aparecen 
como espacio susceptible de ser ocupado por edifica
ción residencial (unifamiliar exenta) e non son contem
pladas na súa vocación de soporte de actividades 
agrarias (agrícola, gandeira, forestal); como consecuen

cia faranse imparables a diseminación indiscriminada 
de edificacións polo rural, a posterior demanda de dota
cións, servicios e accesibilidade e o conseguinte estra
go de recursos económicos e sociais, mentres que as 
potencialidades do sector agrario, da explotación racio
nal dos recursos forestais e naturais, non son contem

pladas como factores de desenvolvemento que poden 
incidir positivamente na ordenación do territorio. 

Non hai, por suposto, referencia a unha inexistente 
ordenación de marco máis amplo que o estrictamente 
municipal, o cal non é hoxe suficiente para coordina-las 
decisión s de ordenación territorial , polo menos no relati 

vo ós grandes usos, ás proteccións e tratamento das 
infraestructuras de servicios e de comunicacións, ás 
áreas de lecer extensivo, ás áreas de actividades eco

nómico-industriais, ás áreas de crecemento residencial , 
ás reservas e proteccións naturais , agrícola-gandeiras e 
forestais , etcétera. E moitas veces ata resulta insuficien

te a protección prevista para os espacios naturais e 
para o patrimonio cultural construído. 

SOBRE O EXERCICIO PROFESIONAL 

Comparade, simplemente polo bulto, a documenta
ción esixida para a tramitación dun proxecto de hai vin

tecinco anos coa dun proxecto de agora: hai diferencia 
e non unicamente de peso material , nin por motivos de 
calidade arquitectónica tampouco. Pódense le-los cam

bios no desenvolvemento do exercicio profesional a tra
vés do contido dos proxectos, pódese aprecia-la inci

dencia dunha normativa sectorial a cada máis esixente 
e segui-Ias pasadas desas chamadas fe itas dende os 
ámbitos legal e xudicial para afrontar responsabilidades 
e demandas (para que polo menos se chegue ó nivel 

da construcción decente) . Todo iso sobre o fondo do 
artigo 1591 do Código Civil. O recente parto da Lei de 

Ordenación da Edificación , tanto tempo agardado, 

introducíu claridade nalgúns aspectos, pero non libera 
das responsabilidades propias. E destas responsabili 

dades deriva a necesidade da actualización , da forma
ción continua, que xa non é estar Ó día do último publi-



Planta embotelladora da Coca-Cola. 
A Coruña. 

Andrés Fernández-Albalat Lois, Arquitecto 
Antonio Tenrei ro, Arqu itecto. 

cado nas revistas . A sociedade esíxelle ó arquitecto a 
prestación dun servicio técnico serio, que comprende o 
dar forma segundo cánones estéticos, pero que non se 
reduce a iso. Algo que está, por suposto, a anos-luz de 
distancia do que moitas veces demanda ese "autor do 
encargo" que chega poi a porta coa única pretensión 
duns papeis, cobertura xurídico-Iegal para obter licen

cia de obras. 
Houbo convulsións que abalaron estructuras apa

rentemente ben cimentadas . Aínda hai catro anos a 
existencia das tarifas de honorarios mínimos e o paga
mento destes cos obrigada intervención do Colexio 
eran columnas nas que se apoiaba a organización cole
xial. A consagración da liberdade de contratación e de 
prezos, obrigou a cambia-lo xeito de establece-las rela
cións entre arquitecto e cliente , pero tamén variou unha 
boa parte das que se daban entre arquitecto e Colexio. 
Aínda hoxe estamos metidos no esforzo de facer que o 
Colexio saiba mante-Io seu papel de lugar de encontro 
dos arquitectos , de valedor dos intereses dos seus 
membros e dos intereses xerais da sociedade (11). 

E os cambios deixaron un sabor amargo cando 
tocaron o principio de solidaridade interxeracional no 
que estaba asentada a Hermandad Nacional de 
Arquitectos hai vintecinco anos para substituílo por un 
duro sistema de capital ización individual. Algo crebou 
na nosa identidade aparente como colectivo homoxé
neo. O peor foi que naceran desa creba sensacións de 
inseguridade futura en quen xa non podía optar por 
outra alternativa e de traizón a unha certa confianza 
depositada no colectivo. 

SOBRE A PRESENCIA 

DO ARQUITECTO NA SOCIEDADE 

Maior número de arquitectos debera ser tamén 
maior presencia na sociedade. Os vellos estatutos dos 
Colexios de arquitectos falaban no seu artigo 3º da fun
ción social da Arquitectura, frase que sempre se enten
deu como un mandato para actuar, incluso social e poli
ticamente, nos asuntos máis directamente re lacionados 
co noso mundo profesional: o problema da vivenda, os 
problemas da ordenación territorial , das aglomeracións 
urbanas, das implantacións industriais, ou da desertiza
ción rural , os problemas culturais relacionados coa 
recuperación , conservación e difusión do patrimonio 
arquitectónico, urbano e territorial. Todos eles estiveron 
sempre presentes , de pleno dereito, na actividade pro
fesional e colexial, porque no medio destes problemas 
ten o arquitecto que desenvolve-Io seu labor. Pero, ¿foi 
suficientemente visible esta actividade? 

Recordamos un tempo no que a pesar do escaso 
número de colex iados era o COAG un fervedoiro , e 
cunha proxección externa importante. Daquela as posi
bilidades legais de actuación en certas áreas estaban 
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refuxiadas nuns poucos reductos de democracia, como 
os colexios profesionais en xeral e os de arquitectos en 
particular. Era tamén cando non había outra instancia 
que cubrira os campos da formación e da investigación 
sobre a arquitectura. Poucas persoas pero unha organi

zación con presencia significada. A apertura de canles 
propias para a actividade política devolveu os colexios 
a un ha posición máis centrada nos seus outros fin s. A 
Escola de Arquitectura, pola súa parte, foi ocupando en 
Galicia a súa posición de lugar natural para a formación 
e a investigación. Por iso recordaremos outro tempo de 
baixa na proxección externa colexial e profesional ; entre 
outras cousas porque tampouco o número de arquitec
tos daba para máis: faltaba ese efecto de "masa críti ca" 
que permitira a actuac ión sostida en tódalas frontes. 
Aínda así, as actitudes de respecto do patrimonio arqui
tectónico popular, ou o interese pola arquitectura con
temporánea, por exemplo, hoxe case lugares comúns, 
débenlle moito ó labor do COAG como promotor de 
investigación e como difusor a través das súas publica
cións. 

Na actual idade, niso que se deu en chamar socie
dade da información , pídeselle ó Colexio que manteña 
o esforzo de comunicar, de promover e difundi-Ios valo
res da arquitectura como actividade humanística. Conta 
para iso co interese asegurado do gran público, xa que 
o camiño pasa polo terreo dunha necesidade vital , a da 
vivenda e dos espacios para o desenvolvemento da 
vida. 

(1) Almuiña Díaz, C. , Martínez Suárez, X. L. , et al.: R. González Villar e a 
súa época. ed. Brais Pinto-C.OAG. , Vigo, 1975; e voz "Arquitectura ", na 
Gran Enciclopedia Galega, tomo 3. 
(2) Segundo Diderot (1755) un ecléctico é un filósofo que pasa por riba 
de prexuizos, tradicións, antigüidade, consenso universal, autoridade e 
todo o que soxulga a opinión da masa; que se atreve a pensar en por si 
volvendo ós principios xerais máis evidentes, examinándoos, discutíndo
os e non aceptando nada que non sexa evidente pala experiencia e pala 
razón. É o que, de tódalas filosofías que analisou, sen respeto a persoas 
e sen parcialidade, fixo a súa propia filosofía que é peculiar súa. (Citado 
por P. Collins: Los ideales de la Arquitectura Moderna; su evolución 
(1750-1950). ed. Gustavo Gilí. Barcelona, 1970. 
(3) Citado por Martínez Suárez, X. L. en As galerías da Mariña. p. 83. (ed . 
C.OAG. A Coruña, 1987) e tamén en A praza de María Pita. p. 69. (ed . 
C.OAG. A Coruña, 1993). 
(4) Freixedo Alemparte, A.: Reflexións dun cidadán ante a escea urbana. 
in "Cadernos de psicoloxía", nº 27. Santiago, abril de 2000. pp 96 e 97. 
(5) Non vén de novas. Hai moitos anos que M. A. Baldellou iniciou dende 
Madrid o seguimento atento e a difusión fóra de Galicia da arquitectura 
galega máis recente. 
(6) Chamados por encargan tes, entes públicos na súa maior parte, que 
atopan no recurso ás grandes firmas un xeito de prestixia-Ia súa xestión, 
cando non unha vía para eludi-Ia polémica local se de intervencións con
flictivas se trata. 
(7) Baltar Tojo, R. : Arquitectura gallega o arquitectura en Galicia. in AA. 
W.: Otra visión de Europa: Escrita en Galicia. ed. Fundación Encuentro. 
Madrid, 1996. p . 183. 
(8) de la Sota, A. : La raya seca. in A&V, nO 41 (1993). 
(9) vid. Bonet Correa, Y.: La arquitectura del humo. ed. do Castro-MoreL 
Sada, 1994. 
(10) Sigo as conclusións dun informe elaborado para a Delegación do 
COAG en Santiago por Enrique Seoane, profesor de Urbanística da ETS 
de Arquitectura da Coruña. 
(11) Fito importante son os novos Estatutos colexiais que recollen cam
bios, non xa de vintecinco, senón de sesenta anos. 
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MEMORIA 

O novo edificio de xulgados de Santiago de 
Compostela ocupa unha parcela de uso dotacional sita 
na rúa de Viena , no Polígono das Fontiñas , xusto no 
punto de encontro deste polígono co viario urbano pree
xistente (avenida de Lugo) , o cal Ile dá carácter de arti
culación entre dúas tramas urbanas diferentes. 

A normativa urbanística que é de aplicación marca 
unha parcela cunha fronte recta de cara ás restantes 
edificacións do polígono e outra curva de cara á avenida 
de Lugo: ela é a que condiciona a conformación externa 
do edificio como un bloque lineal de 12,60 m. de anchu
ra que se incurva para adaptarse á forma así definida. 

O programa de necesidades foi elaborado polo 
Con sello Xeral do Poder Xudicial e desenvolvido polos 
servicios técnicos do Ministerio de Xustiza na atribución 
de superficies e na definición das relacións entre áreas 

NOVO EDIFICIO DE XULGADOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
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Arquitectos: Rafael Baltar, José Antonio Bartolomé, Carlos Almuíña. 
Dirección de obra: R. Baltar, J. A. Bartolomé , C. Almuíña, Eladio Pérez Tallón. 

Arquitectos Técnicos: Fernando Blanco Loroño, Jorge Riveiro Pita. 
Promotor: Ministerio de Xusticia . 

Constructor: Fomento de Construcciones y Contratas, S. A .. 
Data do Proxecto: Outubro de 1992. 

Comenzo da obra: Marzo de 1993. 
Remate da obra: Marzo de 1995. 

Situación: Rúa de Viena. As Fontiñas. Santiago. 
Fotografías: Tino Viz. 

(dobre circulación púb lico-persoal xudicial, xerarquía de 
accesos a cada área, etc.). Prevé un total de doce xul 
gados e unha serie de servicios relacionados con eles 
(rexistro ci vil, c línica forense , arqu ivos xerais , etc.). 
Responde a un esquema organizativo interno que agru
pa as dependencias administrativas cada tres xulgados, 
formando unha oficina común de tramitación. 

O carácter público condiciona boa parte das opcións 
de proxecto: a distribución interior está resolta a partir 
da comprensión global que dá o espacio central do ves
tíbulo en toda a al tura do edificio. A compos ición externa 
utiliza certos condicionantes da parcela (forma, simetría, 
plinto de grandes bloques de granito con labra de can
teira-perpiaño-) e reálzaos coa axuda de recursos com
positivos (pórtico do acceso principal, torres de formi
gón que encerran as escale iras) ou mediante a selec
ción de materiais de acabado (granito abuxardado) para 
acentuar a imaxe de representatividade institucional. 
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PLANTA PRIMEIRA 

PLANTA SEGUNDA E TERCEIRA 
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CASA RECTORAL DO MOSTEIRO DE SAN XUSTO DE TOXOSOUTOS E O SEU CONTORNO 

Fundado no ano 1129, onde había unha ermida, o 
mosteiro comezou a súa andaina baixo a protección de 
Afonso VII. Diversas e continuas doazóns fixeron del , 
segundo 'o P. Yepes, un dos máis estensos e ricos de 
Galicia. A súa anexión ao Mosteiro de Sobrado no sécu
lo XV, marca o inicio da súa decadencia. A casa monás
tica, o primeiro corpo e a cornixa do antigo claustro 
románico faro n destruídas en 1836. Os restos do claus
tro , os máis completos dos claustros románicos que se 
conservaron na súa primitiva traza segundo Angel del 
Castillo, foron vendidos en 1920 e tras ladados ao pazo 
de Pena de Ouro en Noia. A igrexa é máis recente , o 
mesmo que a Casa Rectaral do século XVI II. 

As obras realizadas comprenden , ademais da crea
ción dun novo cemiterio, practicamente rematado, e a 
restauración da igrexa, a rehabilitación da Casa Rectoral 
e do edificio anexo, para destinalos a albergue. 

Non se elimina ningún elemento básico, pero renóva
se toda a súa estructura interior, a cuberta e o seu 
revestimento. No exterior respéctanse todos os ocos 
existentes, abríndose algúns novos, ben diferenciados. 

A planta principal da rectoral mantén o seu acceso 
pola escaleira de pedra labrada que acomete á fachada 
de maneira oblícua. In teriormente diferéncianse dous 
ámbitos. O primeiro é unha estancia de relación . 
O segundo ámbito concíbese con un elemento máis 
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Arquitectos: Carlos Meij ide Calvo, Francisco Vidal Pérez. 
Arqu itecto colaborador: Jorge Meijide Tomás. 

Aparelladores : José Luis García-Boente Sánchez, Carmen Casal. 
Promotor: Consellería de Cultura e Comunicación Social , Xunta de Galicia. 

Constructor: José Malvar Construcciones S. A. 
Escola Taller "Toxosoutos". 

Comenzo da obra: 1996. 
Remate da obra: 1998. 

Situación: San Xusto de Toxosoutos. Lousame (A Coruña). 
Fotografías: Leopoldo Alonso Lamberti. 

cerrado e recol lido, como unha gran caixa cun deambu
latorio ao seu redor , que contén en dúas alturas as 
camas ou liteiras e o núcleo de aseos. É unha arquitec
tura dentro doutra, de orixe tradicional , que modela o 
espacio interior, mantendo a envoltura e os ocos exterio
res, sen perder a súa globalidade. 

Na planta inferior , que conecta coa pr incipal por 
unha escaleira montada sobre o vello muro existente , 
está o restaurante cunha primeira estancia para come
dor. Unha luz suave, tamizada polos reflexos e transpa
rencias que proveñen do vestíbulo e o baleiro da planta 
superior , definen o seu espacio. Inmediata e a unha altu
ra lixeiramente inferior, outra sala-comedor, con boa ilu
minación natural, conectada ao exterior e en directa 
relación co río. O pequeno edificio anexo rehabilítase 
como uso complementario do albergue. 

No contorno, realízanse unha serie de intervencións 
que unha a unha pasan desapercibidas, pero acusan a 
accidentada topografía e a fragmentación produce unha 
serie de sucesivos espacios que contribúen a valorar as 
excepcionais características ambientais. Así se crean 
plataformas sobre a beira do río , recupéranse un pasal , 
sendas e camiños, fontes e muíños, aterrazamentos e 
bancais cos seus muros e muretes , realízanse pequenas 
construccións secundarias, distintos espacios de estan
cia e repouso, merendeiros , escaleiras ... 

PLANO DE SITUACiÓN 

1. CAMIÑO DE ACCESO 
2. ACCESO DENDE 

CEMITERIO NOVO 
3. CANAL DE AUGA 
4. FONTE 
5. CAMIÑO DOS MUIÑOS 

E CASCADA 
6. MUIÑO DE AUGA 
7. ENTRADA O CONXUNTO 

MONASTICO 
8. ANEXO 
9. RECTORAL. ALBERGUE 

RESTAURANTE 
10. IGREXA DE SAN XUSTO 

DE TOXOSOUTOS 
11. ANTIGO CEMITERIO 
12. Río TOXOSOUTOS 
13. ALMACÉN 
14. PONTE NOVO 
15. TERRAZAS 
16. HUMBRACULOS. 

MERENDEIRO 

A. CÉSPEDE 
B. PLATAFORMAS DE PEDRA 
C TERRA APISONADA 
D. MONTE DE ARBUSTO BAIXO 
E. EMPEDRADO 
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1. ACCESO DE SERVICIO 
2. COCIÑA 
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B. PATIO SUPERIOR 
1. CAMEllO 
2. CÉSPEDE 
3. PEDRA 

C. RECTORAL. ALBERGUE RESTAURANTE 
1. ACCESO PRINCIPAL 
2. RECEPCiÓN 
3. BAR 
4. ASEO 
5. SALÓN 
6. DORMITORIO 
7. LITERAS 
8. ASEOS 
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CORTE LONXITUDINAL 
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C. RECTORAL. ALBERGUE RESTAURANTE 
1. RECEPCiÓN, SALÓN. BAR 
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3. COMEDOR 
4, COMEDOR 
5. FACHADA O RíO 
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VISTAS ANTES DA REHABILITACiÓN 
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o proxecto de rehabilitación da casa rectoral de 
San Xusto de Toxosoutos , de Carlos Meijide e 
Francisco Vidal , debemos entendelo como parte 
dunha actuación a escala paisaxista que se desen
volve nos terreas do antigo mosteiro. Alí ubicáronse 
ao langa da historia diversos edificios e construc
cións , formando un conxunto de especial beleza. O 
río San Xusto caendo en fervenza, destaca como 
elemento principal conformador do lugar. 

Todo o ámbito obxecto do proxecto encontrá
base nun estado de abandono que levara algún 
dos edificios á ruína, sen perder, non obstante, 
un equilibrio en relación á paisaxe , que poderia
mas considerar en certo modo máxica. 

Este equilibrio rompe bruscamente cando se 
inician, por parte dos veciños, unhas obras do 
novo cemiterio , sen ningún tipo de control nin 
lóxica. Isto provoca a intervención da administra
ción de Patrimonio, que reconduce o proceso, 
encargando a Carlos Meij ide e Francisco Vidal un 
proxecto de rehabilitación integral de todo o con
xunto , incluíndo á vez uha alternativa para o novo 
cemiterio. 

Podemos dicir que a solución global proposta 
foi un proxecto de rehabilitación da paisaxe, 
ande cada elemento se trato u concebíndoo como 
parte dun todo, xa fose espacio verde natural ou 
artificial , ou espacio edificado. 

Cada elemento cumpre un ha función determi
nada dentra da paisaxe e así se entendeu , á hora 
de establecer os distintos usos e programas. 

En canto ao criterio de intervención definido 
no proxecto, poderiamos dicir que é o resultado 
da búsqueda dun equi li brio , entre a conservación 
de todos os valores esenciais propios do pree
xistente e a aportación valente e sen prexuízos 
de novas valores arquitectónicos e paisaxísticos. 
Estes novas valores introducidos con mesura a 
través de sutís analoxías, enriqueceron e poten
ciaran este excepcional conxunto patrimonial. 

O éxito da intervención que podemos disfrutar 
felizmente hoxe en día, baséase , ao meu enten
der, na consecución dese equilibrio a través da 
reflexión continua no marco do proxecto, fux indo 
de "receitas " máis ou menos seguras. Tamén , 
porque esa reflexión tivo un fío conductor perma
nente , o da percepción sensible do lugar, da pai
saxe histórica e da súa maxia. 

Esa sensibilidade queda patente non só nos 
elegantes detalles constructivos e na elección de 
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MOSTEIRO DE SAN XUSTO DE TOXOSOUTOS 
Federico Garrido Villa , Arqu itecto. 

materiais, presentes en todo o ámbito, senón nos 
aspectos espaciais e organizativos de toda a 
intervención. Como exemplo, a rehabilitación da 
casa rectoral , ou a sabia solución do novo cemi
terio , que o converte en confortable mirador, case 
adro, desde o que contemplar, incluso, o mar ao 
lonxe. 

O proxecto de Toxosoutos é un dos exemplos 
máis significativos de rehab ilitación e restaura
ción dun espacio e paisaxe históricos realizados 
ultimamente en Galicia, que debe servirnos, sen 
dúbida, de referencia presente e futura. 

, ..... . 
•••••• 
•••••• •••••• 
•••••• • ••••• 
•••••• ••••••• 
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REHABILITACiÓN DO ANTIGO CÁRCERE MUNICIPAL PARA BIBLIOTECA 

PROPOSTA 

o edificio do antigo Cárcere Municipal de Carballo é 
un edificio que, polo seu interese, aconsellouse a súa 
conservación . 

Mereceu atención pola súa traza e estructura de edi
ficio público, no que a súa orde serve de contraste e 
referencia nun contorno que perdeu as referencias histó
ricas. Por outra parte, a súa equilibrada composición e a 
súa escala menor e acertada, danlle valor en si mesmo 
con independencia da relat iva á súa implantación na 
estructura urbana e á súa valoración como memoria his
tórica e cidadá. 

Estas características aconsellaron as operacións de 
conservación e reutilización no sentido seguinte: 

1.- Conservación e recuperación do antigo edificio 
sen alterar os elementos espaciais básicos (patio central 
interior, cubertas, ocos, altura de pisos). 

2.- Incorporando as novas funcións que non teñen 
cabida neste espacio como un edificio anexo integrado. 
A integración fundaméntase en establecer conexións co 
contorno e co antigo edificio, de tal xeito que o conxunto 
axude a solucionar os desaxustes que produciron as 
novas construccións. 

Polo tanto, o proxecto abarcou dous conceptos per
fectamente definidos: 

1.- Museo no espacio restaurado e rehabilidado do 
antigo cárcere. 

2.- Biblioteca Municipal. 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Esta nova construcción proxéctase intentando resolver 
o problema de desaxuste, que as novas construccións 
crearon na zona: as medianerías vistas. Proxectouse, por 
tanto, un novo edificio apoiado á medianería existente. 
Edificio estreito para non invadir o espacio do cárcere, 
cinguíndose precisamente á parte que fora reconstruída. 

Pensouse que o edificio destaque da fábr ica de 
pedra do cárcere e non se confunda como un aditamen
to desta. A lixeira curvatura coa que se proxecta a 
fachada pretende acusar o seu sometimento aos eixes 
compositivos do edificio do cárcere e o seu carácter de 
elemento engadido para completar o conxunto, tapando 
a medianería. 

A súa disposición obrigou a unha organización en 
vertical da biblioteca. 

O proxecto intenta resolver os problemas que provo
ca esta organización , creando un espacio case único. A 
planta 1ª continua (planta baixa da biblioteca) con dúas 
entreplantas de distinta superficie para facilitar a cone
xión visual. 

Con total independencia organízase o almacén de 
libros (estantería) que cobre toda a medianería e que 
dispón de autonomía propia na medida en que se acce-
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Arquitecto: Xosé Manuel Gallego Jorreto. 
Aparellador: Eduardo González Amores. 

Promotor: Concello de Carballo. 
Constructor: Mouzo e Souto. 

Remate da obra: 1998. 
Situación: Carballo (A Coruña). 

Fotografías: Juan Rodríguez, M. Gallego. 

de a el a través de pasarelas por parte da bibliotecaria 
(ascensor independente). 

O edificio proposto, como un elemento lixeiro , pro
xéctase con estructura metálica, cerramentos de paneis 
de Trespa. Cóidase especialmente o seu illamento e a 
calidade da luz, así como a súa confortabilidade . Os 
libros e a estantería serán os elementos referenciais 
básicos deste espacio. 

O amoblamento tan ligado, nun edificio deste tipo, ao 
espacio e ao seu uso, tamén se proxecta e se elixe e 
sinala, xa que o seu cambio modificaría de forma subs
tancial o proxecto. 

As características funcionais do espacio son as 
seguintes: 

- Capacidade de libros: aproximadamente 20.000 
volumes. 

- A capacidade de lectores é de 75 persoas. 

PLANO DE SITUACiÓN 



:: T ,: 
,~~-~ --~_ .. _--~~~,;!,~: : 

PLANTA BAIXA ANTES DA REFO=R~MA------+: --== ----- - - ------- -{-

· 0?1 ¡ 

ID .L---,. ; I f ~il~1 
!, 1 : =-~; , 

~~ 

OBRADO/RO 
24 

, 

PLANTA BAIXA 



PLANTA PRIMEIRA 

PAno 

--========~-_ .. _._--- -_ .. _----- _ . __ ~ ___ ~=r.::::i:==~U 

OBRADO/RO 
25 

r-·· 

_ PLANTA TERC EIRA 



, j 

I 
I 
I 
I 

I 

ALZADO PRINCIPAL ANTES DA REFORMA 

! 0,00 

CORTE LONXITUDINAL ANTES DA REFORMA 

" ',-:: .-: .-.-.- j 

t :------------t ... -... ___ _____ _ _ 

~ 
111 

r;=-

-

IJ 

- 0.05 

~ r-

'--

OBRADO/RO 
26 

I 
I 
I 
I 

L 
---- =. ------ ~ r:-- 1-

'. , 
, , 

, 
, 

'. 
.4,55 '. 

r--

~ 

! 0.00 - 0.05 

m m IJ 
ALZADO PRINCIPAL DESPOIS DA REFORMA 

CORTE LONXITUDINAL DESPOIS DA REFORMA 



I 

v 

ESCALE IRA-PERSPECTIVA 

l,~ 
I 

I 
I 

I 

OBRADO/RO 
27 

D D 

D D 

1c=J1 1c=J1 

ALZADO LATERAL 



OBRADO/RO 
28 



REHABILITACiÓN DO ANTIGO CÁRCERE MUNICIPAL PARA BIBLIOTECA 

Encontrarse diante dunha realización de M. Gallego 
é dar cun intérprete dos valores locais da arquitectura 
do país, filtrados por unha sensibilidade contemporánea 
que expresa con intensidade, non exenta de rad icalida
de, as súas conviccións. Entre os alicientes que mostra 
a Bibl ioteca de Carballo destacaría: 

O rescate dun icono histórico desde a rehabilitación 
para fins culturais con operación s de mínimos. A circu
lación en torno ao patio consegue un tránsito versátil con 
sinxelas aperturas de ocos. Os vans practicados alinté
lanse con chapas que resolven a situación con sinxeleza 
e elegancia. 

A zona máis deteriorada redímese coa peza máis 
singular do encargo: a biblioteca. A inmensa parede 
contigua cataliza a resposta , cunha enérxica idea domi
nante que fai cómplice a todo o espacio. Un anaquel de 
varias plantas materializa o evento. Oueda patente o seu 
alcance contextual ao prestar a súa fachada como fondo 
cando se observa de fronte o edificio do antigo cárcere. 

A tensión adicional que produce a pequen a escala 
en canto ao comedimento do xesto. Este é un campo no 
que o autor se sente cómodo e no que nos deixou 
sobradas mostras, pero non por iso queda esta exenta 
de frescura. 

Repárese na independencia do dominio do bibliote
cario, e o dos lectores, que só coinciden á entrada e non 
volven a encontrarse aínda cando coexisten no mesmo 
lugar. 

As pezas de mobiliario forman parte do espacio. 
Enriquéceno e aportan compoñentes plásticos que pro
ducen unha mellor comprensión daquel. Advírtanse os 
primeiros tramos da escaleira de limpas aristas, e como 
chega ata as val das da biblioteca para conformar o 
punto de atención do bibliotecario. 

Os materiais, con predominio de madeira e metal, 
acompañan toda esta orquestación sen espaventos 
aínda que non se absteñen de apoiar a intencionalidade 
espacial . Obsérvese a varanda no seu dobre tratamento 
segundo o bordo do oco central no que se encontre. 
Máis lixeira e diáfana onde están os libros , para non 
interceptar a visión daqueles, en cambio o oposto ten 
algo de palco para contemplar a escea bibliográfica. 
Dáse a oportunidade ao dobre teito para que envolva o 
peto e resolva o encontro. 

De forma semeliante ocorre coa estructura, na que a 
dialéctica de soportes de formigón para o muro dos 
libros e perfís laminados abertos ao outro lado, parece 
abondar na tese espacial. 

O feito constructivo, o proceso executivo , é outra 
vertente que non soe chegar con frecuencia ao papel 
impreso e non por iso carece de importancia, ata o 
punto de torcer un proxecto e incluso malogralo. 

Neste caso a obra executouna unha empresa cons
tructora como calquera outra. O valor engadido estivo 
no encargado. Persoa á que o seu talento e interese 
compensaron a súa falta de formación, ata o punto de 
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Gabriel Santos Zas, Arquitecto. 

transformar as visitas de M. Gallego á obra nun encontro 
de dous amigos que comparten o seu entusiasmo polo 
resultado. 

Anécdotas á parte, o autor entende que durante a 
realización é preciso manter unha permanente alerta. 
Non só para reconducir calquera desvio do proxecto 
que poida producirse, senón pola vía das suxerencias 
que o propio facer produce: iatención que por aquí hai 
máis! ... iVaiamos descubrilo l É un ha actitude entusias
ta que ten tintes sotianos. Desde logo non deixa de ser 
un tema de gran interese que merece ser tratado noutra 
ocasión coa extensión que require. 
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A filosofía que presidiu a intervención que a conti
nuación se detalla foi a conservación integral do edificio 
combinando a recuperación da arquitectura antiga con 
harmónicas e moi limitadas operacións novas, intentan
do respectar a esencia do edificio tanto desde o punto 
de vista formal como espacial. A adaptación funcional 
do edificio, o cambio de uso dun servicio mercantilista a 
un uso público , non implicou cambios substanciais na 
súa estructura espacial , adaptando os novos usos 
(exposicións , área didactica, biblioteca ... ) aos espacios 
existentes. 

Respéctase a estructura actual unitaria de gran local 
da planta baixa e primeira, na que están presentes as 
aportación s constructivas máis interesantes do edificio. 
Este espacio reúne os requisitos máis axeitados para a 
ubicación da Fundación Nespereira, ded icada funda-

REHABILITACiÓN DO EDIFICIO SIMEÓN EN CENTRO CULTURAL 
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Arquitectos: José Javier Suances Pereiro, 
José Javier Suances Matías. 

Colaboradores: Miguel Angel Perez Marquina (Aparellador), 
Leopoldo Cid Gonzale (Enxeñeiro Técnico), 

Juan Pérez Valcárcel (Arquitecto). 
Aparellador: Fernando Rodríguez Nespereira. 

Promotor Consellería de Política Territorial Obras Públicas 
e Vivenda, e Deputación de Ourense. 

Constructor: U.T.E. Simeón . Agromán-Copasa. 
Data do proxecto: Decembro 1996. 

Remate da obra: Decembro 1999. 
Situación: Rúa Progreso (Ourense). 

Fotografías: Mani Moretón. 
Escultor: Manuel Buciños. 

mentalmente ao uso de exposición permanente do autor 
e a exposic ións temporais. 

Nas restantes plantas, nas que pode apreciarse unha 
solución constructiva moito máis tradicional consistente en 
forxados de madeira que apoian en muros de cargas, 
intervense mediante unha cirurxía moderada co obxectivo 
de adaptar o anterior uso de vivendas, aos novos espacios 
destinados a área didáctica-pol ivalente e biblioteca. 

A intervención contempla a creación dunha planta 
soto que acol le o sa lón de ac tos (de doado acceso 
desde o hall de entrada), así como o espacio destinado 
a almacéns e instalacións. 

Como consideración final propoñemos este centro 
como motor e expositor da importante cultura ourensá, 
tanto no referente a manifestacións pictóricas como lite
rarias e artísticas. 



SERVICIOS COMÚNS 

1.- ACCESO PRINCIPAUCORTAVENTOS 
2.- RECEPCiÓN E CONTROL 
3.- GARDARROUPA 
4.- VESTíBULO-EXPOSITOR 
5.- ESCAlEIRA SOTO 
6.- ESCAlEIRA A CONSERVAR 
7. - ESCAlEIRA COMUNICACiÓN 
8.- ASEOS 
8.A.- ASEOS MINUSVÁLIDOS 
9.- ASCENSOR 
10.- CAFETERíA 
11.- EXPOSITOR OBXECTOS DEPUTACIÓN 
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FUNDACiÓN PRIETO NESPEREIRA 

12.- SALA TEMPORAL 
13.- PASARELA-OBXECTOS DE PEQUENAS PROPORCIÓNS 
14.- SALA PERMANENTE 
15.- CLASIFICACiÓN 
16.- OBRADOIROS DE RESTAURACiÓN E MONTAXE 
17.- ATENCiÓN Ó PÚBLICO 
18.- ADMINISTRATIVO 
19.- XESTIÓN-DIRECCIÓN 
20.- COMUNICACiÓN 

ÁREA DIDÁCTICA 

21 .- OBRADOIROS 
22.- SEMINARIOS 
23.- SALA DE ESPERA 
24. - SALA DE XUNTAS 
25.- SALA DE REPROGRAFíA 
26.- SALA DE RESTAURACiÓN 
27.- ADMINISTRACiÓN-ATENCiÓN Ó PÚBLICO 
28.- XESTIÓN 
29.- DIRECCiÓN 
30.- SAlÓN DE ACTOS 180 PERSOAS 
31.- CABINA DE PROXECCIÓN 
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ÁREA DE BIBLIOTECA 

32.- CONTROL E SUPERVISiÓN 
33.- CONSULTA INFORMÁTICA 
34. - CUBíCULO PARA COLECCIÓNS 
35.- DEPÓSITO 
36.- ADMINISTRACiÓN-ATENCiÓN Ó PÚBLICO 
37.- XESTIÓN 
38.- DIRECCiÓN 
39.- SALA DE LECTURA-INVESTIGACIÓN 
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SERVICIOS/INSTALACIÓNS 

40. - ALMACÉNS 
41 .- VESTíBULO DE INDEPENDENCIA 
42.- CUARTO DE CALDEIRAS 
43.- DEPÓSITO DE GAS-OIL 
44.- GRUPO ELECTRÓXENO 
45.- CUARTO DE MÁQUINAS 
46.- GRUPO DE PRESiÓN 
47.- PASO 
48.- CUARTO XERAL DE ELECTRICIDADE 
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ENTREPLANTA 

PLANTA PRI MEIRA 



SERVICIOS COMÚNS 

1.- ACCESO PRINCIPAUCORTAVENTOS 
2.- RECEPCiÓN E CONTROL 
3.- GARDARROUPA 
4.- VESTíBULO-EXPOSITOR 
5.- ESCALEIRA SOTO 
6.- ESCALEIRA A CONSERVAR 
7.- ESCALEIRA COMUNICACiÓN 
8.- ASEOS 
8.A.- ASEOS MINUSVÁLIDOS 
9.- ASCENSOR 
10.- CAFETERíA 
11 .- EXPOSITOR OBXECTOS DEPUTACIÓN 

FUNDACiÓN PRIETO NESPEREIRA 

12.- SALA TEMPORAL 
13.- PASARELA-OBXECTOS DE PEQUENAS PROPORCIÓNS 
14.- SALA PERMANENTE 
15.- CLASIFICACiÓN 
16.- OBRADOIROS DE RESTAURACiÓN E MONTAXE 
17.- ATENCiÓN Ó PÚBLICO 
18.- ADMINISTRATIVO 
19.- XESTIÓN-DIRECCIÓN 
20.- COMUNICACiÓN 
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ÁREA DIDÁCTICA 

21 .- OBRADOIROS 
22.- SEMINARIOS 
23.- SALA DE ESPERA 
24.- SALA DE XUNTAS 
25.- SALA DE REPROGRAFíA 
26.- SALA DE RESTAURACiÓN 
27.- ADMINISTRACiÓN-ATENCiÓN Ó PÚBLICO 
28.- XESTIÓN 
29.- DIRECCiÓN 
30.- SALÓN DE ACTOS 180 PERSOAS 
31 .- CABINA DE PROXECCIÓN 

PLANTA SEGUNDA 

PLANTA TERCEIRA 



ÁREA DE BIBLIOTECA 

32. - CONTROL E SUPERVISiÓN 
33.- CONSULTA INFORMÁTICA 
34.- CUBíCULO PARA COLECCIÓNS 
35.- DEPÓSITO 
36.- ADMINISTRACiÓN-ATENCiÓN Ó PÚBLICO 
37. - XESTIÓN 
38. - DIRECCiÓN 
39. - SALA DE LECTURA-INVESTIGACIÓN 
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40. - ALMACÉNS 
41 - VESTíBULO DE INDEPENDENCIA 
42.- CUARTO DE CALDEIRAS 
43.- DEPÓSITO DE GAS-OIL 
44. - GRUPO ELECTRÓXENO 
45. - CUARTO DE MÁQUINAS 
46. - GRUPO DE PRESiÓN 
47.- PASO 
48.- CUARTO XERAL DE ELECTRICIDADE 
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CORTE A-A 

CORTE B-B 



ALZADO RÚA PROGRESO 
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ALZADO RÚA CRUZ ROJA 
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PASARELA CARA Ó VESTíBULO DE ACCESO 

1.. CARPINTEAIA DE ALUMINIO ANOOIZAOO EN COA ACEIRQ PULIDO CON ACRI$TALAMENTO TIPO STAOIP OU SEMElLANTE 
2.- CARPINTERIA DE MADEIRA CON ACR1STAlAMENTO TIPO CLlMALlT OU SEMELLANTE 
3.- ALBARDILLA DE MADEIRA CON GOTERÓN 
4.- TABOlEIRO MACHIEMBRADQ DE MADEIRA CONTRACHAPA TIPO PRPDEMA ou SEMElLANTE INPREGNADA CON RESINAS FENQLlCAS e=13 nvn. 
5.- ENTABOAOO EXISTENTE 
6.- PANEL DE PQUE$TILENO ESTAU$IQNAOQ DE Al lA DENSIDAD e:40 mm. 
7.- TABOLEIRO AGLOMERADO IGNIFUGO e"' 1a nvn. 
8.- PERFIL DE ACEIRO GALVANIZADO L PARA SUXECIÓN 
9.- VIGA DE AC EIAO ¡PE 
10.- PLETINA DE ACEtRQ l PARA SUXEClóN 
11._ PERFIL L DE ACEtRO GALVANIZADO 
12.- FALSO TEIlO TIPO PLADUR ou SEMELLANTE CON DOBLE PlACA (13+ 13) CON MECANISMOS DE SUXEcrÓN. REMATADO PINTADO 
13.- PILAR DE FUNDICiÓN EXISTENTE 
14.- TAPAXUNTA$ DE ALUMINIO ANQCIZADO EN COR ACEIRO PULIDO 
15.- BALDOSA DE MAAMOL 45x4S e: 12 rTVn. 
16.- FORMIGÓN PARA FORMACiÓN DE PENDENTES e=5 cm. 
17.- lÁMINA IMPERMEABIUZANTE TIPO BAYER OU SEMELlANTE 
18.- MORTEIRO DE NIVELACiÓN e=3 cm. 
19.- BOVEDILLA DE POREXPAN 
20.- PLETINA DE ACEIRO 
21.- MAESTRA DE RASILLA e=4 cm. 
22.- PERFIL DE ACEIRO HEB 100 
23.- PRECERCO DE ALUMINIO ANODIZAOQ EN COR ACEIRO PULIDO 
24.- PILAR 
25.- VIGA DE ACEIRO UPN 100 
26.- PLETINA DE ACEIRO 
27.- TABOLEIRO MACHIEMBRAOO DE MADEIRA CONTRACHAPA TIPO PRODEMA OU SEMELlANTE IMPEGNADA CON RESINAS FENOLlCAS e=13 rTVn. 
28.- PERFIL DE ACEIRO TIPO UPN PARA SUXECIÓN 
29.- ESCALEIRA EXISTENTE A RECUPERAR 
30.- LUCERNARIO 
31.- BALDOSA DE MARMOL (9Ox9Q) e:2 cm. 
32.- MORTEIRO DE NIVELACiÓN E AGARRE e:3 cm. 
33.- FORXAOO DE FORMIGÓN ARMADO DE SEMMGUETAS E BOVEDILLA DE FORMIGÓN 
34.- POLlURETANO DE ALTA DENSIDADE PAOXECTADOe=3 cm. 
35.- TABOLEIRO TIPO PRODEMAOU SEMELLANTE CON RES. FENOl. e: 13 nvn. CON MECAN. DE SUXECrÓN PARA FALSO TEITO E TRASDOSA 
36.- CHAPA DE ACEIRQ LACADO 
37.- TABIQUE TIPO PlADUR OU SEMELLANTE CON LAMINA INTERMEDIA DE FIBRA DE VIDRO (60+45+60 rTVn.) 
38.- LUMINARIA 
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PASARELA CARA Á SALA EXPOSICIÓNS 

1.- FORXADO TIPO 
2.- VIGA DE ACEIRQ IPE 
3.- P1lAR DE FUNDICiÓN EXISTENTE 
4.- ?LAT ABANDA DE ACEIRO e: 5 f"M"l . 

5.- TABOLEIRO TIPO PlADUR OU SEMELLANTE CON DOBLE PlACA (13+ 13) REMATADO PINTADO 
6.- PRECERCO DE ALUMINIO ANOOIZAOQ EN COR ACEIRO PULIDO 
7.- VIGA DE ACEIRO 2 UPN 100 
8.- PERFIL DE ACEIRO HEB 100 
9.- CARPINTERLA DE AlUMINIO ANOOIZADO EN COR ACEIRO PULIDO 
10.- ESCALEIRA EXISTENTE A RECUPERAR 
11.- LUCERNARIO 
12.- FALSO TEITO TIPO PlAOUR OU SIMILATAOQ CON DOBLE PlACA (13+ 13) CON MECANISMOS DE SUXECIÓN, 

REMATADO PINTADO 
13.- TAPAXUNTAS DE ACEIRO ANQDIZADO EN COR ACEIRO PULIDO CON ACR1STAlAMENTO TIPO STAOIP OU 

SEMELLANTE 
, 4.- T ABOLEIRO MACHIEMBRAOO DE MADEIRA CONTRACHAPA TIPO PRODEMA OU SEMELLANTE IMPEGNADA CON 

RESINAS FENQLlCAS e=13 mm. 
15.- PERFIL DE ACEIRO TIPO UPN PARA SUXECIÓN 
16.- RIGIDIZAOORES DE ACEIRO 
17.- BAlDOSA DE MÁAMORE (90x90) e .. 2 cm. 
18.- MORTE1RO DE NIVElACiÓN E AGARRE e:.3 cm. 
19.- FORXADO DE FORMIGÓN ARMADO de $EMMGUETAS E BOVEDILLA DE FORMIGÓN 
20.- ENFOSCADO E PINTADO e:15 mm. 
21 .- TABIQUE DE MEDIO PE DE LADRILLO SEMlMAC1ZO 
22.- CABLA DE BARRA ROSCADA TIPO GW1 
23.- VARANDA 
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LUCERNARIO PATIO INTERIOR 

I - LUCERNARIO CON MECANISMOS DE SUXECION A RESTABLECER CON ACRI$TALAMENTO TIPO SECURIT 
2 · CARPINTERIA DE MAOEIRA CON ACAI$TALAMENTO TIPO CliMALIT OU SEMELLANTE 
3· AlBARDilLA DE MAOEIRA CON GOTEAQN 

TABOLEIRQ MACHIEMSRAOQ DE MADEIRA CONTRACHAPA TIPO PRPOEMA OU SEMELlANTE IN?R:::GNAOA CON RESINAS FENOUCAS e,,13 mm 
5.- ENTABOAOO EXISTENTE 
6· PANEL DE POLIE5TIlENO ESTRU$IONADO DE ALTA DENSIDAD e:4Q mm 
7 - T ABOlEIRO AGLOMERADO IGNIFUGO e:: 18 mm. 
8· PERFIL DE ACEIRQ GALVANIZADO L PARA SUXECION 
9· VIGA DE ACEIRO [PE 
10.- PLETINA DE ACEIAO L PARA SUXECION 
1,· PERFil L DE ACEIRQ GALVANIZADO 
12 • FALSO l EllO TIPO PlADUR OU SEMELlANTE CON DOBLE PlACA (13+' 3) CON MECANISMOS DE SUXECIÓN. REMATADO PINTADO 
13- PILAR DE FUND1CIQN EXISTENTE 
14. TAPAXUNTAS DE ALUMINIQANODIZADO EN COA ACEIRO PULIDO 
15.- BALDOSA DE MÁRMORE 45x45 e=12 mm. 
16 - FORMIGÓN PARA FORMACiÓN DE PENOENTES e_5cm 
17.-lÁMINA IMPERMEABILlZANTE nPO BAYER OU SEMELLANTE 
18 - MORTEIRO DE NIVELACiÓN e=3 cm. 
19 - BOVEDILLA D::: POREXPAN 
20.- PLETINA DE ACEIRO 
21- MAESTRA DE RASILLA e=': cm 
22 - MORTEIRO MQNOCAPA e= 15mm. 
23 - POLlURET ANO PROXECT ADO DE ALTA DENSIOAOE e=30 mm 
204 - TRASOOSAOO PO PLADUR OU SEMELlANTE CON DOBLE CAPA(13 ... 13 mm.). REMATADO PINTADO 
25 - MURO EXISTENTE 
26 - BABERO DE ALUMIN10 ANO01ZAOO EN COA ACEIRO PULIDO 
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CUBERTA SUPERIOR 

,. PANEL SANDWICH (COBRE-POUURETANO-ACAREO GALVANIZADO) e=60 mm 
2· PANEL DE POUESTlLENO ESTRUSIONAOO DE AlTA DENSIDADE e",40 rrvn 
3 - PERFil T DE SUXEICIÓN DE ACEIRO GAlVAl\IIZADO 

TABOlEIRO MACHIEM3RADO DE MADEIRA CQNTRACHAPA TIPO PRODEMA OU SEMELLANTE IN::>REGNADA CON 
RESINAS FENÓllCAS e:13 rTVTl 

5.- CORREA DE ACE RO IPE 
6 - PERFil DE SUXEiCIÚN l DE ACEIROGAlVA.\lIZAOO 
7.- VIGA DE ACEIRO IPE 300 DA CUBEATA 
8- TAPAXUNTASDEMAOEIRAe:: 15mm 
9.- TAASOOSAOO TIPO PlADUR OU SEMELLANTE DOBRE PLACA (13+ 13 rrvn) CON MECAMISMOS DE SUXEICION 

REMATADO PINTADO 
10· AODAPE DE MAOEIRA DE CARBAlLO OU PIÑEIRO VERMELlQ (15x80 MI,) 
, 1 • FORXADO TIPO 
12· POlIURETANQ PRQXECTADQ DE ALTA DENSIDADE e:3 cm 
13 - MARCO DE MADEIRA 
14.- CAAPINTERIA EXISTENTE 
15- CANALÓN DE CHAPA DE COBRE 
I6,-lÁMINA IMPERMEABllIZANTE TIPO BAYER OU SEMEllANTE 
17· PERFIL l DE ACE RO GALVANIZADO 
18 - BABEIRO DE CHAPA DE COBRE 
19- MURO EXISTENTE 
20.- VARANDA EXISTENTE 
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A arquitectura que pide o cabo Fisterra, polo menos 
a que a mín me pide , é unha arquitectura entendida 
como prolongación da propia paisaxe, espallada na 
natureza, silenciosa, case inexistente. E ¿como asumir 
esta condición da arquitectura á hora de proxectar 
sobre este territorio un cemiterio? 

A nasa cultura actual interpretou o cemiterio como un 
recinto, un "camposanto", limitado, acotado, pechado. 
Como un ámbito arquitectónico que ten un "dentro" e un 
"fóra". 

Pala contra, a alternativa que aquí se contempla, vén 
da man dunha tipoloxía de cemiterio "libre" en canto á 
súa estructuración , que non implique a realización de 
grandes desmontes, procurando ao máximo a adapta
ción á topografía existente e minimizando así o impacto 
arqu itectónico que un cemiterio ao uso, "compacto", 
provocaría na paisaxe. 

A proposta, en síntese, contemp la a construcción 
dun cemiterio "fragmentado" nun conxunto de pequenas 
edificacións, articuladas en torno e ao langa de peque
nos camiños existentes, que discorren palas ladeiras da 
montaña, carente de calquera tipo de cerre, e coa pre
sencia contínua do mar como pano de fondo. 

A ruptura do concepto de recinto , e a disolución dos 
seus límites , a supresión de muros , impl ica tamén a 
perda de referencias do espacio habitual. E ¿como 
superar esta dificultade? Botando man doutros límites, 
doutras referencias, ¿cales?, aquelas que marcaban os 
antigos enterramentos celtas: o mar, o río, a montaña, o 
ceo. Un cemiterio no que os seus muros son o outeiro, a 
montaña, o río e o mar, e onde o teito é o ceo. 

Un cemiterio, unha "cidade ou un territorio dos mar
tas", que garda unha estreita semellanza coa "cidade ou 
o territorio dos vivos". 

A imaxe do cemiterio será a dun "rueiro", un ha vere
da, unha senda, unha "serpe", que descende ondeante 
pala ladeira da montaña ata o mar, adaptando o seu tra
zado á accidentada topografía do terreo e nos seus bor
dos, as sepulturas: grandes caixóns, bloques rochosos 
de xeometría aristada, lembran as enormes formas gra
níticas es paliadas nas abas dos montes , que se acumu
lan nas "revoltas", nos lugares máis chás, como se ao 
rodar ladeira abaixo encontrasen un lugar para se deter, 
mentres outras , máis ousadas, superaron os accidentes 
do terreo e rodan e precipítanse polo acantilado, che
gando ata a beira do mar, ande permanecen para sem
pre, senda modeladas as súas formas pala acción das 
ondas e do vento, do tempo, en definitiva. 

O proxecto reproduce o modo que ten a natureza de 
facer arquitectura, pero tamén leu a forma que os seus 
habitantes teñen de facer a súa arquitectura. Aa ache
gamos a estas pedras, descubrimos que son lugares do 
home. Pedras dotadas de xeometría, con formas inten
cionadas , ordenadamente desordenadas . Nichos e 
sepulturas de pedra como caixas, como containers des
pois dun naufraxio , que as ondas , de forma aleatoria, 
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CEMITERIO DE FISTERRA 
Arquitecto: César Portela Fernández-Jardón. 
Aparellador: Miguel A. Rodríguez de la Llave. 

Promotor: Diputación da Coruña e Concello de Fisterra. 
Constructor: Construccións Ponciano Nieto. 

Data do proxecto: 1998. 
Remate da obra: l ' Fase: 1999. 
Situación: Fisterra (A Coruña). 

Fotografías: Carlos Osorio Justo. 

houberan botado á costa e creado con elas un ha orde 
aparentemente desordenada, un desordenado pome
rium ande se inhuma aos martas, fóra da cidade, á beira 
do camiño. 

E aínda cando poida parecerse á Via Sepulcra de 
Pompeia, os motivos dominantes son sempre a primitiva 
paisaxe do noroeste galego e os seus arquetípicos ente
rramentos arcaicos. 

O clásico e o vernáculo fóndense neste proxecto. 
As potentes resonancias emotivas, espertas e alenta

das pala forte paisaxe, constitúen os fundamentos deste 
proxecto. 

O proxecto en si , é máis o proxecto dun "sitio" que o 
proxecto dun "programa". Un proxecto que recoñece o 
lugar do cemiterio -normalmente un lugar de culto á morte
como un lugar máis, asumido como un feito vital , e non 
como un feito tráxico, que sae ao encontro dun paseo, cun 
percorrido que permanece en contínuo contacto ca mar. E 
por iso, ao igual que acorre coa pintura simbolista de 
Arnnold Bocklin, especialmente no seu famoso cadro "A 
illa dos martas", este cemiterio es perta sentimentos próxi
mos á traxedia, pero tamén á esperanza. 

A arquitectura constrúe o territorio e, neste caso, qui
zais non sexa máis que unha interpretación sensible del. 
Esta interpretación sensible estriba en proxectar tras
cendendo o lugar estricto do proxecto, de maneira que 
este non defina obxectos ensimesmados , senón que 

_ SANTIAGO 



estes se apropien daquilo que está ao seu 
redor, da súa xeografía, da súa historia. 

Os obxectos, así entendidos, non serán 
nunca máis eles, sen o seu contorno. E vice
versa, o contorno territorial asume como pro

pios os obxectos e incorpóraos á súa xeo
grafía, á súa xeometría e á súa memoria. 

Edificacións e paisaxe son considerados 
como un todo. A configuración orgánica da 
terra, do monte neste caso, opon se á preci
sa xeometría platónica das caixas de pedra. 
Os cubos flotan libremente poi a fronte e 
entérranse por detrás no terreo ligándose 
inevitablemente á terra. O espírito e a mate
ria contrapóñense pero acaban fundíndose . 

A ilimitada extensión do mar e o ceo cons
titúen o escenario cósmico no que se sitúa e 
se compón este proxecto de cemiterio. 

O cemiterio, o mundo dos martas, enten
dido así, é un ha rede de camiños que se 
estenden polo acantilado 

os mesmos camiños que levaban aos 
vellos muíños e ás rústicas fincas 

recorren do estes camiños, iremos encon
trando uns caix6ns que se enterran na la dei
ra, e dentro deles, os martas 

os caix6ns teñen unha dimensi6n consi
derable, de gran porte. Neles, como nunha 
descompresión violenta, o 0110 e o carpo, 
sofren forzas de expansión 

ten den á disolución 
a un lado, na terra, todo o que contén un 

nicho, ao outro, só o mar e o ceo, nos que 
tivo lugar todo 

o caix6n convoca os espectros do lugar 
hai unha especie de disolución no olla 

que ve isto como se o caixón fora un 
médium que retira as veladuras, e que desa
parece alí ande cristaliza o sublime 

o caixón é un 0110, atrapa todo o que 
sucede diante del 

cada caixón debuxa unha liña que pene
tra na topografía 

cada liña é diferente, distinta lonxitude, 
distinta posici6n ... 

entre elas, van construíndo unha cordillei
ra, unha cartografía 

son as letras dun atlas, territorios sempre 
cambiantes, inventando países, vales e 
demarcacións, simplemente polo feito de 
mesturar as letras, xogando a inventar pala
bras 

así un ha liña carece de valor 
só alcanza sentido cando empeza a 

actuar en sintonía coas outras 
as causas non están contidas nas liñas, 

senón entre elas 
os camInos forman bancais , muros, 

pequenas praciñas, entre os caixóns 
as liñas debuxan unha caligrafía de cada 

vez 
¿que sucedeu? 
que a arquitectura foi liberada dunha 

identificación ca obxecto para con verterse 
nunha experiencia 

Arquitectura e Territorio . Cando entre 
eles se establece unha relación adecuada, o 
arquitecto faise anónimo, non é el o protago-
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nista, senón os outros. Pero, paradoxicamen
te, é cando a presencia do arquitecto é máis 
necesaria, máis intensa, máis forte. 

Arquitectura e Natureza in tercambian 
temas e enerxías , ao tempo que parecen 
como dualidades, fundamentalmente carga
das de resonancias simbólicas. 

O terreo non se move, o territorio non se 
modifica, a paisaxe transfórmase. O que se 
propón aquí recoñece e respecta as preexis
tencias, baséase nelas, aprovéitaas , utilízaas 
e intégraas como partes dun todo novo, e 
iso , simplemente , creando uns cantos 
obxectos , pero sobre todo creando novas 
tensións. Porque o importante deste proxec
to non é o módulo que é, ou pode parecer, 
reiterativo , incluso torpe , senón a relación 
entre estes módulos. O importante non son 
os obxectos , nin tan sequera o proxecto , 
senón a estratexia. 

A estudiada diseminación destes obxec
tos responde á intención de que sexan 
encontrados ao chou , como querendo lem
brarnos que a morte e os mortos están alí 
por onde imos, alí por onde o camiño da vida 
nos leve. Ao fin e ao cabo non fai falta que a 
atopemos, xa que sempre, dalgunha manei
ra, nos acompaña. 

A TOPOGRAFíA, O SILENCIO, A AUSEN
CIA E A MEMORIA, son os inspiradores e os 
protagonistas deste proxecto. A ARQUITEC
TURA, o resultado, case unha consecuencia. 

Este proxecto é en certo sentido , un ha 
metáfora. Como di Farruco Sesto "unha 
metáfora da longa marcha do home na per
secución dun soño". O soño, nesta ocasión, 
de crear un espacio síntese de mil experien
cias propias e alleas , capaz de sublimar a 
Natureza mediante a construcción de artifi
cios, de obxectos útiles, necesarios. 

Neste proxecto fun , creo eu , deixando de 
lado cuestións banais , formas gratuitas , 
materiais inútiles , xestos innecesarios. 
Intentei non escoitar falsos cantos de serea, 
resistir múltiples tentacións , apartar todo 
aquilo que puidese ser accesorio, despren
derme de todo o que non resista a proba da 
necesidade, quedarme só co esencial , apro
ximarme ao misterio, buscando a trascen
dencia da linguaxe cara ao si lenc io. Un 
silencio logrado como vontade de disolver a 
propia voz individual no vasto territorio anóni
mo da Arquitectura. 

Esta é a arquitectura que me gusta e na 
que me recoñezo plenamente. Cada vez 
máis núa, cada vez máis sinxela, cada vez 
máis trascendente, cada vez máis persoal , e 
á vez menos personalista e máis ligada por 
segredos lazos á historia e á xeografía, que 
busca o encontro coa cultura e coa vida, 
máis alá do tempo e do lugar no que se pro
duce ... espero tamén que lIe guste ao cabo 
de Fisterra , ao monte do Pindo, á ill a de 
Lobeira, ao illote O Centoleiro, ao mar de 
Dentro e ao mar de Fóra, aos mariños e mari
ñeiros que navegan por esta costa, aos que 
enterran alí os seu s mortos , e ... tamén a 
estes, se iso fose posible. 
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CONSTRUCCiÓN E NATUREZA OU A ARQUITECTURA COMO A TRANSFORMACiÓN POSITIVA DO LUGAR 
Yago Bonet , Arqui tecto. 

o cemiterio de Fisterra (1998), no que se fonde a 
trad ición celta cos xardíns zen, e a arquitectura co mini
mal art e land art, é unha obra esencial , pura e definitiva. 

No traxecto entre a vi la mariñeira de Fisterra e o 
cabo da fin do mundo romano (Finisterrae) encóntrase, 
pouco anteS de chegar ao faro e baixando pola ladeira 
sur da montaña, o novo cemiterio que mira o amplo golfo 
recortado polo monte sagrado dos celtas : O Pindo, da 
súa ladeira arrinca a liña do horizonte do mar infinito , 
mentres o ritmo das ondas marca o tempo cíc lico , a 
eternidade. 

Neste lugar grandioso, que domina visualmente unha 
estensa paisaxe do territorio costeiro , César Portela pro
xecta o cemiterio trazando un camiño descendente que 
serpea cara ao mar, coma nun rueiro, constrúe sobre el 
unhas capelas ou arcas: cubos construídos con grandes 
pedras que acollen no fondo doce nichos , e na fronte un 
pórtico in antis cara ao mar. 

Con este elemento único, sinxelo, seriado e de gran 
potencia, compón todo o conxunto. Cada arca fóndese na 
ladeira á vez que o seu pórtico emerxe ao camiño, e rela
ciónase coas pendentes mediante escalinatas, cun núme
ro aleatorio dependen do da topografía que van encon
trando ao longo do percorrido. Ao mesmo tempo e pala 
mesma razón topográfica, estas caixas de pedra xi ran en 
planta e agrúpanse ou sepáranse deixando transcorrer 
entre elas a montaña con toda a súa natureza. Este modo 
de implantar a peza arquitectónica no lugar é tema pri
mordial do proxecto arquitectónico que César Portela pro
pón , dunha forma poética, sutil e maxistral, como un ha 
transformación positiva do territorio. 

Territorio dilatado e definido polas secuencias visuais 
do descenso, e d iriamos posuído desde o pórtico de 
cada arca. Un territorio cheo de vida que se domina, 
como o facían os dolmens, desde a casa dos mortos. 
Desde cada capela ou arca establécese un ha visión 
orientada que nos conduce a un sentimento de centrali
dade transcendente. Os mortos perciben , simbol ica
mente, a visión que teñen os vivos ao mirar o mar desde 
o pórtico, é dicir, desde este ámbito fúndase e desen
vólvese unha relación transcentedente entre o Home e a 
Natureza. 

A aparente sinxeleza das arcas ou capelas, en forma 
de prismas cúbicos, é quen de dar resposta a un progra
ma complexo e á vez adaptase á morfoloxía da ladeira. 

A verdadeira esencia do proxecto está nos baleiros , 
nos instersticios, nas gretas, nos espacios que as arcas 
configuran entre sí e polos que se coa e flúe a ladeira da 
montaña e se enmarca a visión da paisaxe. 

O conxunto está construído e expresado cunha tec
noloxía moi moderna. As grandes pedras de granito 
(1x3,3 m.) , cortadas con exactitude na canteira, confe 
ren unha especial cuali ficación e son mostra dun deseño 
avanzado que aproveita inteli xentemente os últ imos 
logros da técnica e conxúgaos coa experiencia, a sabi
duría e o bo facer artesanal da trad ic ión da cantería 
galega. O material, como na Estación de Autobuses de 
Córdoba, xoga un dobre papel: constructivo e estético, 
que xera unha atmósfera impregnada de poesía, tanto 
por como a masa da caixa convive coas rochas e coa 
pendente da montaña, como polos espacios que que-
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dan entre os volumes . O conxunto , potente e rico en 
matices , crea unha forte sensac ión de d ilatac ión e 
modernidade. 

Este espacio arquitectónico, tal como está trazado, 
tórnase nun espacio con carácter fundamental e intem
poral, convértese na expresión plást ica e poética do 
eterno dentro dos límites espaciais e temporais do ser 
humano, é dicir, convértese , entendido desde o /acus, 
nun espacio "sagrado". É o santurario como lugar funda
mental, é dicir, o ámbito ande se funda e desenvolve 
unha relac ión transcendente entre o home e o "máis 
alá". Cada arca é un Axis Mundi que define unha rotura 
espacial ou , o que é igual, un concepto de espacio non 
homoxéneo e cual ificado do territorio. Este sentido do 
lugar fundamental condúcenos a un sentimento de cen
tralidade transcendente, no que a instalación da arqui
tectura nun determinado territorio equivale á fundación 
dun mundo (como o fixo no seu día o dolmen, o templo 
dórico, a ermida ou a catedral) , a partir do cal , o espacio 
arqu itectón ico así constru ído tórnase def initivamente 
sagrado, instálase nun determinado territorio e percíbe
se como máxico . Tal como sucede en Stonehenge, o 
lugar vólvese mítico pala súa natureza e pala súa arqui
tectura. 

Ao contemplar in s itu o cem iterio mar iñe iro de 
Fisterra, César Portela condúcenos , a través da súa 
obra , desde esa visión central izada e personalizada, 
desde cada "caixa sagrada", a outra visión contra posta, 
á percepción integral do lugar no territorio. 

En contraposic ión ao cemiterio mediterráneo tapiado, 
encerrado nunha caixa virtual que o segrega do mundo 
dos vivos, César Porte la, fonde o seu cemiterio no terri 
torio a través dunha estructura fi li forme a modo de ruei
ro , de maneira que os mortos conviven metaforicamente 
coa paisaxe dun modo natural, ao igual que se asentan 
as arcas, onde repousan , na topografía. 



o cemiterio non está acotado, o límite é o propio 
territorio dos vivos, e diso saben moito os mariñeiros, a 
mar ... , o mar é o campo de trabal lo e moitas veces a 
tumba. Os seus verdadeiros límites son a montaña, o 
mar e o ceo. 

Neste sentido, cunha gran sensibilidade e coñece
mento das xentes, César Portela proxectou e construiu 
unha poesía arquitectónica de vangarda, un lugar máxi
co, un espacio cun carácter fundamental e intemporal , 
sen a máis leve pegada de formalismo historicista e sen 
ningún chisco á moda, deixando claro que un mestre é o 
que está anos luz por diante. 

As modas locen, mesmo poden deslumbrar, pero 
non iluminan, as vangardas teñen outra razón de ser: 
alumean e van por diante, son como as proas dos bar
cos que sofren os embates das ondas, pero abren cami
ños. Segundo as súas palabras: " ... A vangarda e a moda 
son conceptos que a miúdo se identifican e en realidade 
case nunca coinciden. A moda somete aos que a acatan 
e aos que a dictan , e a vangarda libera aos que a inte
gran e aos que os seguen .. .' 

Para Portela, a posición do arquitecto, desde o plano 
humanístico, debe ser respectuosa cos demais e fiel a sí 
mesmo, e para iso adopta unha posición independente, 
á marxe das modas e dos formalismos ao uso. E con fre
cuencia invita a desoír os falsos cantos de serea e 
tamén aos críticos de arquitectura, que non soen ser 
senón portavoces , a maioría das veces , das normas 
máis efémeras e das leis do mercado, ben sexa finan
cieiro ou cultural , e que, antes ou despois, acaban coin
cid indo. 

A idea do proxecto do cemiterio non é para Porte la 
un encontro feliz dunha forma que xorde por casual ida
de , senón o resultado dunha búsqueda constante de 
relacións entre o home, a arquitectura e o territorio; é 
toda unha visión de entender o camiño progresivo que 
supere o desalento do estrago que impuxo certo modo 
de especulación, ao negar o valor do lugar e relegalo a 
fragmentos inconexos. 

O cemiterio mariñeiro de Fisterra, de César Portela, é 
outro paso adiante nun longo e fecundo camiño de 
coherencia iniciado desde as primeiras obras, como o 
das Casas para os Xitanos sobre o Lérez en Campañó, 
Pontevedra (1971 -75). Cada unha das súas obras é 
unha peza do proceso, de entender a arquitectura como 
algo vital , unido á natureza do lugar e dos homes que o 
habitan. É como é a vida: unha evolución permanente, 
positiva e cambiante. 

A obra de Portela aséntase nunha visión poética 
que, como artista, asume as súas propias vivencias e 
sentimentos. O seu mundo está cheo de sensacións, de 
xentes, de lugares diversos. Fronte á etiqueta que un día 
algúns, sen dúbida desinformados, Ile quixeron poñer 
de localista, César responde coa capacidade de saber 
ler cada sitio, cada latitude, cada sociedade, por iso a 
súa obra é universal. O seu éxito en Xapón , América, 
Andalucía ou Canarias, demostra con feitos que o uni
versal na arquitectura reside non na forma trasladada, 
senón na actitude nova de entender, en cada caso, os 
problemas que se presentan no proxecto arquitectónico 
contemporáneo. 
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Para el a arquitectura é, en última instancia, o esce
nario da actividade do home, un ha arte aberta, chea de 
vida, todo o contrario a un ha arte ensimesmada, o lugar 
das historias, dos ensoños e das aventuras. Cada edifi
cio, cada vila, cada cidade, son para el espacios vitais 
nos que se mesturan o pasado, o futuro e o presente, e 
que nos contan , como ocorre coa s narracións de 
Cunqueiro, fábulas máxicas e historias rea is do noso 
cotián e da nosa idiosincrasia, de nós mesmos. 

O territorio é para Cesar Portela "o libro' , a gran 
novela que o compendia todo: vida , memoria, futuro , 
natureza, actividade, pero sobre todo o noso ecosistema 
vital , o paraíso a reconquistar e a enriquecer cadá día 
con novas e necesarias actuacións. Por iso considera 
que privar a arquitectura da súa faceta utilitaria e social 
sería negar a propia esencia arquitectónica, e incluso o 
seu símbolo. César distingue e precisa entre a poética 
necesaria que toda obra de arquitectura require , e o 
ensimismamento autista do pretendido 'artista' que trata 
de facer do exercicio da arquitectura unha arte subxecti
va e abstracta, en definitiva, de construírse o seu propio 
pedestal. 

César concibe o proxecto de arquitectura como un ha 
transformación positiva do lugar, unha aportación imaxi
nativa que se engade e sublima a cidade ou o territorio 
onde se sitúa, como se dunha árbore ou dunha rocha se 
tratase, e que acaba integrándose e formando parte da 
propia xeografía, entrando en sintonía coa paisaxe dun 
modo tal que a súa presencia alcanza a intemporal ida
de. Así a obra realizada semella estar no sitio exacto, no 
de toda a vida, por moi recente que sexa, pero sen ter 
por iso que mimetizarse, necesariamente, mostrándose 
claramente como un artificio, como unha obra de van
garda e sen complexos. 

Na súa obra a tradición respéctase pero non se fai 
dela bandeira de inmobilismo, serve como filtro de expe
riencias vividas e non como forma de autocontemplación 
localista. A natureza enténdese no seu sentido dinámico 
de constante cambio, e o acto de construír é un acto de 
amor aos demais, de felicidade a si mesmo, e de trans
formación consciente do medio. De aí o entender a 
construcción física como unha aportación nova a este 
medio, con capacidade de xerar máis vida sen destruír 
o equilibrio do ecosistema anterior, de sublimación 
deste medio, en definitiva. 

César Portela, ao proxectar este cemiterio, entronca 
co sentir subconsciente colectivo da alma galega, ese 
sentimento panteista que latexa nas relacións vitais do 
galego co seu medio e que, como ocorreu na época de 
Prisciliano, por intereses políticos e económicos particu
lares, pode ser tachado de heterodoxo. A vangarda é e 
será sempre heterodoxa. Pero tamén sintoniza cos máis 
profundos sentimentos, ecos máis altos pensamentos 
de xentes doutras latitudes e tamén cos ideais máis 
puros da Arquitectura de todos os tempos. 

Na obra de César Porte la, como sucede na obra de 
Bertolt Brecht, a súa forza dramática reside no seu 
silencio, e tamén na capacidade que ofrece ás xentes 
de sentirse a gusto, de sentirse eles mesmos, con 
naturalidade e con dignidade. 
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PROXECTO DE RESTAURACiÓN DA IGREXA DE SABUCEDO E O SEU CONTORNO 

PRO POSTA DE PROXECTO 

o proxecto que se presenta trata da "RESTAURA
CiÓN DA IGREXA DE SABUCEDO E O SEU CONTOR
NO", no concello da Estrada, provincia de Pontevedra. 

O ámbito desta actuación queda definido polo val o 
que rodea a igrexa e o curro que se atopa anexo a el. 

A igrexa e o curro forman unha unidade onde se pon 
de manifesto a confluencia de actitudes relixiosas e 
rituais de ofrenda ao Santo dende 1708. 

A intención da proposta é recuperar a antiga dimen
sión do curro e recuperar a súa escala coa igrexa, e 
retocar a igrexa onde precise: resolución de humidades, 
retellado, cepillado dos muros interiores para suavizar o 
encintado, entarimado e varanda da alzadeira da sacris
tía e nova carpintería. 

Retoques no valo que bordea a igrexa e unha drena
xe perimetral da igrexa para evitar filtracións. 

No curro desmóntase a bancada, refórzase o muro 
perimetral creando un muro de dobre folla para ampliar 

ANTES DA REFORMA 

PANORÁMICA DESPOIS DA REFORMA 
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Arquitecto: Pascuala Campos de Michelena. 
Arquitecto colaborador: Inmaculada Garcés Navarro. 

Aparellador: Francisco Garcés. 
Promotor: Dirección Xeral do Patrimonio Histórico e Documental. 

Consellería de Cultura. Xunta de Galicia. 
Constructor: Tuconsa. 
Remate da obra: 1998. 

Situación: Sabucedo (A Estrada), Pontevedra. 
Fotografías: Pascuala Campos, 

Miguel Martín (1). 

así a cabeza do muro a 80 cm , o que perm iti rá o paseo 
polo seu borde. Desta maneira, poderase disfrutar da 
vista dos cabalos. 

Cara ao leste, defínese outro curro para poldros, con 
permeabilidade cara ás fincas e cara ao curro a través 
de dúas portas. 

A idea base é a de recuperar o existente deixando 
que a propia naturalidade do sitio se impoña, tanto na 
súa defin ición de límites flexibles (muro, onde o borde 
serve de paseo, e muro da igrexa que permite a partici
pación coa vi sta e o traspase doado, e tamén o muro 
como asento no borde do cemiterio vello). Todo isto a 
carón da espléndida vista sobre o val. 

Penso que a intervención ten que ser moi coidadosa, 
case artesanal. 

Nota: Da importancia que ten a festa do 1º sábado de xullo "A rapa 

das b estas " como e xpr es ión de identidade das x entes de 

Sabucedo e como vínculo de relac ión. fala estensamente o libro de 

Manuel Cabada Castro A rapa das bestas de Sabucedo. 
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PROXECTO DE RESTAURACiÓN DA IGREXA DE SABUCEDO E O SEU CONTORNO 

San Lorenzo de Sabucedo para moitos é coñecido 
pola celebración da "rapa das bestas" o primeiro sába
do de xullo. 

Ata hai uns anos cando chegabamos a Sabucedo 
desde Cercedo, tras pasar a última curva dunha sinuosa 
estrada bordeando o val entre grandes árbores , o pri
meiro que nos encontrabamos no alto era a parte poste
rior dunha gran grada de formigón que ocultaba a vista 
da igrexa e o seu contorno. 

Actualmente, a festa e o curro convertéronse nun 
espectáculo no que se cobra entrada aos asistentes. Co 
fin de apoiar a organización da festa, a Xunta de Galicia 
impulsou a construcción dun novo curro na saída da 
vila, ao lado da carballeira e, simultaneamente, recupe
rouse o antigo curro entorno á igrexa. 

Agora, cando chegamos a ese mesmo lugar, a visión 
e a impresión do espacio cambiou radicalmente , atopá
monos coa igrexa de San Lorenzo de Sabucedo no alto 
que domina o val , rodeada por unha sucesión de muros 
de pedra, construí dos tradicionalmente e que conforman 
o espacio do curro, do cemiterio e do adro da igrexa. 

O antigo curro e o muro do cemiterio enlázanse a tra
vés dun curro máis pequeno preparado para separar os 
poldriños das súas nais o día da festa. 

Os muros enlazados uns con outros pódense reco-
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Inmaculada Garcés, Arquitecta. 

rrer contemplando a paisaxe ou sentarse sobre eles, a 
modo de banco, deleitándose tanto do espacio interior 
como exterior. 

O curro recuperou a súa antiga dimensión e convér
tese, agora, tanto nun lugar pechado delimitado por un 
muro baixo como nun espacio aberto sobre o que nos 
encontramos. 

Cando se introducen nel os cabalos, as súas cabe
zas apiñadas sobresaen sobre o muro desde onde un 
pode sentir e palpar a súa presencia. 

O muro no contorno do cemiterio transfórmase nun 
banco, desde o que, de fronte á igrexa e de costas ao 
val, se pode pensar nos seres queridos. 

A igrexa barroca con planta de cruz latina é o centro 
de ambos espacios, ordénaos e domínaos recobrando 
trala intervención a súa importancia na cabeceira da 
vila. 

O curro forma parte do espacio dominado pola igre
xa, tanto pola súa proximidade como polo carácter de 
ofrenda ao santo que representan os cabalos. 

Así agora, dentro do curro, en cal quera momento, 
tanto xogan os nenos da vila como se celebran festas , 
como as fogueiras de San Xoán. É un espacio aberto, 
susceptible de ser utilizado en calquera momento, ade
mais do día da festa . 

o 
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o edificio xorde como parte dunha actuación moito 
máis ampla, consistente na recuperación das marxes do 
río Arteixo, no pleno centro da poboación, e que ata hai 
pouco constituían unha zona completamente degrada
da, invadida pala maleza e á que a poboación tiña dado 
dobremente as costas, volcándose no seu crecemento 
primeiro cara á antiga estrada nacional A Coruña
Carballo, despois cara á zona do novo trazado. Incluso 
o antigo Balneario, situado cerca do río, tiña quedado 
obsoleto e foi recuperado soamente en datas relativa
mente recentes. 

O encargo inicial consistiu precisamente no proxecto 
de recuperación das marxes do río , realizado en colabo
ración . Na zona correspondente á Avenida do Balneario 
proxectouse un ensanchamento das marxes do río , res
petando a vexetación existente e creando unha pequena 
illa na que se instalaron refuxios de aves acuá-
ticas, propoñendo un Centro Cívico-Cultural no 
lado aposta como contrapunto ó Balneario. O 
conxunto, fundamentalmente peatonal e para 
carril de bicicletas, pretendía crear unha gran 
zona de lecer e paseo no centro da vila, revita
lizándoa, o que aparentemente se acadou. 

A solución adoptada para o Centro Cívico
Cultural viña condicionada fundamentalmente 
polo desnivel entre o acceso principal previs
to, por unha nova avenida recollida no planea
mento municipal vixente, e polo nivel do río. 

En consecuencia, propúxose un edificio a 
dous niveis, articulando o volume xeral median
te dous corpos principais de planta rectangular 
e de eixes lixeiramente xirados entre sí e macla
dos seguindo a curva da avenida de acceso, 
buscando un compromiso entre unha arquitec
tura de volumes puros e as formas orgánicas 
da natureza na que se insire. 

A dirección do eixe do carpo principal do 
edificio é sensiblemente o N-S, situándose o 
acceso principal no lado leste, coincidindo coa 
avenida prevista no planeamento, de próxima 
construcción. En consecuencia, este acceso 
abrigado condiciona a distribución e organiza
ción espacial dos diferentes espacios do edificio 
e sitúase, enfatizándoo, no ángulo que forman 
os dous volumes principais. O vestíbulo xeral 
desenvólvese a dobre altura, integrando os usos 
principais do edificio: salón de actos e teatro 
para 340 persoas, biblioteca pública, zona de 
exposición s, aulas multiusos e administración. A 
gran lumieira superior que ilumina o vestíbulo 
sobresae enriba da cuberta plana dos dous car
pos do edificio constituíndo unha prolongación 
espacial da escaleira principal aberta ó vestíbu
lo e integrando a maquinaria de ascensores e 
os conductos das principais instalacións. 
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CENTRO CíVICO-CULTURAL 
Arquitecto: José Antonio Franco Taboada. 

Arquitecto colaborador: Santiago Muñíz (cálculo de estructuras). 
Colaborador: José Luis Piñeiro (Enxeñeiro de C. C. e P.). 

Aparelladores: José Luis Zamora, Rosa Vázquez Larumbe. 
Promotor: Concello de Arteixo. 

Constructor: Ferrovial. 
Data do proxecto: 1997. 
Remate da obra: 1999. 

Situación: Arteixo, A Coruña. 
Fotografias: J. A. Franco Taboada. 

o salón de actos desenvólvese en perfil de chanza 
de tal xeito que cada fila de butacas ocupa un peldaño, 
descendendo desde a planta baixa á avenida ata a cota 
do paseo fluvial , na que se sitúan as saídas de emerxen
cia e os accesos de decorados e actores, conseguíndo
se a triple altura no escenario esixida no programa para 
a realización da obras teatrais , de tal xeito que o teito do 
escenario coincide coa cuberta do carpo principal , for
mando un gran oca central no edificio, arredor do que 
se desenvolven varios dos usos secundarios esixidos 
polo programa, así como a escaleira secundaria do edi
ficio . 

A parte inferior do chanza con altura suficiente alber
ga as instalacións do edificio, mentres que na parte ó 
nivel do paseo fluvial , no out ro carpo do edificio, dese n
vólvense salas de ensaio de música e danza e, con 

PLANO DE SITUACiÓN 



acceso directo desde o paseo fluvial, a cafe
tería, con posibilidade de uso ó aire libre 
integrado no mesmo. 

Aínda que o proxecto básico presentaba 
acabados como granito, cristal con amplas 
v iseiras de alumin io repulido e grandes 
panas lisos continuos, realzando unha arqui
tectura de volumes puros , o proxecto de 
execución reformado e finalmente realizado 
en función das disponibil idades económicas 
existentes obrigou a prescindir de certos 
elementos como o granito e algunhas das 
vise iras metálicas inicialmente previstas ó 
exterior, así como a cambiar varios dos aca
bados interiores inicialmente propostos. Non 
obstante, e dados ditos condicionantes eco
nómicos, considérase que a obra finalmente 
executada reso lve dignamente un ed ific io 
público como o proxectado. 

Aa non levarse a dirección das obras do 
paseo fluvial, a moblaxe urbana rea lizada 
non coincide coa proxectada, de liñas moito 
mais sinxelas. Por outro lado, o amoblamen
to e escurecemento do edific io, a excepción 
do salón de actos, o mostrador de entrada e 
a cafetería, non foi contemplado no proxec
too 

Os materiais finalmente util izados respon
den ás propostas de sinxeleza, doado man
temento e economía, resaltando ó exterior os 
grandes panos en morteiro monocapa bran
co liso sobre zócalo modulado gris en china 
lavada correspondente ó granito inicialmente 
proxectado, con carpintería de aluminio ano
dizado natural en acabado repulido, e form i
gón visto na escaleira exterior de emerxen
cia. 

No interior destaca a carpintería en tabo
leiro DM vern izado na súa cor natural e que 
constitúe tamén o revestimento das paredes 
do salón de actos, contribuíndo a disposi
ción lixeiramente obl icua dos grandes paneis 
á mellor acústica do mesmo. A nivel de insta
lacións cl imatízase o vestíbulo xeral, o salón 
de actos e, alternativamente con este último, 
dado o seu uso esporádico, a bibl ioteca e 
sala de exposicións, cun sistema de bomba 
de calor que permite tanto a simple renova
ción do aire como a calefacción e refrixera
c ión do mesmo. O resto do edific io unica
mente se calefacta, incorporando segundo 
as zonas, sistemas de ventilación forzados , 
concretamente nos locais situados interior
mente. 
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AXONOMETRIAS POR PLANTAS 
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PLANTA SEMISOTO 

1 DISTRIBUIDOR 
2 CABINA DE ENSAIOS 
3 ENSAIOS GRUPOS FOLCLÓRICOS 
4 SALA FOTOGRAFíA 
5 SALA MÚSICA 
6 DISTRIBUIDOR ASEOS 
7 ASEOSNESTIARIOS CAFETERíA 
8 VESTíBULO 
9 CAFETERíA 
10COCIÑA 
11 DISTRIBUIDOR 
12 ASEO PRIVADO 
13 ASEO PÚBLICO LOCAl S ANEXOS 
14 DISTRIBUIDOR 
15 SALA CALDEIRAS 
16 LlMPEZA 
17 C. M. ASCENSOR 
18 GRUPO ELECTRÓXENO 
19 ALMACÉN 
20 SALA MUL TIUSOS 

PLANTA BAIXA 

1 VESTíBULO XERAL 
2 DISTRIBUIDOR 
3 ASEOS PÚBLICO 
4 DISTRIBUIDOR 
5 AULA 
6 DESPACHO ZONA ADMINISTRACiÓN 
7 DISTRIBUIDOR 
8 ASEO 
9 OFICINA SALA MUL TIUSOS 
10 ANTESALA 
11 CABINA PROXECCIÓN 
12 SALÓN DE ACTOSfTEATRO 
13 PASARELA 
14 CAMERINOS 

PLANTA ALTA 

1 SALA EXPOSICIÓNS 
2 SALA VíDEO 
3 ALMACÉN VíDEO 
4 DISTRIBUIDOR 
5 LOCAL INSTALACIÓNS 
6 BIBLIOTECA-SALA DE LECTURA 
7 SALA INFANTIL 
8 SALA AUDIOVISUAL 
9 ZONA HEMEROTECA 
10 DEPÓSITO LIBROS 



ENSAIO GRUPOS FOLClÓRICOS 

O PASEO FLUVIAL DENDE A ADMINISTRACiÓN 
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VESTíBULO CENTRAL 

DETAllE ESCAlEIRA 
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ALZADO POSTERIOR Ó PASEO FLUVIAL 

ALZADO LATERAL ESQUERDO 
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A solución adoptada trata de dar resposta ás esixen
cias funcionais do programa de necesidades facil itado 
polo Excmo. Concello da Coruña e ás características da 
parcela na que se situarán as novas construccións. 

No edificio proxectado tratáronse de unificar as fun
cións do poli deportivo e da piscina que, aínda sen do dife
renciadas, teñen elementos comúns. 

O conxunto formado polo polideportivo e a piscina 
cuberta constitúeno dous bloques contiguos, tendo como 
nexo de unión unha zona que serve para acoller as entra
das para usuarios do complexo deportivo e o aparcamen
to para o público que asista aos eventos e competicións 
deportivas. 

No aspecto arquitectónico constitúese como un blo
que compacto máis austero no seu cerramento exterior, 
soamente alterado polos tres lucernarios que serven para 
iluminar a pista de xogo central. Esta pista de xogo 
(45x27 metros) poderase compartimentar en tres de 
menores dimensións para o seu uso como espacios dedi
cados ao mantemento das escolas deportivas municipais 
ou para a súa cesión a equipos ou colexios públicos , 
mediante dispositivos pregables, sen que por iso diminúa 
a súa iluminación tendo en conta a solución dada a 
cuberta. 

A zona dedicada a albergar as piscinas toma un 
carácter máis aberto e luminoso, como é desexable neste 
tipo de instalacións. Dispuxéronse un ventanal corrido en 
toda a fachada norte que permite contemplar desde o 
interior da piscina as vistas sobre o porto e a baía da 
Coruña e na cuberta colocarónse lucernarios que permi
ten o paso da luz en case toda a súa extensión, co que se 
gañará en luminosidade e transparencia. 

Nivel+ 13.00 
Neste nivel dispúxose un aparcamento con capacida

de para 100 prazas situado debaixo da pista polideportiva 
e a zona dedicada a instalacións e salas de climatización 
e depuración situada debaixo do edificio da piscina. 

A zona dedicada a albergar as instalacións de todo o 
complexo situáronse debaixo da área das piscinas e aco
lle todas as dependencias necesarias para o funciona
mento mecánico do mesmo. Esta zona dá a un patio exte
rior polo que se ventilará toda esta planta e permitirá o 
acceso de maquinaria e equipamento mecánico á 
mesma, xa que dispón tamén dun acceso exterior. 

Nivel+16.50 
Accédese a este nivel mediante escaleiras e rampla 

para minusválidos. Nel sitúase a entrada e o vestíbulo 
para usuarios do complexo deportivo, o control de entra
da e a enfermería, desde o que se organizan as circunva
lacións ás dependencias do polideportivo ou da piscina. 

Nivel+20,50 
Neste nivel encóntrase a entrada de público ao poli

deportivo, á que se accede a través dun pórtico cuberto 
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POLlDEPORTIVO E PISCINA CUBERTA 
Arquitecto Xosé Manuel Casabella López. 

Arquitecto Colaborador: Joaquin Pujol Simón. 
Arquitecto Técnico: Ramiro Casabella López. 

Promotor: Concello da Coruña. 
Constructor: NECSO. 

Data do proxecto: 1998. 
Remate da obra: 1999. 

Situación: San Diego, A Coruña. 
Fotografías: Heclor Fernández e 

X. M. Casabella (9,10,11). 

con varias portas de entrada ao longo do mesmo e un 
espacio para ubicar os despachos de entradas. 

Nesta cota sitúanse a zona de bancadas de especta
dores do polideportivo, o espacio previsto para autorida
des e clubs, a zona de control de pista, a cabina de trans
misión , a sala de prensa, a oficina de atención ao público, 
dous despachos e os aseos do público. 

Na parte correspondente ás piscinas sitúase a cafete
ría, unhas bancadas con vistas ao vaso maior da piscina, 
saunas, aseos e duchas e a terraza-solarium á que se 
accede desde este nivel. 

MATERIAIS EMPREGADOS 
Toda a envolvente da fachada do edificio resólvese 

con paneis sándwich prefabricados de formigón colorea
do e fiestras de áluminio anodizado. 

A estructura da cuberta do poli deportivo e piscina 
resólvese con elementos de madeira laminada encolada 
recuberta con panel sándwich nervado. 

Os revestimentos interiores das zonas de público e 
vestíbulo de panelado de taboleiro aglomerado mariño e 
o dos vestiarios e zonas húmidas de alicatado de plaque
ta de gres cerámico. 

Os pavimentos das zonas de público de terrazo 
micrográn e o dos vestiarios e piscinas de plaqueta de 
gres cerámico antiesvarante. 

O pavimento da terraza solarium de pezas prefabrica
das de formigón sobre soportes individuais para garantir 
a súa planeidade e impermeabilización. 
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PLANTA BAIXA COTA + 16_50 
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ALZADO ESTE 

ALZADO SUR 

ALZADO NORTE 



CORTE TRANSVERSAL C - C 

CORTE TRANSVERSAL G - G 
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CORTE LONXITUDINAL A-A 

SECCION 

CORTE LONXITUDINAL B-B 

CORTE TRANSVERSAL E - E 

CORTE TRANSVERSAL H - H 
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CAIXA DE LUZ 
Gus A. Álvarez-Valdés González, Estudiante de arquitectura. 

No límite onde se atopan mar, terra e luz emerxe do 
solo con potencia inagardada. Formas sinxelas princi
palmente cúbicas, agás as formas cuartocilíndricas 
receptoras de luz. Esquelete formigonado, nada se aga
cha, pel prefabricada acomodándose e como corazón a 
luz entremeténdose pola cuberta translúcida, luz contro
lada. Dominio material horizontal (fiestra, pel , forma, pai
saxe, son) contra a verticalidade etérea da luz. Dende o 
interior noción eterna do exterior, límite de terra e a luz 
reflectíndose no mar. 





EDIFICIO SEDE DA DIRECCiÓN PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (INSS) 

o edificio proxectouse sobre unha parcela pequena, 
emprazada no barrio de Coia de Vigo, co obxecto de 
acoller a Sede Provincial do INSS con todas as súas ins
talacións, áreas informáticas, almacéns, zonas de apar
camento , e coa posibilidade de dar cabida a uns 300 
postos de traballo. 

A nivel de subsolo a parcela ocupouse practicamen
te na súa totalidade con tres plantas de soto, absorbén
dose tódalas funcións do programa que non precisaban 
especiais condicións de emprazamento ou de ilumina
ción ; polo tanto, garaxe para 200 coches , almacéns , 
arquivos xerais , maquinaria e outros servicios deseñá
ron se sen que se chegase a xerar unha volumetría exte
rior apreciable. 

O edificio, propiamente dito, emerxe dese basamen
to oculto cunha forma prismática levemente curvada nos 
seus lados maiores, e con cuberta plana que remata nun 
gran lucernario. 

Interiormente é un espacio único, un gran baleiro 
central en torno ao que se estenden as áreas de trabal lo 
e que deberá ter como característica a flexibilidade, en 
canto ás súas posibil idades de reorganización no futuro. 

I 

Arquitectos: Mariano de Labra Morán, 
Javier Pena Fernández, Luis Sáez Silva. 
Aparelladores: Enrique Alonso Baspino, 

Julio Míllara Turienzo, 
Xosé Ramón Prado Costas. 

Promotor: Dirección provincial do INSS. 
Constructor: Ulloa obras y construcciones, S. A . . 

Data do proxecto: 1990. 
Situación: RI Estrada, RI O Grove. Vigo. 
Fotografías: Leopoldo Alonso Lamberli. 

A luz natural penetra a través de dous grandes para
mentos laterais acristalados que, xunto co lucernario 
central , suministran luz uniforme a tódalas plantas. 

A inaxeitada orientación este-oeste da parcela obri
gou a considerar e a resolver o grave problema de solea
mento sobre as áreas de traballo. Para iso , a pasarela 
proxectada para o mantemento dos paramentos acrista
lados convértese en elemento de parasol coa incorpora
ción da varanda e faldón de chapa perforada, que pro
texen , pero non impiden, a visión da paisaxe desde o 
interior. 

E esa é a razón pola que a fachada se curva. Ao 
converterse o prisma en cilindro, a celosía queda absor
bida no volume xeral , prolongando sen discontinuida
des a potencia dos paramentos cegos de pedra que o 
rodean. 

Ascensores panorámicos, vidro continuo, pedra tras
ventilada, e altos niveis de informatización, automatiza
ción , xestión e control. 

Pero tamén .. . grandes dificultades para conseguir 
levar a bo fin un ha obra destas características cun esca
sísimo presuposto, derivado da baixa de adxudicación . 

o 

o 

o 
~ - >-~--~-44----+-r---------------mL-----~--------------------~--------__ --' 
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PLANO DE SITUACiÓN 



PLANTA SOTO PRIMEIRO 

1. LOCAL PARA ALMACÉN 
2. LOCAL PARA ALMACÉN 
3. LOCAL LlMPEZA 

r .. . ;o~ 

ti '/ .1 .. ..: .. ~' 

. ' 

PLANTA PRIMEIRA (ACCESO PRINCIPAL) 

1. SEGURIDADE 
2. TELEFONíA 
3. REXISTRO XERAL 
4. AULA 
5. SALA SINDICAL 
6. CAFETERíA 
7. ENFERMERíA 
8. PATIO AXARDINADO 
9. SALON DE ACTOS 

10. ASEO 
11 . ASEO 
12. LlMPEZA 
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PLANTA TERCEIRA 
(subdir. xubilación, morte, supervivencia) 

1. SUBDIRECCiÓN 
2. SECRETARíA 
3. XEFES DE SECCiÓN 
4. AROUIVOS I PLANTA 
5. GARDARROUPA 
6. ASEOS XERAIS 
7. CLlMATIZADOR 

PLANTA SEXTA 
(dirección, secretaría, intervención) 

1. SALA DE REUNIÓNS 
2. DIRECCiÓN PROVINCIAL 
3. SECRETARiA DE DIRECCiÓN 
4. SECRETARiA PROVINCIAL 
5. SALA DE ESPERA 
6. DIOR. PROG. ESP. 
7. XEFE AS. XURíDICO 
8. INTERVENTOR 
9. AROUIVO 

10. GARDARROUPA 
11 . ASEOS XERAIS 
12. LlMPEZA 
13. CLlMATIZADOR 
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CORTE TRANSVERSAL 

CORTE TRANSVERSAL 



VISTAS DO BALEIRO CENTRAL 
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VISTA PARCIAL DO GARAXE 
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Asombra comprobar cantos esforzos , cantas obras 
foron concentrándose neste complexo eclesial de San 
Francisco dé Pontevedra desde aqueles remotos anos 
de principios do· século XI II no que a orde mend icante 
se instala no pequeno burgo de Ponte Veteris. Primeiro 
ás aforas do seu cercado e, despois, coa construcción 
da muralla de pedra, incorporándose defin itivamente á 
vida da cidade , organizando o status de igrexa máis 
importante, por máis enraizada na vida da mesma .. . e 
tamén na morte: os máis significados personaxes de 
tempos pasados buscaron acomodo eterno no ámbito 
dos seus muros, nos recunchos das súas capelas. 

Pero o tempo, condición imprescindible da arquitec
tura, actúa en dobre direcc ión : por unha parte, envolve 
os edif ic ios nunha aura misteriosa e incorpóraos á 
memoria colectiva, por outra, lentamente vai minando a 
súa estructura, a súa construcción , deteriorándoos men
tres os dignifica e ennobreGe. 

Por iso a actuación sobre aqueles que, como a igre
xa e o convento de San FTancisco, teñen asegurada a 
súa presencia na cidade formando e contribuíndo á súa 
historia particu lar ou como aqueloutros moito máis 
modestos, ás veces case ignorados e sempre solitarios , 
que silenciosamente contribúen a cualificar unha paisa
xe , é moi difícil. A súa soa presencia cohibe, como se 
seguros do seu valor só solicitaran de nós unha mirada, 
un recordo, e o máis respectuoso dos distanciamentos. 

Ás veces , singularmente por fortuna , o tempo acelera 
a súa marcha e bruscamente , esta vez da man dun 
incendio, está a punto de provocar a súa desaparición; 
entón a intervención faise urxente , obrigándonos de 
improviso a superar todos os temores , actuando sobre 
eles para que a súa historia non se interrompa e, coa 
súa presencia, de novo contr ibúan a modelar a nosa 
propia existencia. 

Aparece entón a necesidade do coñecemento previo 
da historia do edificio , do seu "perfi l biográfico" , daquilo 
que fo i const ituíndoo e modificándoo. Porque o que 
coñecemos hoxe dun edificio, o que contemplamos, é 
só un instante, en certo modo nunca existe, o proceso é 
de continuo cambio. 

Os ed ificios atravesan o tempo incorporándo o 
tempo, e co tempo todas aquelas transformacións que 
neles se van depositando. 

Por iso a arquitectura non é unha arte estable, conti
nuamente cambia e modifica os edificios, neles interve
ñen moitas persoas ao longo do tempo. Así é como a 
arquitectura devén nunha arte colectiva: as reparacións , 
reut il izacións e transformacións son parte do existir 
mesmo do edificio que, permanecen do o mesmo, nunca 
é idéntico a si mesmo. 

A nosa tarefa, cando sobre un edificio histórico se tra
baila, é facer patente o que nel hai de identidade, pero 
asumindo tamén a identidade do tempo no que se opera. 

En San Francisco , como noutras rehabilitacións, 
fomos ao encontro do pasado, pero sabendo que debe-
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IGREXA DE SAN FRANCISCO 
Arquitecto: Celestino García Braña. 

Arquitecto Colaborador: David Martínez Quinteiro. 
Aparellador: Antonio Solé. 

Consultoria estructuras: Antonio González Serrano. 
Promotor: Consellería de Cultura, Xunta de Galicia. 

Constructor: Construccións Malvar, S.A. 
Micropilotaxe: Ingesa . 

Data do proxecto: 1996. 
Remate da obra: 1999. 

Situación: Praza da Ferrería. Pontevedra. 
Fotografías: Juan Rodríguez. 

riamos tamén chegar ao presente. En certo modo ir ao 
pasado non é máis que o modo de chegar ao presente. 

Non interesaba un pasado ca lquera , senón aquel 
que podía estar máis identificado coa natureza do edifi
cio. Foi aparecen do lentamente coa relectura da súa his
toria , coa reflexión sobre algúns elementos claves da 
historia da arquitectura , e cristalizou definit ivamente 
nunha, agora xa inolvidable ... , conversación con D. José 
Filgueira Valverde. El mostroume un apunte de San 
Francisco que debuxara Jenaro Pérez Villamil a media
dos do século pasado. 

A cuberta da igrexa parecía alí revelarse en toda a 
súa contundencia mostrando a simpl ici dade de dous 
únicos planos inclinados, poñendo de manifesto o seu 
procedemento constructivo. 

Con estes an tecedentes e aquelas reflexión s "só 
quedaba debuxala" atendendo ás peculiaridades do 
edificio, ao seu sistema de medidas, ás leis da perspec
tiva, aos vestixios do pasado e ás posibilidades cons
tructivas do noso presente. 

Os puntos clave desta intervención: as estructuras 
da nave e do claustro , queremos que mostren o afán 
pala fidelidade ao edificio e tamén por "representar" a 
súa propia construcción. Reducidos ao esenc ial , os 
dous "cimbros" opoñen a súa identidade á dos muros 
que os sustentan , coa presencia da súa levidade e a 
lóxica da súa disposición. 
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1- ACONDICIONAMENTO DO XARDíN 
2- ENLOUSADO DE PAVIMENTO EXISTENTE 
3- RENOVACiÓN PAVIMENTO IDEM CARACTERíSTICAS Aa EXISTENTE 
4- PAVIMENTO GRIS VERDOSO LOUSA DE FllITA DE 50x150 cms. 

REMATADO SUPERFICIAL RAlADa 
5- PAVIMENTO GRIS VERDOSO, TIRAS ANCHO VARIABLE 7/10/15 cms. 

REMATADO SUPERFICIAL (ABUXARDADO) 
6- PAVIMENTO DE MADEIRA PRODEMA ANCHO 29 cms. 
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PLANTA XERAL, (PLANTA BAIXA) PAVIMENTOS 



ALZADO LESTE, CORTE NAVE E DETALLE MICROPILOTAXE 
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PLANTAS E CORTES, COTAS, ESTRUCTURA E PAVIMENTOS 
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1- PAR EN MADEIRA DE TEKA 20x10 cms. 
2- CORREAS DE MADEIRA DE TEKA 15x10 cms. 
3- TORNAPUNTAS DE MADEIRA DE TEKA 20x10 cms. 
4- EMSAMBLE DE CAIXA I ESPIGA 
5- TIRANTE DOBLE TUBO A-42B 20 cms. DE DIAMETRO 
6- BULON MACIZO A-42B DIAMETRO 4 cms. 
7- ARANDELA ADAPTADA A DIAMETRO DO BULON 
8- TORCA 
9- EXTREMO DE TUBO ROSCADO 

DEfALLE e 
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LATERAL DA NAVE DURANTE A INTERVENCiÓN 

~111111111111111111111111111111,1111,llllillllllllllll,1 11 111 1 [11111111,1111111111111111111111111111 11 11111 
r.1·~--r.I··~~I~---r.I·=~'I'~·--"'I··'--'I~··---r-I ··---c.I .~-'I~·' --'I·~"--'I~·'--~I··--~I·'--¡I·· 

~ illll 
PEF?f'lL 

r.:1·' ----r::I,,:---,I·=-----¡I:;;-~ --,I;:;:~----¡-:-¡::--~I~:----,I~::--------T.I,------T------'f;;-· --'l ' 

OBRADO/RO 
86 

1- CORREA DE MADEIRA LAMINADA 
2- PAR DE MADEIRA LAMINADA (DOBRE PAR INTEREIXO 60cms.) 
3- PANEL TERMOCHIP 
4- PLACAS DE FIBROCEMENTO ONDULADO 
5- TELLA CURVA 
6- DOBRE TIRANTE METÁLICO 
7 - CORREAS TRANSVERSAIS 
8- BULON METÁLICO 80 mm. SOLDADO ENTRE PLATABANDAS 

FIXACIÓNS A PAR CON 4 PARAFUSOS PASANTES M-20 
9- PLATABANDA DE ANCORAXE DE ACEIRO 
10- ZAPATA DE FORMIGÓN 
11 - MUROS ACTUAIS I EXISTENTES 
12- REMATES DE CUBERTA EN CHAPA DE COBRE 



VISTA DA NAVE DESPOIS DO INCENDIO 

OBRADO/RO 
87 

LATERAL DO CLAUSTRO DESPOIS DO INCENDIO 



o RARO EXERCICIO DO SIMPLE 
Fernando Agrasar, Arquitecto. 

Tras o incendio que destruiu o teito da igrexa e o 
claustro do Mosteiro de San Francisco en Pontevedra, 
en xuño de 1995, acomete use a rehabilitación do monu
mento pontevedrés. O arquitecto Celestino García Braña 
recibiu o encargo de reconstruír os elementos danados 
polo lume. A delicada intervención resolveuse coa com
plexa reflexión, a sinceridade constructiva e a simplici 
dade formal que caracterizan as intervencións de García 
Braña en pezas monumentais. Pero en San Francisco a 
escala da peza, a súa peripecia histórica, significación 
urbana, e mais as especiais circunstancias que fixeron 
da intervención case un exercicio de cirurxía a vida ou 
morte, extremaron estes trazos. A intervención en San 
Francisco é unha arriscada pro posta arquitectónica por
que a simplicidade está cargada de connotacións nega
tivas nun panorama arquitectónico dominado pola sor
presa, os estrondosos trazos de xenio e a contínua, cícli
ca e inesgotable novidade (1). 

OS PROBLEMAS E AS SOLUCIÓNS 
O incendio de San Francisco presentou , urxentemen

te, resposta a tres problemas fundamentais: a solución 
da cuberta da igrexa, xa pro posta con anterioridade e 
sen boa solución , a intervención no claustro destruído e 
o carácter significativo da intervención global (2) . Outras 
cuestións como a estabilidade dos muros, moi afundidos 
e de cimentacións practicamente inexistentes, e novas 
instalacións como a calefacción na nave da igrexa, 

"Tutti confondono disordene e ricchezza creativa, pensano che la precisione sia noiosa 
e cercano di sfuggire al/e regole del/a tradizione, del/a disciplina; /'arganicita e 
disprezzata in quanto priva di ogni capacita di sorprendere, la semplicita concepita 
come semplificazione". 

Vittorio Gregotti 

"L 'elégance a toujours I 'air facile, tout ce qui est facile n ' est pas toujours élégant". 
Voltaire 

"Les frontieres entre le banal et le simple sont canfuses. La différence -de taille- réside 
dans rélégance ". 
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resolvéronse dun xeito eficaz sen repercusión visual no 
espacio. 

A cuberta da igrexa sufriu dúas intervencións antes 
do incendio. Unha primeira en 1921 da que é autor o 
arquitecto pontevedrés Juan Argenti y Navajas (3). A 
intervención de Juan Argenti tivo como obxectivo funda
mental deixar visto o arco do cruceiro , executando un 
falso teito , de sección poligonal , e recuperar o plano 
superior da cornixa de pedra como remate da cuberta. 
O cimbro deseñado por Argenti permitía, ademais de 
resolver outros problemas, non transmitir esforzos hori
zontais a uns muros moi afundidos. A execución deste 
proxecto non acadou os obxectivos pretendidos. O falso 
teito dificultou a visión do arco, trabando o debuxo das 
súas doelas, o encontro deste teito cos muros necesitou 
erguer un pequeno peto e o cimbro transmitía esforzos 
horizontais ós muros. 

Pons Sorolla, en 1964 redactou un proxecto de con
solidación do cruceiro, no que queda patente a preocu
pación do arquitecto polo estado dos muros, que poi a 
súa deficiente cimentación están moi inclinados. 

Estes problemas arquitectónicos sumáronse á des
trucción que o incendio de xuño de 1995 provocou no 
teito da nave da igrexa e na totalidade do claustro. A 
rehabilitación proxectada e dirixida por Celestino García 
Graña aposta polo rigor, o respecto ó pasado e a expre
sión ineludible da contemporaneidade. 

As solucións esquecen a reproducción acrítica do 



destruído, propoñendo os ritmos exactos e precisos das 
solucións constructivas empregadas. 

No claustro dispóñense unha serie de cimbros atiran
tados , vence liados ó rigor composit ivo dos ocos das 
fachadas , que se aloxan en caxeados metálicos: isto 
permite resolver con precisión os encontros entre os 
diferentes materiais. O pavimento constrúese con tabo
leiros de madeira industrial izada de alta densidade, que 
responde axeitadamente ós cambios de temperatura e 
humidade e permite recuperar exactamente o nivel do 
pavimento orixinal. A carpintería, de teka, tintada de ver
mello escuro, ten particións diferentes ás orixinais, máis 
axeitadas funcional e constructivamente. 

Na igrexa, a cuberta tiña que resolver o acordo entre 
a exactitude recta do bordo exterior e a irregularidade 
dos muros , por isto a nova cuberta "flota" sobre os 
muros , de ixando unha fran xa de sombra , pechada 
cunha lámina de cobre. No interior, a estructura resólve
se cunha ser ie de c imbros elementais, situados nos 
vel los canzorros ocu ltos pola anterior cuberta. Como 
estes apoios están moi próximos, altérnanse os cimbros 
deixando un can zorro libre de cada dous. O c imbro é 
case esquemático, de par de madeira e tirante de acei
ro ; están duplicados para alixei rar a súa sección e enri
quecer o ritmo creado. As correas axústanse para 
absorber as irregularidades, creando a "sensación" de 
xeometría perfecta. 

O pavimento da igrexa resolveuse con lousas de fili
ta, con remate "arañado", material adecuado para insta
lación de calefacción rad iante. Estas lo usas de fil ita, en 
pezas rectangulares de metro de longo por medio metro 
de ancho, debuxan un perfecto rectángulo , que dispón 
ata os muros da igrexa tiras moi estreitas de cuarcita, fil i
ta e formigón combinadas, o que permite resolver as 
caídas nos accesos , a irregularidade das trazas dos 
muros e conectar visualmente coa pedra dos muros e o 
seu despece. As capelas pavimentáronse con taboleiros 
de madeira industrializada, como o claustro, para mar
car un nivel diferente e deixar rexistrables os enterra
mentos. 

A CUESTiÓN DA CONTEMPORANEIDADE 
A rehabi litación de San Francisco mostra unha exem

piar intervención nunha peza histórica sen renunciar á 
expresión da contemporaneidade. Pero, ¿de que xeito 

(1) Véxase a exposición desta idea en: Gregotti, Vittorio, Le scarpe d i 
Van Gogh. Modificazioni nell'architettura, Einaudi, Turín , 1994, pp.46-
58. 
(2) Unha pormenorizada descripción das obras acometidas en San 
Francisco, un resumo da langa historia do edificio e mais os criterios da 
intervención son ex postas polo seu autor en: "Rehabilitación del claustro 
y nave da la iglesia de San Francisco de Pontevedra", en: Loggia n° 7 
pp. 28-41 . 
(3) Juan Argenti describe así a situación da cuberta na que intervén , na 
memoria do proxecto de restauración da igrexa: 
"Con posterioridad, en el pasado siglo, las necesidades de culto hicieron 
suprimir las molestias que ocasionarla ina armadura a teja vana; y como el 
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se afírma a expresión do tempo no que se actúa? Nin a 
tecnoloxía nin a exhibición de materiais novos son a 
clave. García Braña emprega o baleiro para afirmar o 
noso tempo. 

O fu ndamental da intervención son as estructu ras 
das cubertas, da igrexa e do claustro; nelas os cimbros 
empregados son absolutamente elementais, as barras 
traccionadas substitúense por tirantes de aceiro, as sec
cións de madeira son as xustas para soportar o esforzo 
e a súa orde é exacta e regular. O resultado acompaña 
o existente caladamente . O novo non se afirma, non 
reclama o papel protagonista, ~eixa o existente ser refu
xio, espacio, oco, baleiro. 

Christian Norberg-Schulz, no seu texto Architecture: 
Meaning and Place (4) e Kenneth Frampton no seu arti
go publicado en Oppositions, On reading Heidegger (5) , 
expoñen algunhas ideas tomadas da fenomenoloxía hei
deggeriana como clave interpretativa da arquitectura. A 
idea dunha pegada existencial vencellada ó significado 
do lugar é diametralmente oposta á idea da obra arqui
tectónica como representación (o contrario deste xeito 
de actuar sería a cúpula de Foster no Reichtag berlinés, 
no que o obxecto, a cúpula, é pura representación, arte
facto tecnolóxico). Desde estes textos pódese entender 
o carácter innegablemente contemporáneo da interven
ción en San Francisco, na que non se empregan ele
mentos representativos, e os protagonistas son o silen
cio , a levidade e a suxerencia da exactitude. 

A tecnoloxía transcendida de Mies van der Roche (6) 
é, no caso da intervención de García Braña en San 
Francisco, tecnoloxía trascendida sen case tecnoloxía. A 
vontade de empregar elementos de aparencia e esencia 
extremadamente sinxelos, nun potente contedor pétreo, 
xoga perigosamente na liña fronteiriza entre o simple e o 
banal , a simplicidade e a simplificación , o elegante e o 
pobre. Este risco, asumido no proxecto, non é froito de 
falsa humildade. O arquitecto entende que a sofistica
ción tecnolóxica en contraste coa vella fábrica de pedra 
non é comtemporánea a estas alturas da experiencia 
moderna. As finas liñas de aceiro, a xeometría básica 
das lousas de filita, as luces que proxectan as luminarias 
de Jacobsen para Aarhus, tan domésticas e civís , ou a 
silenciosa caixiña de cristal do cortaventos da entrada á 
igrexa, súmanse para ser un só xesto de construír co 
mínimo peso visual , mínimo significado obxectual e míni
mo alarde tecnolóxico. 

tirante de los cuchillos impedía elevar la cubierta interior por encima del 
arco del crucero, taparon con ella buena parte del repetido arco; y con la 
curvatura que le dieron, tratando de simular una bóveda, taparon también 
en su totalidad los arranques del mismo y la parte superior de las capillas 
adosadas a los muros de la nave objeto de esta restauración". 
(4) Norberg-Schulz, Chistian, Architecture: Meaning and Place, Rizzoli , 
Nova lorque, 1988. 
(5) Frampton , Kenneth , On Reading Heidegger, en : Oppositions 4, 
(outono de 1974). 
(6) Mies van de r Roh e , Ludwi g , "Mensaje al lJIinoís Ins titute of 
Technology", en: Escritos, diálogos y discursos, C.OA y A.T., Murcia, 
1993. 
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Querido Xosé Lois: 

Sempre resulta tentador facer experimentos co pro
pio saber. Experimentos que non teñen máis condicio
nantes que a lei da gravidade, a lei da economía, a lei 
da impenetrabilidade dos corpos e .. . as ordenanzas 
municipais. A gracia do xogo está en como forzar, trans
gredir, interpretar iso que toda lei ten de prohibición 
para acadar algo novo. Os poetas enriquecen o idioma 
a base das pequenas ou grandes transgresións que se 
permiten coas ríxidas leis que regulan o significado e o 
uso das palabras. Algo de poetas sempre nos gustaría 
facer cando desde a arquitectura traba llamas coas for
mas, os espacios, os volumes, o territorio, a paisaxe. O 
poeta ten que se enfrontar en solitario coas palabras. O 
arquitecto depende en moita maior medida dese mundo 
exterior que é o resto da humanidade. 

Nesa pequena obra, unha especie de haiku xapo
nés, que é a túa casa azul , eludiches moi astutamente 
os condicionantes do arquitecto para colocarte na pos
tura do poeta, só ante a paixase, e forzar a lei da gravi
dade (velaí un cubo que levita ingrávido sobre o terreo) , 
a lei da economía (trasformácheste en promotor) .. . xa sei 
que coas ordenanzas municipais non houbo forma, así 
que agora voume ensañar especialmente coa escasa 
altura que ten o remate do faro. ¿Xa che dixen que esta 
casa é un faro? 
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VIVENDA UNIFAMILIAR 
Arquitecto: Xosé Lois Martínez Suárez. 

Colaboradores: Beatriz Martínez Caballero, 
Xosé Ramón Ramos García, Roberto Iglesias. 

Aparellador: Manuel Rodríguez Núñez. 
Promotor: Ma Teresa Núñez Mayan. 

Constructores: Francisco Souto S.L. (estructura), 
Antonio Galan (divisións). 

Data do proxecto: 1994. 
Remate da obra: 1998. 

Situación: Cabreira (Oleiros). 
Fotografías: Xosé Castro. 

Pois si, como un faro que se coloca na paisaxe como 
obxecto voluntariamente artif icial , estraño , que non 
busca a integración por mimetismo, senón xustamente 
facerse visible , confiando plenamente no seu carácter 
de obxecto único e singular, na contraposición entre a 
xeodesia e a xeoloxía por un lado e a xeometría humana 
do control das proporcións , das liñas e das medidas, 
polo outro. Pero un faro que é antena receptora , non 
emisora (a complicidade da propietaria actual xa cho di 
cando confesa que é unha ventá). Como un faro para 
mirar ou como a ponte do barco sempre alerta na direc
ción do rumbo que o barco debe seguir. 

Agora unha última pregunta ¿sería posible construír 
algo así se tivera que lidar coa mediocridade e a estupi
dez que presiden o funcionamento de determinadas 
comisións asesoras do patrimonio histórico compostas 
por científicos e técnicos de recoñecido prestixio desig
nados ao efecto, os técnicos municipais responsables , 
representación , de forma proporcional, de cada un dos 
grupos munic ipais, o concelleiro delegado de área e 
baixo a presidencia do alcalde de .. . ou persoa en quen 
delegue? 

Unha cariñosa aperta, 
Carlos Almuíña 



UNHA CASA. UNHA CAIXA 

No artificio arquitectón ico conflúen , cando menos, 
dúas escalas: A escala do home e a escala da natureza. 

A escala do home faise presente nos ámbitos da 
cotidianeidade desenvoltos especialmente no interior da 
caixa: Nel , o espacio fragméntase ordenadamente nou
tras caixas máis pequenas dispostas unhas a carón de 
outras , unhas sobre outras. 

Fóra, a escala dominante é a escala da inmensidade 
da paisaxe, do territorio: A ría da Coruña en toda a súa 
plenitude, coa impresionante imaxe da cidade ao lonxe, 
deitada sobre o mar. 

A gran caixa (9m x 6m x 6m) ábrese cara ao oeste 
cun gran pórtico (5m x 5m) e a paisaxe penetra ata o 
fondo, invadindo os espacios do cotián: A sala, o come
dor, os dormitorios, ámbitos da escala humana desde os 
que é posible participar da ilusión de pertenza á escala 
da natureza. 

E esa posición ambivalente esa dobre dimensión, só 
experimentable desde o interior, desde a ARQUITECTU
RA, de pertenza e control do espacio en escalas diferen
tes permítenos construír a ilusión de que o tempo nos 
pertence. 

A caixa, agora xa para sempre A CASA, despégase 
do chan, levitando sobre o terreo. 

X. L. Martínez Suárez 

Desde a alma da túa Casa-lila, esta visión se me brindou : 

o mar grandioso acomódase 

dócil e fachendoso aos pés da túa illa. 

Desde a illa verde, terra de flores e froitas . 

A túa illa máxica de noites e realidades 

illa azul de mil colores. 

Quera navegar e chegar sempre á illa. 

lila de paz e luz 

de fe itos e ideas. 

lila para soñar o que se vive 

e vivir o que se soña. 

lila azul mariñeira, 

illa balcón toda enteira. 

li la para ser vivida sen regras , 

sen concesións, sen lamentos. 

lila que espera aluvións 

de risas e de momentos. 

Onde todo recobra un sentido, 

ande o espíri to baila 

e os labios berran ou calan . 

María Eisa Martínez Caballero 

I 
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UNHA VENTÁ E UN ESPELLO. 

Así é a casa que habito, que me vive. Adquiro a 
capacidade de recoñecer os seus signos. 

Unha ventá que nos permite asomar a outros espa
cios, poder recoñecer como propias as voces doutros e 
entender porqué en determinados momentos se deron 
respostas concretas ás mesmas preguntas de sempre. 

Un espello que nos permite coñecernos mel lar , 
saber de ónde vimos, mirar o horizonte ande está todo, 
somerxernos no naso interior. 

¿Onde ca meza e ande acaba a relación entre o 
espacio e a persoa , entre o espacio e o medio? 
Continuo fluír de sensacións: olores, colores, vibracións, 
sons, sañas .. adquire carpo o saña e o aire materialíza
se fronte ao mar para conter un interior. 

Beatriz Martínez 
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Hai dúas circunstancias que condicionan o proxecto 
desde o comezo: a singularidade do emprazamento, un 
parque fluvial , e a decisión de aplicar como material de 
cerramento o granito. Este material ofrece como cara 
vista o corte de canteira polo andar. Este é o acabado 
hab itua l desa singu lar peza da canter ía do sur de 
Galicia que é o perpiaño. 

O lugar é o curso baixo do río Cádavo no comezo do 
val de Centiareas en Fene , na marxe esquerda da ría 
ferrolá. Á saída deste val o río xa se confunde co mar. O 
curso da auga, no tramo do val , ao ser interrompido 
polos cubos que reteñen a auga dos muíños desdóbra
se en mi l regachos e o pequeno leito do Cádavo multiplí
case ao tomar o curso dos canais entre árbores de gran 
tamaño. A estreita franxa que acompaña o río entre as 
casas diseminadas próximas ao centro urbano de Fene 
(O Ferrol) convértese nun parque lineal que recorre todo 
o val , urbani zado de maneira ace lerada nos últ imos 
anos. 

Este ed ific io constrúese para un uso público (bar, 
restaurante , etc. ) no med io dun espacio natural públ ico 
e protexido . É un ha pequena construcc ión que polas 
condicións urbanísticas e do emprazamento adquire un 
certo desenvolvemento en vertical, e esta c ircunstancia, 
xunto cos materiais empregados danl le un aire de torre , 
de aí que acabe recibindo ese nome. 

O perpiaño é como unha peza prefabricada natural. 
Os anchos fanse cun corte de serra (un escaf il ado 
manual salva os pequenos desaxustes horizontais) en 
med idas que poden estar entre os 40 e 60 cm. As caras 
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"RESTAURANTE" O TORREÓN 
Arquitecto: Felipe Peña Pereda. 

Aparellador: Bernardo Paz Paredes. 
Promotor : Manuel Pérez Pérez. 

Constructor: M. Pérez Pérez. 
Data do proxecto: 1994. 

Remate da obra: 1996. 
Situación: Parque lineal do río Cádavo, 

Fene. (A Coruña). 
Fotografías: Felipe Peña, Héctor Fernández (4). 

son o resultado do estoupido dun plato sinuoso que per
tence á forma secreta do gran ito: "o andar". O groso , 
entre estas caras, está entre 14 e 18 cm (estas son as 
dimensións máis frecuentes e económicas), calquera 
corte engadido encarece a fábrica. A planta do Torreón 
é un cadrado, e toda a envolvente resólvese con pezas 
de pedras enteiras , sen quebros nin caxeados, e só con 
ángu los rectos. 

Na planta que se ordea dentro deste cadrado, só a 
escaleira e os seNicios fixan e cerran un uso adosados 
á fachada norte, o resto é unha planta li bre. No lado sur 
están as cociñas (no soto o asador e na planta baixa a 
coc iña convencional). O servicio de comedor na planta 
primeira. 

Nas out ras orientacións , este e oeste , rómpese a 
envolvente de gran ito e ábrense dúas amplas galerías 
acr istaladas con vistas sobre o Parque Lineal do río 
Cadavo. As frontes norte e sur resólvense , exclusiva
mente, coa lóxica constructiva do perpiaño de granito , 
os planos son moi cerrados e as escaleiras e os servi
c ios ábrense con ocas pequenos e homoxéneos. 

A fronte das coc iñas é practicamente cega (agás as 
p lantas superiores). Unha gran cheminea adosada e 
separada no seu tramo máis alto significa os usos do 
edificio (asador) na fachada. O remate desta faise co 
mecanismo de saída de fumes habitual da lareira: Unha 
abertura vertical para potenciar o tiro da extracción e un 
cerre lateral en chapa de aceiro inoxidable que intensifi 
ca o fluxo de saída do aire e evita a penetración da chu
via ao conducto central. 
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Na desembocadura do Cádavo, o val de Centiareas 
afóndese na ría de Ferrol , ramificándose o río nunha 
multitude de can les antes de chegar ó mar. Este empra
zamento tan singular serve a Felipe Peña para estable
cer unha xeometría en relación coa xeografía. 

O proxecto insírese na franxa que, entre os regatos, 
forma o Parque Lineal do río Cádavo, xurdindo coma un 
perfecto prisma de base cad rada e envolvente pétrea 
que alterna panos abertos e pechados nas súas facha
das, xerando un volume moi equilibrado, que, aprovei
tando a lóxica constructiva dos perpiaños que o susten
tan , dialoga sensiblemente co medio natural. 

Por razóns de economía e disponibilidade material, a 
pel de granito ofrece como cara vista o corte de canteira 
polo andar, en pezas enteiras e sen cortes, con dimen
sións que oscilan entre os 40 e os 60 centímetros, en 
grosores de 14 a 18 cortados a serra e axustados hori
zontalmente mediante un escafilado manual. 

Deste xeito , a estereotomía da pedra, condicionada 
polo seu uso racional , constitúe o instrumento de com
posición das fachadas , que se abren volcándose ó 
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RESTAURANTE O TORREÓN 
José Antonio Vázquez Martín, Arqu itecto. 

medio natural , nas frontes este e oeste, por medio dun
has delicadas e amplas galerías nas cales o vidro preva
lece sobre as carpinterías. Nas out ras dúas orientacións, 
o macizo é predominante, dispoñéndose pequenos ocos 
dentro da orde marcada polas pezas de granito. 

Interiormente, a lóxica proxectual e o rigor disciplinar 
seguen a fundamentar o traballo do arquitecto. Os con
dicionantes urbanísticos, que obrigan a un desenvolve
mento en altura, aprovéitanse para estructurar a distribu
ción vertical das necesidades: cociña, bar, restaurante e 
vivenda do empregado, sendo os únicos elementos fixos 
na planta as escaleiras e aseos, para deixar liberado o 
resto do espacio. 

Como remate do volume, e na fronte case cega das 
cociñas, adósase unha cheminea separada do edificio 
no seu tramo superior e que exterioriza o seu uso. 
O mecanismo de saída de fumes é o característico das 
lareiras: unha abertura vertical potencia o tiro da extrac
ción e un peche lateral en chapa de aceiro inoxidable 
intensifica o fluxo de saida do aire (efecto Venturi) , evi
tando a entrada da choiva no conducto central. 

4 
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A oportunidade do novo campus de Ourense aparece 
como a mellor para lIe atribuír á súa praza central o papel 
de xeografía ' nosa' : antropoloxía, etnografía, literatura, 
xeografía, historia ... , artes da palabra transmisora de su 
tancia material grandemente densa, ao fin o idioma. 

De aquí que a idea de monumento xurda inmedia
tamente desde cómo materializar a verba "nós"; esculturi
zala, incorporarlle o máximo de variables que nela conver
xen: colectivo melancólico e xusto, reunión de solitarios 
críticos e propositivos, esperanza queda, trascendencia. 

Escollemos entón o "o" de pedra, o "n° de ferro e o "s" 
de auga. Terra, lume, auga: o mundo e mais a palabra. 

Ensamblada a escultura xa é verba material e érgue
se en voadizo facendo de lumieira e porta do anceio de 
coñecemento flotando sobre o espello acuático. 

Ao soporte topográfico dáselle un trato case que de 
moeda ou medalla, de ínsua. E trátase a súa superficie 
como unha axitación esvarante baixo a cruz de traza 
ortogonal dos dous paseos centrais en pedra. Hai tapiz 
verde e area e pedra, un gran banco ágora circular, hai 
bosque ordenado e arroio, hai pérgola e xardín urbano, 
hai praia de pedra e ponte sobre a auga central , auga 
que se pode retirar como o mar desvelar un chan pisa
ble: e hai proxecto diurno e nocturno, de estacións e de 
anos, unha actitude expresiva e medidora do tempo 
manifestada pola transformación da cara da gran pedra 
donda en reloxo de sol , reloxo de sol do sur, Ourense, 
Galicia mediterránea. 
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PRAZA E MONUMENTO "NÓS" 
Arqu itecto: Fernando Blanco Guerra. 

Colaboradores: Juan Luis Seoane, Pache Otero, 
Florentino Moretón Peláez (Enxeñeiro consultor), 

Luis Bello e Laura Rodríguez (Modelos), 
Óscar Castro (Opto. Representación e Teoria 

Arquitectónicas, "Reloxio de Sol"), 
J. Ramón Rodriguez Nóvoa (Delineación). 

Constructor: TRAGSA. 
Data do proxecto: 1996. 

Remate da obra: 1997. 
Situación: Novo Campus da Universidade de 

Ourense. As Lagoas. 
Fotografías: Fernando Blanco, Mancho Fuentes. 

MEMORIA CONSTRUCTIVA 

o soporte estable do conxunto proporc iónao unha 
gran pedra de grao azu l (70 m3

) procedente dun 'con" 
elixido con gran coidado e de resultas de cortar con fío 
de diamante un a modo de casquete esférico de máis 
de 6 m de diámetro nunha cantei ra do Ribeiro. Nesta 
peza figurará o "O' da verba "nós". Dous cortes mais 
dividirana en catro partes de maneira que poidan recibir 
estabi lizadoramente unha longa peza de chapa pregada 
(chapa naval de 12 mm espesor, 17 m por 5 de desen
rolo) que será portadora dunha lámina de auga que, 
partindo do extremo percorrerá o longo voo até atrave
sar a gran pedra para rebosar pela súa cara plana e 
caer a un derradeiro tramo da peza metálica pregada 
que entrega a auga ao estanque central por unha canle 
perimetral do cuarto S.E. da praza. A lámina de chapa 
xorde en voadizo da gran pedra polo que, previamente 
se real izarán os rebaixes necesarios nas caras resultan
tes do corte horizontal o que xa se executa cunha caída 
de 6 graos que é a pendente que terá o voadizo para 
funcionar como fonte e lumieira da praza, á vez de ser o 
'S' da verba "nós". O "N" confórmase con dous planos 
de chapa de 12 mm de espesor separadas e xunguidas 
por unha subestructura de us metál icos que se incrusta 
frontalmente polo corte vertical da pedra para constituír
se en reloxo de sol. 

O proceso de posta en obra fa rase da seguinte 
maneira: cortada a pedra en catro partes e sen descom

poñela da súa posición orixinal, iranse cargando 
os seus trozos na barqueta dun trasporte especial 
operando cunha grúa capaz de levantar cada 
peza en vilo de ancoraxes de barras de aceiro 
fixadas con tacos ou ben resinas con gran aten
ción para evitar o esportelamento. As dúas infe
riores sentaran se na cimentac ión da que se reali 
zan somentes 50 cm do seu espesor total (70 cm) 
para comp letalo en canto se pousen as dúas 
pezas do norte magnético e cunha inclinación da 
cara plana de 14° coa vertical. De seguido faran
se os rebaixes necesarios para recibir a chapa 
pregada, recorrendo a cortes con disco manual e 
fío de d iamante. A chapa prepárase antes en 
taller para encaixala con precisión no seu sitio. 

Finalmente colocaran se as dúas partes supe
riores da pedra, ligándoas por medio de resinas 
epoxi . 

Tamén se disporán os conductos de aceiro 
inox. que aporten auga ao tubo que voa dentro 
do pregue ma ior da chapa ata a pu nta , cun 
mecanismo de fontanería asociado ao estanque 
sobre o que se sitúa a escultura, mecanismo que 
tamén activa un ha ser ie de guéiseres indepen
dentes e xa máis alonxados da peza. 

En Ourense a 20 de xullo de 1996. 



"Materializar a palabra NÓS, esculturizala, corporizala co máximo de 
texturas variab les que nela concorren , identificando unha proposta 
cu lta , a primeira para un pobo edificado desde o agrícola, o marítimo, 
o montañés , colectivo melancólico e xusto, reunión de solitarios críti
cos e propositivos, esperanza lenta, trascendenc ia .. . ' 

... 0 O de pedra, 
o N de ferro, 
o S de auga. 
Terra, Fogo, Auga: 
o Mundo 
marerializado 
pola Palabra ... 

"Fomos á Pena Corneira a pola terra petrificada en inmensas bólas, 

en busca da solidez redonda .. .. 

'Ensamblar a escultura e xa é palabra material levantándose en bei
rado a modo de lintel e porta de acceso ó coñecemento, a utopía da 
Universidade' 

nOs 

'O ferro e a súa cu ltura tráenos o humor da terra da chispa, Ourense 
metálico, e a posibilidade material do voadizo, de voar , unha home
naxe á imaxinación , á liberdade .. . " 

" ... e a auga que 
vai e vén pol o 
ferro , a través da 
pedra , reco ll én
dose no estan 
que espello cen
tra l, do que aflo
ran exp los ión s 
como chafarís ou 
foguetes , a luci 
dez emerxida da 
ún ica le i f ís ica 
que nos sitúan o 
mundo ó defini r 
a hor izon ta l, a 
memoria do mar, 
o horizonte" . 
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o. MONUMENTO Á 'XERACIÓN NÓS' 
1. PAVIMENTO DE ADOQUIN -VASO ESTANQUE 
2. PONTE DE PERPIAÑOS 3000'50'20 cm. 
3. CHAN DE TERRA: (XABRE + AREA DE RíO) 
4. PAVIMENTO DE GRANITO e=3 cm. 
5. PAVIMENTO PEORA CARAMIEL 
6. CÉSPEDE 
7. BANCOS DE PERPIAÑO 
8. PÉRGOLAS E BANCO ESTANCIA 
9. FAROLAS PREFABRICADAS a=16 m. 
10. ACEQUIA RETORNO AUGA FONTE 
11 . RAMPLA-PASEO ESTANCIA-PORTA 
12. BANCO CIRCULAR 
13. GUÉISER 
14. BANDA DE SURTIDORES E FOCOS 
15. (SOTO) MAQUINARIA BOMBEO E ELECTRICIDADE 
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PLANTA XERAL DA PLAZA 
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Parece que ao proxectar un monumento o arquitecto 
se encontra con toda unha tradición: a de separar as 
disciplinas da arquitectura e a escultura. O espacio que 
usamos e o que nos representa. As arquitecturas que se 
utilizan como espacios para realizar nelas funcións e as 
esculturas que se ocupan da apariencia. Pero cando se 
trata de crear un espacio público e un monumento 
¿onde empeza a arquitectura e onde a escultura? Ámba
las cousas sabemos que son aspectos dunha mesma 
creación -a do espacio e as formas- pero parece que 
seguimos pensando que a arquitectura precisa liberarse 
da súa uti lidade para alcanzar o seu grao máximo de 
intensidade e de arte. 

No primeiro caso a forma é un resultado, e no segun
do, a forma é un argumento ; na discusión quédanos 
unha visión moito máis vital da forma: a que se entende 
como materialización da orde da súa materia, da enerxía 
que lIe dá vida. Esquecida e superada queda xa a obse
sión de limitar e separar as manifestacións artísticas , 
para logo paradoxicamente obsesionarse coa integra
ción das artes. Hoxe non sabemos onde comeza unha e 
acaba a outra. 

Fernando Blanco enfróntase ao proxecto dunha 
praza e dun monumento no campus da Universidade de 

COMENTARIO SOBRE UNHA OBRA DE FERNANDO BLANCO 
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Manuel Gallego, Arquitecto. 

Ourense co anceio de territorial izar un sitio. Entendendo 
que co proxecto fai determinado o indeterminado, lánza
se á aventura de crear un lugar que represente as raíces 
de Galicia. O monumento xorde ao materializar a pala
bra Nós, e apaixoadamente revolve os seus sentimentos 
e as súas conviccións. 

A memoria do proxecto é unha fermosa descrición 
do impulso inicial. No lugar representarase Galicia, pero 
quérese ir máis lonxe, todo proxecto nalgunha medida 
busca o universal e o imposible, quérese representar o 
mundo. 

A paixón e a intuición enlazan as ideas, asócianas ás 
diversas materias e condúcennos a unhas formas. Xa 
non podemos falar da forma como resultado ou da forma 
como pretexto, ela, na súa realidade tanxible , descóbre
nos aspectos do misterio da súa orde e queda aberta ao 
noso sentir. Os debuxos non son relevantes , é o resulta
do entendido como materia manipulada, coa súa orde 
interna, e a imposta polo creador que a enche de ener
xía, provocando tensións e equilibrios , en definitiva, 
suxerencias. 

Obxecto e espacio con capacidade xa de ser autóno
mos, de ser en si mesmos e integrarse na orde do mundo, 
escoitándoo. iComo debería ser toda arquitectura! 



OBRADO/RO 
108 



Filio da incertidume urbanística entre as dúas fases 
da súa construcción , foi proposto cunha estructura de 
fachada que cerraba virtualmente o seu perímetro á 
espera de ser completado e macizado trala normativa 
urbanística definitiva. Cerrado na súa compacidade neu
tra pretende enfrontarse con dignidade á importante 
volumetría urbana colindante. 

O amplo espacio temporal entre as dúas fases de 
construcción e a conseguinte evoluc ión do mercado 
inmobil iario , condicionou sen dúb ida a distribución e 
organización do número de fincas , que son distintas en 
todas as plantas, e consecuencia directa dos sucesivos 
pasos do discurso urbanístico. 
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EDIFICIO DE VIVENDAS 
Arquitecto: Arturo Franco Taboada. 

Arquitectura interior Planta sexta: Juan Manuel Franco Taboada. 
Arquitectura interior Planta baixo cuberta: Arturo Franco Díaz. 

Aparellador : Jaime García de la Torre. 
Promotor: ARQDIS, S. L. . 

Constructor: Construccións J. Mourelle, S. L. . 
Data do proxecto: 1995. 

Remate da obra: 2000. 
Situac ión : Rúa Orzán-Praza de Pontevedra, A Coruña. 

Fotografías: A. Franco Taboada 

Partindo dunha trama modular moi ortogonal izada, o 
edificio foi concebido desde o comezo sen conces ión s 
retóricas e cun evidente racionalismo, que non renuncia 
a un punto idealista, incluso lírico , que non ten moito que 
ver coa razón e coróase nunha loxa aberta en todo o seu 
perímetro, que á vez que arma o paralelepípedo nos 
seus tres planos principais, circunvala e axústase ao 
xogo de planos retranqueados pola envolvente do bai
xocuberta. 

O presente proxecto completa a edificabilidade que 
outorga o PERI recentemente aprobado para esta zona da 
Pescadería. O edificio construído inicialmente con catro 
plantas proxéctase agora de seis plantas e baixocuberta. 

ENVOLVENTE PERMITIDA NO ALZADO A Al ORzAN SEGUN ORDENANZAS DO P E R.I 



PLANTA 6ª 
ARQUITECTURA INTERIOR: J. MANUEL FRANCO TABOAOA 
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BAIXO CUBERTA-PLANTA OUPLEX 
ARQUITECTURA INTERIOR: ARTURO FRANCO OíAZ 
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ARQUITECTURA INTERIOR: ARTURO FRANCO DiAZ 
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PROYECTO DE"' EJECOCION 
ELEvACiÓN CUATRO PLANTAS 

StiUAOON: CjOR"lAA 2OB.LA cORUAA 
PROMOTOR: AROOIS,5.L 
OR. ARQUllECTO: ARTURO F'RANCO TABOADA 
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1.- LÍNTEL DE GRANITO 
2.- CELOsíA METÁLICA DE ACEIRO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" 
3.- CARPINTERíA DE ALUMINIO CON VIDRO CLlMALlT (6+ 12+6) 
4.- LINTEL DE MADEIRA DE CARBALLO 
5.- XUNTA SE LADA CON SILlCONA 
6.- PAVIMENTO DE PARQUET DE CARBALLO RECIBIDO CON ADHESIVO 

SOBRE RECRECEMENTO DE MORTEIRO 
7.- FORXADO DE SEMIVIGUETAS DE 30 cm. DE ESPESOR 
8.- ENLUCIDO DE XESO 
9.- LUMINARIA EMPOTRABLE CON REFLECTOR SUPERIOR DE ALUMINIO 

10.- CHAPA DE ACEIRO DE 3 mm. DE ESPESOR 
11 .- PERFILERíA DE ACEIRO GALVANIZADO CON SECCiÓN EN DOBRE 'T' 
12.- CELOsíA METÁLICA DE ACEIRO GALVANIZADO MODULACiÓN 5x5 cm. TIPO "TRAMEX" 
13.- SISTEMA DE SUSPENSiÓN MEDIANTE VARIÑA DE ACEIRO 
14.- VARAN DA DE TUBO DE ACEIRO 
15.- CHAPA PLEGADA EN L DE ACEIRO A-42b GALVANIZADO PARA PEZA DE CARPINTERíA 
16.- ACRISTALAMENTO DOBLE TIPO CLlMALlT FORMADO POR VIDRO LAMINAR (6+6,12,8) 
17.- CILINDRO DE ACEIRO GALVANIZADO PARA ANCORAXE DO CABLE DA PASARELA 
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SECCiÓN POR PASARELA PERIMETRAL 



No centro mesmo da urbe coruñesa, alí onde conflú
en as tramas urbanas e as vidas dos seus cidadáns, na 
esquina norte da praza de Pontevedra, álzase discreto 
un ed ificio que quere ser un sólido platónico conxelado: 
unha xeometría perfecta encaixada na cidade sen inte
rromper o seu discurso. 

Coa liberdade que permite o actuar como proxectis
ta e como promotor á vez , Arturo Franco podía ter levan
tado a voz para berrar desde o centro da cidade unha 
aria persoal , facendo elemento singular do seu edificio 
residencial. Pero , cun claro sentido urbano, preferiu 
renunciar a falsos protagonismos e elevarse discreto, 
facéndose unha peza elegante no tecido da cidade . Os 
ecos dun Rossi ben entendido evidéncianse así nunha 
obra que -como Rossi quería- busca a non-forma: a 
forma ausente, para evitar contaminar a cidade, conta
minando á súa vez a arquitectura. 

Para iso refúxiase o arquitecto na xeometría. Mais 
non nunha xeometría da forma mal entendida, senón 
nunha xeometría da esencia e do concepto. Nunha xeo
metría platónica, que quere ser tamén renacentista. 
Dese renacer do quattrocento que busca a harmonía no 
número, e a proporción nas relacións elementais das 
liñas , as superficies e os volumes. Así, o edificio da 
praza de Pontevedra é un sólido platónico elemental: un 
dobre cubo formado por cubos menores que definen as 
células, que se forman á vez por cadrados elementais 
que modulan as fachadas e axudan a compoñer as 
plantas. É, no fondo, unha relectura do máis permanente 
de Platón, como seguridade fronte a tantas dúbidas con
temporáneas. 

Partindo dunha trama modular ortogonal, o edific io 
concíbese cun evidente racionalismo e sen concesións 
retóricas. A gran facilidade gráfica do autor no debuxo 
contrapon se aquí á súa vocación renacentista e así, fronte 
ao posible delirio barroco do lapis, aparece a contención 
clásica purista do proxecto e da obra construída. 

Unha lectura intelixente das ordenanzas e do plane
amento urbanístico, permitíronlle evitar as trampas dos 
baixocubertas e substituílas por unha coroación en 
forma de loxa aberta e ático que circunvala o paralelepí
pedo, reforzando a idea matriz do proxecto e axudando 
a configurar mellor o cubo edificado, nunha maneira de 
compoñer que logo desenvolven a retícula e as tramas. 

Pois á súa vez o xogo de proporcións esquemáticas 
e perfectas faise xogo de planos, e, neles, xogo de luz e 
sombra. Planos neutros valorados pola luz, especial
mente ao cae-la tarde. Color neutra - gris xenérico-, que 
cobra valor sutil e fai recordar as leccións de Mondrian, 
intelectualizándoas. 

Esta abstracción intelectualizada fai que, nun tempo 
en que para moitos a arquitectura non sexa senón unha 
resolución de detalles constructivos e formais, este edifi
cio presente uns detalles coidados, aínda que sen obse
sionarse por eles , chegando nalgúns casos a xogos 
divertidos, como esas sillas Mackintosh que a modo de 
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EDIFICIO DE VIVENDAS 
José Ramón Alonso Pereira, Arquitecto. 

esculturas arquitectónicas rematan as torres- chemineas, 
perceptibles no seu xogo lúdico desde enriba, lidas só 
como remate coidadoso desde abaixo. 

Presume con indolencia o autor de non pertencer a 
ningún grupo profesional máis ou menos organizado, e 
incluso de non ser fundador do Colexio de Arquitectos, o 
que quizais sexa un mérito nun momento como o actual 
en que algún s parecen confundir -como se fosen mar
cas de coñac- a condición de fundador coa de sobera
no. Pero, efectivamente , esa non-pertenza alónxao duns 
focos e duns escenarios que tantas veces conceden ou 
negan as cualificacións por esa pertenza, máis que polo 
valor intrínseco das obras. 

Hai algúns anos, un estudio publicado polo diario E/ 
País sobre as revistas de arquitectura, cualificaba unha 
delas como exemplo da beleza do correcto. A cualifica
ción encheunos de orgullo a todos os que faciamos esa 
revista. Poi s ben, creo que esa mesma cualificación pode 
aplicarse ao edificio de Arturo Franco, unha arquitectura 
que quere ser e é exemplo da beleza do correcto. 
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BIBLIOTECA CENTRAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO 

Un gran plano recortado e dobrado, en parte inclina
do, como cuberta, praza e ponte. Debaixo, a bibl ioteca. 

Desde a rúa de acceso, unha escala, a dos peque
nos edificios de acceso, ventilación , iluminación , cafete
ría. Outra, maior, desde o val. 

Chantado na ladeira e da mesma cor que os montes 
de diante . Como dunha soa peza, as paredes, o solo, a 
cuberta, do mesmo material. 

Baixo a zona horizontal da praza, a administración. 
Baixo a inclinada, as salas de lectura e depósitos, dis
postas en plataformas a distintas alturas, comunicadas 
entre si por ramplas , ascensores e escaleiras. 

Un corpo prismático contén a cafetería e as tendas 
e, debaixo , unha rampla de inclinación contraria á do 
edificio, resolve o acceso principal á biblioteca. Outros, 
menores, para acceder á zona de administración e ser
vicios . 

Os lucernarios son tamén edificios e iluminación da 
praza. 

A un complicado, e cheo de dificultades, proceso de 
construcción , engádese un mobil iario alleo a nós e ao 
edific io. 
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Arquitectos: Alberto Noguerol e Pilar Oíez. 
Colaboradores: Barbara NO, Pilar PO. 

Calcu lo de instalacións: Francisco Senra, 
Fernando Sánchez. 

Promotor: Universidade de Vigo. 
Constructor: Dragados e Construccións, 

Malvar Construccións. 
Data do proxecto: 10 premio en concurso 1995. 

Remate da obra: 1999. 
Situación: Campus Lagoas Marcosende, Vigo. 

Fotografías: Leopoldo Alonso Lamberti. 

PLANO DE SITUACiÓN 
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A BUSQUEDA DE NOVAS FIGURACIÓNS 
Felipe Peña Pereda, Arquitecto. 

iÁ marxe da cuestión de se a arquitectura debe signifi
car ou non e cómo debe de facelo, os edificios nun con
texto urbano seguen asumindo algo que é indisociable da 
súa condición de obxecto que ten unha presencia, que é 
inmediatamente perceptible e que se produce necesaria
mente nun lugar público, isto é, o seu carácter de icono. 
Esta condición de figura recoñecible e de forma facilmen
te asociable a significacións ou a función s que implican 
aos seus usuarios directos e indirectos , convértea -á 
marxe das intencións dos seus deseñadores- nunha 
expresión máis ou menos consciente daqueles. Neste 
terreo a arquitectura ten que competir, na paisaxe urbana, 
coas imaxes xeradas nas interminables periferias das 
cidades tanto poi as iconográficas espontáneas, improvi
sadas e caóticas das construccións que habitualmente se 
realizan sen aparentes intencións expresivas, como polos 
profusos e abundantes signos audiovisuais de todos os 
medios e, sobre todo, os da publicidade estática que 
hoxe é un elemento máis da vida cotiá. 

Esta abundancia semántica é en definitiva o que 
mellor describe a cuestión central do debate sobre o 
papel da arquitectura na cidade contemporánea. A arqui
tectura debe seguir xerando novas formas e esta é, final 
mente, a súa responsabilidade como disciplina artística. A 
tarefa do arquitecto no terreo da creación. A arquitectura 
por outro lado debe, ademais, atender unha demanda 
extraordinariamente complexa que pode ser tanto a da 
viven da: o lugar íntimo e mínimo da vida como o obxecto 
que designa nos medios a unha institución, un producto, 
etc. Pode ser unha máquina ou un ha escultura. Todo é 
esixible á arquitectura. 

No edificio para a Biblioteca Central do campus uni
versitario de Vigo proxectado por Noguerol e Diez, temos 
ocasión de observar uns intentos compositivos con enor
mes posibilidades nesta búsqueda de novas formas 
expresivas para a arquitectura no complexo espacio 
mediático de hoxe. 

Ningunha referencia parece permanecer neste edificio 
en relación coas que habitualmente sustentan os relatos 
das arquitecturas, a estructura desapareceu, os ocos de 
fachada non se sitúan en ningunha das posicións que 
permiten establecer referencias a figuracións coñecidas 
ou unha lectura dun programa que sirva para explicar o 
conxunto. O acceso evita a fachada para situarse no inte
rior do fantástico laberinto creado no lugar da cuberta. 
Esta, co lixeiro argumento de enlazar co outro lado da vía 
de tráfico próxima constitúese nunha topografía complexa 
e poboada de obxectivos vivos (¿Iucernarios?) argumen
tados tamén desde o interior e plenamente integrados na 
ladeira pétrea que aquí se inventa para cubrir o edificio. 

Este proxecto é , sen ningunha dúbida, un dos 
momentos nos que aniigas preocupacións de Alberto 
Noguerol e Pilar Díez se exercitan con máis facilidade , 
desinhibición e frescura. O uso de planos inclinados nun 
papel activador de variados estímulos proxectuais, non só 
de espacios, inicia o seu percorrido experimental -na bio-
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grafía destes arquitectos- no pouco coñecido proxecto 
que realizan para o concurso do Auditorio de Galicia en 
Santiago de Compostela en 1985 (no que resultou gaña
dor Julio Cano Lasso) onde a través deste recurso se con
figuraba un interesante espacio que era un vestíbulo prin
cipal que se prolongaba ascendendo ata a entrada da 
sala de concertos. Logo este plano inclinado experimen
tárono en múltiples concursos e proxectos (con progra
mas escolares case todos) ata chegar á Biblioteca do 
campus de Vigo que agora nos ocupa, nela -e esta é a 
aportación clave deste proxecto- o plano inclinado princi
pal sitúase como teito do nivel máis alto. É o chan dun 
espacio exterior, unha topografía, en vez de ser un inquie
tante plano de apoio dos usos e movementos interiores 
como ocorre con maior frecuencia. 

No resultado final construído deste proxecto queda 
explicada de maneira moi clara e determinante unha 
cuestión de arquitectura, ou de composición arquitectóni
ca, que invadiu de maneira insistente o construído nos 
últimos anos e que implicaba poñer en crise o papel da 
horizontal no edificado. O uso da liña de horizonte (traida 
por algún argonauta dos confín s do coñecemento ou 
comezos do indeterminado para construír a primeira 
morada, primeiro lugar de descanso, alí onde os move
mentos implican o mínimo consumo de enerxía) para con
vertela no primeiro xesto histórico acondicionador dun 
hábitat, discusión que en terminos gráficos se converteu 
en paradigma dalgún dos grupos de ideas innovadoras 
da arquitectura contemporánea. 

O traballo dos arquitectos desenvólvese aquí cunha 
extraordinaria eficacia que suxire e transmite a sensación 
de ser un proceso de proxecto realizado cunha ampla 
marxe de liberdade. Tanto no programa como no cliente 
concorren situacións de partida con grandes posibilida
des para levar a cabo unha arquitectura que sexa emble
mática dunha institución e asuma os significados comple
xos que o tempo e o lugar requiren. Por un lado, o progra
ma de biblioteca (como o de museo) ten un alto contido 
simbólico nun campus universitario. Ao non tratarse dun 
centro de ensino concreto pode asumir a representación 
da totalidade, pero non hai aquí unha búsqueda aberta 
nese sentido, posiblemente para eludir os riscos da 
monumentalidade, pero si hai unha clara intención de 
construír un obxecto distinto, distanciado do resto, que se 
non pode ser a súa representación sexa ao menos un 
posible emblema. Por outro lado, os espacios interiores 
teñen unha notable indeterminación, non hai aulas, e as 
salas, despachos, depósitos, etc. non teñen unha tradi
ción de conformación normativa nin tipolóxica, o cal per
mite unha situación de amorfismo, de continuidade espa
cial, conseguindo así unha irrelevancia total do programa 
nos volumes exteriores. En canto ao cliente, hai que reco
ñocer o interese que ten que unha institución universitaria 
nacente teña a capacidade e a lucidez de incorporar ás 
súas formas signos do momento e facer unha destacada 
contribución á cultura arquitectónica 9ale9a. 



Con estes puntos de partida os proxectistas acometen 
o seu traballo desde unha percepción global do obxecto 
e unhas propostas intensamente marcadas por unhas 
ideas de forma previas, que nese momento entran no pro
ceso que os pode conducir a converterse nunha arquitec
tura. 

Os accesos pénsanse evi tando calquera posibilidade 
de ser uti lizados como referencia para a descripción dos 
contidos, pero tamén se impide a través dunha complexa 
operación de distanciamento calquera signo que eviden
cie, que sinale, a presencia desta peza individualizada e 
os seNicios que ofrece no punto de contacto coa "teórica' 
rúa do plano do campus, un punto sen ningunha relevan
cia na ordenación do mesmo e que contribúe a que o 
lugar, desde o punto de vista da imaxe urbana, se dilúa 
no variado, disperso e nada fácil de entender conxunto 
do campus de Vigo. 

O tratamento que se dá ao mecanismo de chegada 
consiste en alonxar o limiar físico da entrada do anodino 
punto da rede viaria desde o que se accede, sen a penas 
sinalar un it inerar io ou provocando a d ispers ión do 
mesmo no gran plano da cuberta ao que se engade un 
acceso superior que enlaza co resto do campus a través 
da ladeira que se en contra ao outro lado do mencionado 
vial. A entrada principal péchaa un parametro esvarante 
de forte desenvolvemento horizontal que se confunde coa 
proliferación de muros e pequenos volumes que amoblan 
e rematan o plano inclinado da cuberta. Os arquitectos 
non renuncian , non obstante, a unha forte enfatización do 
limiar de entrada ao dotalo do elemento de máis entidade 
volumétrica que se sitúa sobre a terraza. 

Este percorrido de entrada elíptico obriga definitiva
mente a centrar a percepción do obseNador na totalida
de do obxecto e retelo así, sen ningún atributo puntual , xa 
que ningún elemento arquitectónico asume neste edific io, 
tampouco, o mínimo papel de portada, de fito orientador 
de accesos, usos e significados. O resultado como imaxe 
global é só unha insólita figura gris deitada na ladeira. 

Tampouco o mater ial e a color da envolvente que 
insiste en todos os planos visibles da construcción apor
tan referenc ias icón icas de ningún tipo. Un inesperado 
gris escuro (en terra de granitos de todos os tons) distan
cia este obxecto arquitectónico do chan, pero aínda o dis
tancia máis da terra como metáfora mediática, como von
tade de obxecto de validez universal. Se temos en conta 
o baixo custe relativo do transporte sobre o valor da 
pedra colocada, a relación dos materiais locais coa arqui
tectura propia queda reducido a ser un aspecto económi
co, hoxe moi pouco valorado, e seNe, en cambio, para 
aportar a posibilidade dunha maior abstracción formal e 
universalidade de significados. Por outro lado, esta actitu
de achéganos a esa idea da arquitectura á que nos refe
riamos ao comezo destas liñas, na que non todo o que hai 
que dicir está prefixado e marcado polas pecu liaridades 
do medio que emite a mensaxe, é dicir, unha verdadeira 
linguaxe aberta, de lecturas variadas e rica en significa-
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dos. Non só non está case todo dito, senón o recoñece
mento de que a historia e a etnografía locais non son , ao 
igual que os indicios da maneira de construír , os únicos 
temas do que poidan dicir -e cremos que si deben "dicir'
as arquitecturas. 

A continuidade do material da envolvente co recurso 
da fachada ventilada, hoxe abundantemente utilizado, 
rompe dramaticamente unha das fontes de figuración, a 
distinción constructiva e semántica dos planos verticais e 
horizontais, o te liado desapareceu como tamén -viámolo 
antes- a fachada ao perder o seu trazo distintivo a ventá. 
Aproximámonos ao concepto de veo, de envolvente textil, 
pel continua indiferente á lei da gravidade. 

A estructura, uns muros pantalla que serven de apoio 
a forxados de grandes luces , non cede en ningún 
momento referencias que axuden a entender a magnitude 
e calidades do espacio, este desenvólvese como enmar
cado en grandes caixas a través de obxectos arquitectó
nicos de apariencia desprend ida case móbil, caixas co 
bloque de aseos, ramplas, falsos teitos, patios lucerna
rios , etc. apariencia que se consegue ou reforza con cam
bios de material ou de dirección . O espacio ten unha con
tinuidade total sinalada e modulada por estes obxectos e 
incidentes desprendidos e móbiles. 

O resultado é un rico repertorio de novas figuras que, 
por outro lado, están claramente vinculadas a momentos 
de arquitecturas que se fan e admiran polo mundo. A 
peza total que se propón só pode confiar nas súas pro
pias cualidades formais, a estructura urbana do campus 
de Vigo non deixa esperanzas para que poida xurd ir 
algunha experiencia urbanística creativa, é un campus 
literal, só os baleiros protagonizan o que hai fóra dos edifi
cios il lados e alonxados entre as ladeiras taladas. Pero iso 
tamén contribúe a evidenciar unha peza insólita, mineral e 
topográfica para establecer, no medio dun árido contorno 
cun be lo sinal , a presencia institucional. 
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REHABILITACiÓN DOS MuíÑOS DE ACEA DE AMA 
Arquitecto: Jacobo Rodríguez-Losada. 

Dirección de obra: Jacobo Rodríguez-Losada. 
Carlos A. Pita Abad. 

Etnógrafa: Begoña Bas. 
Aparelladora: Carmen Diéguez Álvarez. 

Delineante: Francisco Crego Paz. 
Promotor: Dirección Xeral para a Viven da, o Urbanismo 

e a Arquitectura (M.O.P.T.M.A.). 

A proposta presenta unha actuación encamiñada á 
creación dun museo etnográfico onde se local icen como 
elementos que albergue o citado museo os xa exis 
tentes, que se rescatan: os muíños, a ponte, o camiño, a 
fachada de tres ocos e o peirao; por tanto, inténtase que 
se alonxe da idea de muíño reconvertido en museo. 

Ademais, mantendo os trazados existentes xa conso
lidados e que entendemos suxerentes e desembarazán
donos daquelas superposicións que perturban a imaxe 
producida poi a suma das ed ificacións que orixinou o 
lugar, proponse: 

-Un espac io pechado , apoiado no existente, de 
peq uenas d imensións , que func ione como au la , 
lugar de encontro, exposición esporádica de peque
nos obxetos, etc. 

-Unha pérgola, como arquitectura intermed ia e de 
unión, soporte da parra. 

-Unha intenc ión de acceso, soportada pola propia 
topografia. 

-E un muro de pedra. defendendo o peirao, como 
intentando protexer o lugar. 
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Constructor: Necso. 
1° Premio en concurso: 1991. 

Data do proxecto: 1995. 
Remate da obra : 1999. 

Situación: Acea de Ama, Culleredo (A Coruña). 
Fotografias: Vari Caramés. 
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PLANTA BAIXA 

PLANTA PRIMEIRA 
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Os muíños de Acea de Ama, situados na ría do 
Burgo, gardan estreita relac ión co proxecto da praza do 
convento en Pontedeume (Obradoiro nº 19). Real izados 
case ó mesmo tempo e resultado de sendos concursos, 
entran ambos nese ambiguo caixón de xastre das reha
bilitacións, aínda que se traballou dende un concepto 
próximo ao de "interpretación". Sufriron desconsideradas 
intervencións alleas ao proxecto, par desgracia, práctica 
cotiá no noso país. Nos dous , dado o seu modesto 
tamaño, podemos observar con claridade o método de 
traballo de Jacobo Rodríguez Losada no que destaca a 
capac idade de síntese coa que enfoca o proxecto, tra
tando de delimitar o terreo propio de cada obra, para 
non dicir nada máis que o estrictamente necesario. Polo 
tanto, ó equipo que participou nestas obras, no que hai 
que destacar o respaldo e a seguridade que nos deu o 
traballo desenvolvido nos muíños por Begoña Bas, resul 
tounos doado saber que era o que había que facer. 

A aparente simpl ic idad e coa que Jacobo Rodríguez 
Losada resolve os proxectos, susténtase sobre unha cal
culada ref lexión e un sólido ofic io (no seu caso, máis 
que dun ofic io deberíamos falar de casta). 

Cando ves a un surfeiro enganchar unha boa onda 
paréceche todo moi doado, pero cando o intentas ti .. . as 
cousas complícanse; algo semellante pásanos estudian
do as plantas da praza dos muíños ou diante de calque
ra dos mellares proxectos de Jacobo Rodríguez Losada. 
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MuíÑOS EN ACEA DE AMA 
Carlos Pita, Arquitecto. 
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Neste proceso proxectual establecéronse dúas cate
gorias de intencións, racionais ou funcionais e composi
tivas ou de linguaxe. 

As primeiras buscaron a resolución dos condicionan
tes func ionais tomados como puntos de partida: separa
ción das distintas actividades productivas en diferentes 
contedores e previsión do crecemento. Para iso, cada 
unha das naves dimensionouse en base ás necesidades 
espaciais inmediatas e futuras , definindo as diferentes 
fases de expansión . 

Estes supostos buscaron manter un esquema orde
nado, á vez que a segregación das diversas naves pre
tendeu previr os riscos de incend io, sectorizando a glo
bal idade da fábr ica. 

A búsqueda dunha imaxe, tanto exterior como inte
rior, supuxo tamén intención de proxecto. Á vez que se 
solucionaron os condicionantes funcionais que determi
naron a composición do conxunto, util izouse un código 
lingüístico para formalizar a arquitectura. 

Esta linguaxe, que ten as súas raíces nos comezos 
do movemento moderno e en correntes arquitectónicas 
como Grupo ABe ou a Escola da Bauhaus, quixo res
ponder ás necesidades contemporáneas con solucións 
actuais. Para iso, empregáronse os materiais e sistemas 
constructivos con sinceridade, buscando a súa nobreza 
na sinxeleza e boa resolución do detalle constructivo. 

Cara ao exterior, as superficies a base de paneis de 
formigón prefabricado, as cubertas case planas, ou a 
disposición por separado das naves, dentro dunha retí
cula que organiza o conxunto, pretendeu inspirarse nos 
mestres do racionalismo centroeuropeo. As industrias da 
Fagus e da AEG en Alemania, de Gropius, a fábrica Van 
Nel/e en Rotterdam, de Brinkmann , ou o Campus do 
/./. T. en Chicago, de Mies Van der Rohe , quixeron ser 
referentes de imaxe no proxecto. 

No interior, a estructura adquiriu categoría arquitec
tónica e a súa expresión contribúe a formalizar o espa
cio. Imaxes industriais da arquitectura en ferro de 
amplos espacios, con vigas e apoios de aceiro salvando 
grandes luces, tamén viñeron ao recordo, especialmente 
as fábricas textiles de Cataluña, decanas do sector. 

A parcela constitúe unha superficie asimilable a un 
rectángulo , con medidas máximas ao longo e ancho , 
respectivamente, de 570 x 130 metros . 

Dada a predominante d imensión lonxitud inal do 
emprazamento, dispúxose un esquema lineal que reflic
te o proceso productivo, formando un grupo de cinco 
naves que se sitúan cara a un lado da parcela, reservan
do o resto ao crecemento futuro. 

Oeste modo, o conxunto ed ificado esgotou a súa 
dimensión lonxitudinal na súa primeira fase , deixando 
para as sucesivas ampl iac ións, que se producirán trans
versalmente, o terreo adxacente, establecendo así un 
control do crecemento temporal e espacial que pretende 
prever a futura organización funcional e volumétrica, 
resu ltando unha instalación fabr il operativa cara a dentro 
e ordenada cara a fóra. 
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COMPLEXO INDUSTRIAL S. T. L. 
Arquitecto: Alfredo Freixedo Alemparte, 

José Antonio Vázquez Martín, 
Eisa Urquijo GÓmez. 

Aparel lador: Carlos Jorreto Veiga. 
Promotor: Sociedad Textil Lonia. 

Constructor: Construcciones Emilio Suarez, S. A .. 
Data do proxecto: 1997. 

Remate da obra: 1998. 
Situac ión: Parque Empresarial 
Pereiro de Aguiar, (Ourense). 

Fotografías: Hector Fernández. 

Dispuxéronse , polo tanto, cinco naves , catro adica
das a tarefas productivas e a quinta a actividades orga
nizativas ou loxísticas. 

As primeiras , destinadas a materia prima e corte , 
confección , plancha e producto acabado , respectiva
mente, constitúen contedores de estructura metálica e 
planta diáfana, cunha soa liña de esteos no centro da 
nave. A unión entre as catro edificacións prodúcese a 
través de espacios cubertos que funcionan como zona 
de carga e descarga, á vez que sector izan as naves. O 
edific io destinado a ofic inas ubícase en medio dos res
tantes, e consta de dúas plantas en estructura de formi
gón armado. 

Mentres que as naves de producción se pechan con 
superficies sen a penas ocos, as fachadas do volume de 
loxística dispoñen de ventás que recorren todo o perí
metro nos dous niveis, matizando deste xeito o diferente 
funcionamento interno dos volumes. 

O sistema constructivo, dada a vontade de racionali 
dade e crecemento ordenado, solucionouse, nas naves 
de producción , mediante pórticos de vigas alveoladas 
de aceiro , que organizan módu los de 10 x 20 m. , os 
cales permitirán ampliar a superficie en múltiplos de 10. 

As cubertas, de pendente moi tendida, están realiza
das en panel sandwich, solucionando á vez a impermea
bilización e o illamento térmico. As fachadas executáron
se con paneis prefabricados de formigón de 2,5 m. de 
ancho e a altura das naves. Así, a construcción , resolta 
de modo práctico e a través da prefabricación , prevé e 
organiza o progresivo crecemento das edificacións. 

Na nave de loxística, a estructura real izouse median
te vigas e esteos de formigón prefabricados. Os paneis 
de cerramento dispuxéronse horizontalmente entre os 
panas acristalados, diferenc iándose así este edificio dos 
restantes. 
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PLANTA E ALZADOS 
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o que hoxe nos pode resultar máis familiar por 
ser un movemento ou tendencia, dentro da actual 
forma de facer arqu itectura, é en Alfredo Freixedo, 
mediante un proceso lento e meditado , a súa 
maneira de entender a través de apostas arrisca
das de aportacións constructivas, da investigación 
de novas formas de usar o material , da introduc
ción no proceso do proxecto do custo mínimo 
estructural , etc ... 

O complexo industria l S. T. L. é o resultado 
dunha reflexión funcional e dun minimalismo estéti 
co a partir do diálogo levado ata o último detal le 
entre programa funcional, un presuposto axustado 
e a lóxica constructiva. Na obra de Freixedo esa 
operación converteuse co transcurso do tempo e, 
polo tanto , coa aportación dun gran ofic io, nunha 
linguaxe do "esencial". 

O conxunto de ed ificios re laciónase co lugar a 
través de dous grandes ocos (un por planta) na 
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A COMPLEXA SIMPLIFICACiÓN 
León López de la Osa González, Arquitecto. 

nave de loxíst ica , desde os que se incorpora 
visualmente ao val. O resto dos ed ific ios, dedica
dos ás distintas fases do proceso de fabricac ión 
(materia prima, corte , confección , plancha e pro
ducto acabado) , manteñen un ha relación co lugar 
de escala e mesma linguaxe constructiva. Nelas 
levouse o programa ata o último extremo, evitando 
calquera inxerencia de luz natural e problemas de 
condensación. Esta decisión é a mais difíci l de 
entender, na medida en que o ambiente do traba-
110 se converte en monótono e artificial. 

As futuras ampl iacións prevíronse deixando un 
espacio en sentido transversal , de maneira que se 
poden , por simetría, duplicar as naves. 

A visita lembroume a dun mosteiro, a paisaxe, o 
silencio, os muros cegos, os patios minimalistas, só 
nos talleres se escoitaban as máquinas, e a xente, 
cada unha no seu sitio , parece que rezaban ao 
redor das teas; sen dúbida era un lugar sagrado. 





o ed ifi cio desenvólvese principalmente en planta 
baixa pero, abrigado palas característ icas físicas do 
solar e a necesidade de cumprir ca programa requerido , 
ten algunhas dependencias na p lanta alta. Tendo en 
conta o uso ó que vai adicarse ubicáronse as superfic ies 
destinadas á util ización d irecta do público na p lanta 
baixa, deixando para a planta alta as dependencias de 
uso interno do Centro de Saúde e do persoal que o aten
de. Dado que, ademais, non hai actualmente edifica
cións que o impidan , buscouse tamén que o lugar de 
descanso de médicos e enfermeiras tivese a posibilida
de de proxectar a visión cara ó mar. 

A so li citude dos Servi cios Técn icos do SERGAS , 
houbo que delimitar claramente a zona de xinecoloxía a 
fin de separala no posible da zona de ped iatría. Esta 
separación , que ten por obxecto evita-los posibles conta
xios de enfermidades infantís ás nais xestantes, rea lizouse 
por medio dun muro divisorio interior de pedra e dotando, 
ó mesmo tempo, a zona de pediatría dun pequeno xardín 
que ó tempo que permite a distracción dos pequenos 
facilita a posibil idade de ser utilizado como área engadida 
á zona de espera interior nos momentos que o cl ima o 
permita. Ó mesmo tempo, ese muro de pedra recol le uns 
bancos empotrados, tamén de pedra, e os chanzos da 
escaleira de subida á planta alta. 

A iluminación de luz natural dos espacios interiores 
foi previ sta a través do patio de pediatría e por medio da 
entrada controlada desde a planta alta de xeito que esta 
luz bañe os espacios de circulación da planta baixa. 
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CENTRO DE SAÚDE DE COMBARRO 
Arquitecto: lago Seara Morales. 

Arquitecto Técnico: Guillermo Prieto Fernández. 
Promotor: Dirección Xeral de Recursos Económicos. 

Sergas, Xunta de Galicia. 
Constructor: Construcciones Abal , S. A . . 

Data do proxecto: 1998. 
Remate da obra: 1999. 

Situación: Combarro, Poio. (Pontevedra). 
Fotografias: Juan Rodríguez. 

Todo o proxecto xoga coa intención de dignificar coa 
súa presenc ia una zona moi degradada da vil a de 
Combarro no que as preexistenc ias do rural están 
latentes pero que foron danadas pola presencia dunha 
construcción de vivenda unifamiliar moi degradada e 
pala cercanía de construcción s de tipoloxía urbana que, 
pouco a pouco, se están achegando á zona. 

Con esa mesma intención, tentouse converter a dis
tribución do Centro de Saúde nunha especie de "ágora" 
cuberta que se prolonga no pat io inter ior e que tenta 
aportar un lugar de encontro que, na actual fisonomía do 
barrio, non exi ste. Trátase de facer, deste xeito , que o 
feito da enfermidade , que é o que obriga á asistencia a 
este tipo de lugares , se desdramatice e que o espacio 
asuma, de xeito físico, a realidade que se dá neste tipo 
de centros e que é a de que a xente acode a eles por 
motivos de saúde pero os converte , ó mesmo tempo, en 
lugares de reun ión e intercambio de información. 

Os materiais el ixidos tamén tentan dignificar o edifi
cio. O chapado de grandes pezas de pedra xoga con 
diferentes texturas para diferenciar exteriormente as dis
tintas zonas do interior. Nos interiores tentouse a simplifi
cac ión, a racionalidade e a busca do efecto de "ágora" 
mediante a pedra nos zócalos e o enfoscado e pintado 
no resto. 

Por requerimentos da ordenanza municipal houbo 
que contemplar a construcción dun porche dianteiro, o 
cal realizouse cun sistema de piares que recollen unha 
pantal la quebrada a modo de gran pescante. 
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PLANTA BAIXA 

~ 1. ENTRADA E SOPORTAL 
2. CORTAVENTOS 
3. VESTíBULO 1 
4. RECEPCiÓN 
5. ARQU IVO DE HISTORIAIS CLÍNICOS 
6. SALA DE CURAS 
7. CONSULTA DE MEDICINA XERAL 
8. ENFERMERíA DE MEDICINA XERAL 
9. CONSULTA DE MEDICINA XERAL 2 
10. CONSULTA POLIVALENTE (MATRONA) 
11 . ASEO MATRONA 
12. SALA DE ESPERA 

(MEDICINA XERAL E MATRONA) 
13. VESTíBULO 2 
14. CUARTO DE INSTALACIÓNS 
15. OFICIO L1MPO 
16. ASEO DE PEDIATRIA 
17. ENFERMERíA DE PEDIATRíA 

--;J3 18. CONSULTA DE PEDIATRíA 
19. SALA DE ESPERA (PEDIATRíA) 
20. PATIO INTERIOR 
21. ASEO PÚBLICO 1 

-1c (APTO PARA MINUSVÁLIDOS) 
~ 22. ASEO PÚBLICO 2 

(APTO PARA MINUSVÁLIDOS) 
23. DISTRIBUIDOR 
24. OFICIO SUCIO 
25. ESCALEIRA 
26. PATIO EXTERIOR 

f. - FELPUDO 

PLANTA ALTA 

1. ESCALEIRA 
2. PASARELA 
3. DISTRIBUIDOR 
4. BIBLIOTECA E SALA DE XUNTAS 
5. VESTIARIOS HOMES 
6. ASEOS HOMES 
7. ASEOS MULLERES 
8. VESTIARIOS MULLERES 
9. ALMACÉN 
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Coñecín a lago Seara no outono do ano 1988, sendo 
eu un arquitecto novo, recén titulado, e el o xefe do ser
vicio de arquitectura da Dirección Xeral do Patrimonio 
Histórico, servicio no que me viña de incorporar. 

Aprendín ó seu carón o método para intervir sobre a 
arquitectura de valor cultural; o gusto polo estudio agari
moso do edificio, pola lectura insistente das súas fábr i
cas -como se se tratase dun documento cifrado que 
escondese tódalas respostas-, e o diálogo de vagar con 
tódolos profesionais que nos poden axudar a interpreta
los documentos escritos, as patoloxías, os restos arque
olóxicos, a natureza máis íntima dos materiais .. . 

Aprendeume tamén a valoración, a inquedanza con
tínua polo contorno dos bens , entendéndoo coma un 
marco, en ocasións ben tallado e noutros casos estraga
do, que rodea inseparablemente o lenzo sobre o que o 
artista realizou a súa obra. 

No contorno da senlleira vila de Combarro, lago vén 
de realizar un magnífico exerc icio de arquitectura: a 
construcción dun pequeno centro de saúde que com
pleta a oferta dotacional desta vila. 

A situación das marxes da estrada Pontevedra-O 
Grove e a desaxeitada ampl iación do casco tradicional 
levan anos ameazando ocupa-los terreos agrícolas exis
tentes detrás do casco . Isto supón unha fronteira, un 
cerco agresivo que afoga o conxunto histórico e que 
hoxe se vai estendendo cara ó poñente , rubindo pola 
suave aba. 

É esta un ha situación desgraciadamente característi
ca e frecuente no territorio galego. O problema xorde 
por mor dos cambios progresivos, as máis das veces 
traumáticos, do territorio e das formas de asentamento 
tradicional , case sempre froito dun nulo intento de plani
ficación , xestión e ordenación do solo polas 
Administracións locais. O resultado é a inxerencia e, nal
gún caso, a eliminación dos equilibrados asentamentos 
históricos galegos. 

Nun territorio nesta situación , na marxe dereita da 
estrada, atópase o predio que ocupa o novo centro de 
saúde. Unha situación de bordo xerada pola extensión 
incontrolada do núcleo urbano e na que a unidade mor
folóxica do Combarro trad icional está a piques de desa
parecer. 

O edificio do Centro de Saúde de Combarro dialoga 
acertadamente con este emprazamento, adaptándose 
ós condicionantes do espacio construído na súa facha
da principal , mais sen rendirse a eles, demostrando que 
o bo resultado arquitectónico pode ser independente do 
contorno suburbano no que lIe toca colocarse. 

Se cambiámo-Io punto de vista, a paisaxe cambia 
sen a penas solución de continuidade e o inmoble do 
centro de saúde aparece integrado na aba tapizada cos 
lobios do viño. Semella que o arquitecto se esforzou en 
buscalo, e conseguiu definir un método axeitado que 
incorporar ó deseño e á construcción da nova arquitec
tura no territorio. Método que xa recoñecía buscar ó des-
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CENTRO DE SAÚDE DE COMBARRO 
Manuel M", Chaín Pérez, Arquitecto, 

cribi-Ia actuación na Ponte Vella de Baños de Molgas e 
que agora semella controlar e dominar. 

O edificio, na súa formulación volumétrica e na súa 
concepción constructiva, é sincero. Presenta a coheren
cia morfolóxica , constructiva e compositiva á que o 
arquitecto nos ten acostumados noutras intervencións , 
independentemente de que se trate das sedes de 
importantes institucións da Comunidade Autónoma, de 
establecementos comerciais de firmas de moda ou dos 
almacéns e obradoiros dun arquivo diocesano. 

Contoume lago, nunha ocasión , que cando dirixía 
xunto a Alvaro Siza a construcción do CGAC, o arquitec
to portugués xustificaba a falsidade que supoñía oculta
la enorme complexidade constructiva do ed ificio cun 
remate aparentemente sinxelo , simple , minimalista ... 
dicindo que o arquitecto é un poeta e que a poesía é 
mentir. Quizais o mestre portugués se lembraba naquela 
ocasión dos versos de Pessoa: 

"O poeta é un finxidor. 
Finxe tan completamente. 
Que ata finxe que é dor 
a dor que en verdade sente". 

lago, nesta obra, xoga coa incerteza, co equívoco, 
mais non nos mente. Sen renunciar , por iso, á poesía. 
Así, o pórtico da fachada principal axuda a situa-Io edifi
cio no seu contorno construído, dando continu idade ó 
soportal do edificio veciño. É un elemento forte , pesado, 
un frontón que dá tranquilidade ó ordenar a fachada, ó 
tempo fai un xesto ó xogar coa gravidade e non apoiar 
na estructura do resto do edificio , optando por resolvelo 
en ménsula. 

Tamén o edificio semella pecharse cara ó exterior, 
reforzando a lectura dun aparente sinxelo xogo de volu
mes que permiten a compresión da súa planta en U e a 
súa organización funcional. Tampouco se oculta a pode
rosa definición formal do volume do espacio central inte
rior, ordenado polo muro que soporta a escaleira. Mais 
no interior, dentro dese espacio aparentemente pechado, 
apreciámo-Ios corredores e as zonas de estar e espera, 
acolledoras, abrigadas e enriquecidas pola atmósfera 
luminosa do patio. As liñas de transparencias, a relación 
interior-exterior , son posib le gracias ás regandixas , ás 
roturas nos paramentos , que permiten sempre , a un 
observador cun mínimo de intención, entende-Io edificio. 

Unha ordenación coherente, racional , ó tempo que 
rica en matices espaciais, suxerente, e sen renunciar ó 
ensimesmamento no detalle, ó coi dado na solución de 
remate de encontros , trabal los minuciosos , ÓS que 
Seara, coma bo arquitecto artesán , adica moito tempo, 
traballando de vagar, coa afección e o oficio que com
parte cos autores recoñecidos ou anónimos desas gran
des e pequenas construcción s que constitúen o noso 
patrimonio arquitectónico e das que tantas veces temos 
falado xuntos. 
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o contorno da escena do Auditorio ao aire libre do 
Parque de Castrelos de Vigo, é un lugar de especial fer
mosura, dominado ante todo pola presenc ia dunha 
densa arboreda boscosa. 

O proxecto organízase en base a unha rúa corredor 
de acceso e circulación que distribúe o rec into inmedia
to á escena en dúas áreas: unha área exclusiva de inter
vintes en escena e no seu directo mantemento, e unha 
segunda área s.en relac ión directa coa escena. 

A escena propiamente , concíbese de acordo con 
dúas opcións básicas: pavimento de invernaxe e pavi
mento de tempada. O primeiro, tota lmente horizontal , 
confórmano lousas de form igón de cor bronze de 50 x 
100 cm que drenan polas súas xuntas . O segundo , 
módulos de 100 x 200 cm de tarima de madeira axusta
ble en altura. 

Esta escena está flanqueada lateralmente por unha 
sucesión de muros de cantería que se solapan ao xeito 
de bastidores escenográficos. 

Tras destes bastidores e a ámbolos dous lados da 
escena , d ispóñense dúas caixas de pedra, de menor 
altura que os muros frontais , onde se sitúan os cameri
nos, e na planta semisoto, vestiarios, almacéns e servi 
cios técn icos. 

Cosendo ámbalas pezas desenvólvese o backstage, 
tamén en formigón de cor bronce, no que se dispoñen 

AUDITORIO Ó AIRE LIBRE DO PARQUE DE CASTRELOS 
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Arquitectos: Salvador Fraga Rivas, 
Feo. Javier García-Quijada Romero, 

Manuel Portolés Sanjuán, 
Miguel Verdú Belmonte 

(especialista en espacios escénicos). 
Arquitecto Técnico: Julio Millara Turienzo. 

Arquitecto Técnico colaborador: Ramiro Fraga Rivas. 
Promotor: Concello de Vigo. 

Constructor: José Malvar construcciones, S. A . . 
Data do proxecto: 1997. 

Situación: Parque de Castrelos, Vigo. 
Fotografias: Manuel J. Vicente. 

os elemento de carga e descarga, e a través do que se 
conecta coa rúa corredor . 

Á outra beira da rúa corredor, apoiándose na preexis
tenc ia dun muro circular de mampostería de pedra, sitúa
se o edific io de servic ios complementarios e almacén. 
Estructúrase lonxi tudinalmente ao longo dun corredor de 
dobre acceso pechado cara á escena por un muro de 
granito que constitúe un verdadeiro fondo de escena. 
Lateralmente, nas zonas de peche, d ispóñense as dúas 
pequenas pezas de despacho de billetes e control. 

A disposic ión dos bastidores de pedra e o tratamen
to das cubertas con chapa de cobre, garanten que a 
súa percepción, aínda dende cotas altas , se axuste per
fectamente co contorno do parque . 

As dúas cantinas concíbense como caixas de madei
ra pechadas cara á zona de espectadores e abertas 
cara á zona oposta, de remanso e lecer. 

A pérgola, como fi ltro na parte dos espectadores , 
contr ibúe a rec intar o espacio e marcar os accesos. 
Construída con piares de madeira laminada. 

Os aseos concíbense coma pezas adosadas á ladei
ra que se prolonga na súa cuberta contribuíndo a refor
zar a imaxe de estar empotrados na mesma. 

Os materiais de pedra en cantería e mamposteria, for
migón de cor bronce a base de óxido de cromo verde , 
madeiras e cobre, envolven a arquitectura na paisaxe. 



PLANTA XERAL 

A ESCENARIO 
B BACKSTAGE 
C CAMERINOS E LOCAiS TÉCNICOS 
D CARGA E DESCARGA 
E EDIFICIO DE SERVICIOS 
F DESPACHO DE BILLETES E CONTROL 
G PÉRGOLA 
H CANTINA 
I ASEOS 
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PLANTA DE CUBERT A 

PLANTA PRIMEIRA 

1 CIRCULACiÓN 
2 XERENCIA 
3 ADMINISTRACiÓN 
4 SALA DE PRENSA 
5 CATERING 
6 ASEOS 
7 TERRAZA 
8 PATIO 

PLANTA BAIXA 

1 CONTROL 
2 DESPACHO 
3 ALMACÉN/SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
4 PATIO 

I d I 

o 

o 

o o 
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A contradicción é o signo dos nasos tempos urbanos. 
Grandes inversión s para breves momentos de pracer. concentraccións 
masivas en espacios preservados polo seu atractivo como remanso de paz. 

Desde que , a comezos de século, a "Finca da 
Marquesa" se converteu no "Parque de Castre los " , o 
Parque Quiñones de León está no centro do afecto dos 
vigueses. O paseo pala fortaleza , por fin conqu istada, 
deu sosego á ansia de red istribución soc ial nos albores 
do sécu lo e a peza cobrada converteuse na máis esti
mada. Por iso, non é doado intervir no parque; calquera 
acción será unha intromisión. 

Ca transcurso do tempo, os bosques da zona con
vertéronse en ed ificios e o parque nunha ill a. O cerco 
resu ltou insufic iente para conter a presión urbana e xur
diron novas especialidades no uso: parque urbano, par
que infantil , pista deportiva, museo, aud itorio.. e todas 
tiveron éxito , pero o aud itorio , ademais, deulle sana. 
O antigo aud itorio , imitación dos seus antecedentes gre
gas, era a penas unha adecuación da natureza existen
te, e por iso foi facilmente asimilado polo medio. Pala 
súa sinxeleza resu ltaba apto para as representac ións 
populares dos anos sesenta, pero resulta inaxeitado ao 
histrion ismo actual dos espectáculos de luz e son. A téc
nica reclama unha renovación. 

Pero .. ¿Como construír ande non se debe con s
truír?.. ¿Como apoiarse nun territorio tomado "en prés
tamo" á natureza? A proximidade á c idade dificulta con
cretar o mito romántico da inserción dun edific io no bos
que. A agred ida superf icie do parque non dixire con 
fac ilidade novas ed ificios. O proxecto a realizar ti va que 
encontrar as súas prop ias 
reg ras. 

Abocados a un difícil com
promiso ca emprazamento, os 
autores introducen o equ ipa
mento entre a natureza usando 
os métodos habituais no par
que, intentando convivir coas 
árbores. Así, o edificio estructú
rase como unha serie de muros 
de pedra inseridos no bosque, 
entendendo que os muros nun 
parque son construcc ións do 
home xa aceptadas como ele
mentos propios da paisaxe. A 
in tervenc ión , deste modo , 
apóiase en preexistencias que 
tiñan gañado o seu espacio na 
memoria histórica do lugar, e 
nunha co idada se lecc ión de 
materiais naturais que buscan 
aprop iarse da colorac ión da 
zona. 

A mag ni tude do trasfego 
de homes e máqu inas es ixe 
unha gran eficacia á arquitec-
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o CAZADOR NO CENTEO 
Julio D. Rodríguez, Arquitecto. 

tura. O programa resólvese a través dunha organizac ión 
sinxela e "natural" que reproduce os acertos dos edifi
cios anteriores e perfecciona a "musculatura tecnolóxi
ca" do escenario. As estructuras de apoio escénico son 
desmontables e desaparecen, unha vez acabada a tem
porada, para recobrar a escala afín ca parque. 

Mediante unha c lara distribución en planta dispóñen
se os volumes ao servic io da escena. Un magnífico muro 
de pedra, de extrema sobriedade, separa os espacios 
de representación dos ámbitos do espectáculo. A este 
fondo súmanse os carpos laterais a xeito de bambal inas 
pétreas, para limitar o espacio do escenario. A escena 
queda definida por estes mínimos requisitos espaciais, 
polo baleiro deixado pala arquitectura. 

Os camerinos , ubicados lateralmente , íll anse do 
aud itorio e vincúlanse ca escenario. As salas VIP e de 
prensa ábrense ao parque. A previ sible organ izac ión 
interna destes edific ios queda trastornada pala sorpren
dente irrupción da natureza. Med iante a astuta inserción 
de pequenos patios presérvanse certas árbores 'e inté
granse nos ed ific ios. Retallos da paisaxe capturados 
pala arquitectura nun esforzo por recordar que se está 
nun ámbito alleo. 

Trátase , en defi nitiva, dunha intervención sen estri
dencias, que evita rec lamar un lugar no coro de desati
nos do parque uti lizando unha linguaxe con vontade de 
anonimato. E isa nótase. 
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DESCRICIÓN XERAL DO EDIFICIO 
E CRITERIOS GLOBAIS DE DESEÑO 

o edificio ten carácter de "límite" entre o campus e o 
seu medio natural. Cerra o campus cara ao sur e con
vértese nunha potente barreira visual que, por un lado, 
elimina as vistas ás cubertas do novo Pavillón dos 
Deportes e, por outro, debe permitir a contemplación da 
fermosa paisaxe das ribeiras do Miño, que discorre cara 
ao sur. Por isto, o volume proxectado debía ser facilmen
te transpasable e estar dotado de certa "permeabilida
de". O proxecto debátese continuamente entre a intro
versión propia dos espacios de reflexión e estudio e a 
apertura cara a fermosa zona que recolle o edificio. 

O programa proposto abarca dous usos diferentes: 
unha Biblioteca Intercentros do campus lucense para 
1.400 postas de lectura e unha zona para Servic ios 
Centrais da Administración do citado campus. 

O edificio resólvese en catro plantas e dous volumes, 
un prismático e outro cilíndrico unidos por unha estreita 
pasaxe . Aa volume prismático, que recolle o uso da 
biblioteca nas plantas 1ª e 2ª e na planta baixa e semi
soto de servicios administrativos centrais , párteo obli
cuamente unha rúa central como conexión entre zonas 
comúns e salas de lectura nas plantas altas. O gran 
volume cilíndrico está ocupado unicamente palas salas 
de lectura da biblioteca. 

A oblicuidade intencionada do trazado da rúa cen
tral cuberta, antes citada, enténdese como intento de 
evitar visualmente un dos elementos que máis condicio
naron o deseño do edificio: as vistas demasiado eviden
tes das cubertas do novo pavillón de deportes que, 
dada a acusada pendente do terreo, se aprecian con 
claridade desde cotas superiores. Ademais , esta rúa 
interior ten o sentido de volcar o visitante desde o acce
so normal , ao norte, cara ás fermosas vistas das ribeiras 
do Miño, ao sur. 

O programa presentado contempla dúas áreas de 
lectura , unha de humanidades e outra de especiali
zacións técnicas. No proxecto diferenciáronse e separá
ronse con nitidez as dúas áreas reservándose o espacio 
oeste, de planta rectangular en dous niveis, para a área 
de humanidades e o espacio este, de planta circular e 
en catro niveis, para a área de especializacións. 

SALAS DE LECTURA E CONSULTA. 
FUNCIONAMENTO E DESEÑO. 

A idea xeral de funcionamento da biblioteca é a de 
conxugar zonas de estudio e estanterías que permitan 
un acceso directo do usuario á publicación desexada. 
Neste sentido pretendeuse que, aínda partindo desa 
premisa, os espacios estivesen ordenados en canto a 
diferenciación de ambas funcións (consulta e búsqueda 
da publicación) para dotar de maior tranquilidade aos 
usuarios situados nas mesas de estudio. 

BIBLIOTECA INTERCENTROS DO CAMPUS DE LUGO 
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Santiago Catalán Tobia. 

Aproveitando a cota de implantación das grandes 
ventás corridas en ambas zonas sitúanse, na zona infe
rior e adosadas ao muro de cerre, as estanterías segui
das. Esta solución permite crear unha circulación exte
rior para os que buscan publicacións , que deixa á 
marxe as zonas de lectura que requiren maior tranquili
dade e concentración . Aa mesmo tempo, ese corredor 
exterior permite colocar as mesas suficientemente alon
xadas do bordo do edificio, formando un beirado interior 
que evita a incidencia da luz directa sobre o plano de 
traballo do lector. 

No esquema rectangular da área de humanidades, 
os dous niveis uníronse por unha ampla escaleira de 
dous tramos e abriuse un oca lonxitudinal que remata 
superiormente por un gran lucernario corrido, aboveda
do, que recolle a luz norte para a iluminación central de 
ambos niveis. No esquema circular , un patio central 
axardinado actúa como núcleo central de iluminación e 
como regularizador do nivel de iluminación das salas. 

Nas dúas zonas, a diafanidade e a claridade das 
plantas pro postas permite a visión global de toda a sala 
desde os postas de control e atención ao público, ande 
se sitúa o despacho do bibliotecario, nun esquema que 
se repite en todas as salas de lectura das dúas áreas. 

Nas plantas altas de ambas zonas buscouse unha 
solución que personalizase mellor estes espacios e pro
xectáronse forxados con lixeiras pendentes sustentados 
por grandes vigas prefabricadas de canto. Falsos teitos 
de escaiola xogan con formas curvas entre estas vigas 
que se manifestan interiormente como nervaduras dun 
teito abovedado, aportando amplitude visual e volumétri
ca aos espacios de lectura. 
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PLANTA SEMISOTO 

PLANTA PRIMEIRA 
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Descrición da solución adoptada 
O edificio canta con dúas grandes aspiracións urbanísticas: 
- configurar a futura praza pública da Casa do Concello. 
- mellorar a conexión da trama urbana. 

No que respecta á praza, a Corporación Municipal 
desexa unha Casa Consistorial situada ao fondo dunha 
gran praza, cun forte carácter representativo. Por iso o 
edificio se coloca nun lateral , actuando de cerre da 
praza e coa difícil misión urbana de suavizar a presencia 
dun conxunto de edificacións de volume excesivo, que 
alcanzan unha altura importante. Por esta razón adopta 
un alzado con dúas plantas. 

Sen embargo, para reducir a súa presencia na praza 
e non restar protagonismo á futura Casa Consistorial , 
fragmenta o seu volume cun carpo previo que lIe serve 
de acceso. A súa colocación lateral na praza xera nesta 
un espacio principal rectangular, con vocación repre
sentativa. Coa beira edificada crea uns espacios irregu
lares de escala moito menor, máis domésticos, que se 
conseguen mediante a perda dunha altura, quedando 
reducido nesta zona a tan só planta baixa. Esta solución 
permite que estes espacios sexan privados, de uso ínti 
mo, adecuado para as consultas. 

En canto á conexión da trama urbana, o edificio 
salva a diferencia de cotas existente entre as rúas que 
lIe serven de acceso mediante unha planta semisoto, 
que xera unha entrada a nivel pala rúa traseira. Créase, 
ademais, unha rampla peonal de conexión entre a rúa e 
o futuro nivel da praza consistorial , de tal forma que esta 
será máis facilmente accesible desde todos os puntos 
de Burela. 

A nivel espacial , unha banda de 
espacios lineal permite resolver os 
accesos desde a praza estructurán
dose as distintas dependencias en 
bandas paralelas á de acceso. Esta 
engloba os accesos principais ao 
centro: dous elementos con funcio
namento independente, área de ins
pección e área de saúde dótanse de 
accesos independentes, aínda que 
se unen por un pórtico común. Entre 
os dous servicios, a asistencia 
social, accesible desde ambos. 

Un gran volume en planta alta 
reúne todas as consultas xerais do 
centro, volume que se abre á futura 
praza pública , ao tempo que dá 
acceso ás consultas dos médicos e 
serve como sala de espera, contan
do cunha serie de bancos que se 
encargan de ordenala. Tamén na 
planta primeira, pero en zonas máis 
reservadas, se colocan o servicio de 
veterinarios e a zona reservada ao 
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persoal médico (sala de estar , biblioteca, vestiarios , 
despacho ... ). 

Na planta baixa dispóñense os servicios de informa
ción-administración e as unidades médicas específicas: 
salas de curas e toma de mostras, pediatría, maternida
de (matrona), saúde bucodental , psiquiatría ... todas 
estas zonas dispoñen dun espacio previo que permite a 
espera sen interferencias coa circulación xeral do edifi
cio. A área de saúde mental , máis específica, colócase 
ao fondo do edificio , xirada 900. O xiro permite unha 
definición inequívoca desta área tan especial. Ademais 
todas as consultas se abren á praza privada, especie de 
xardín reservado, que en psiquiatría actúa como verda
dei ro colchón da unidade. 

Por último, a planta semisoto utilízase como planta 
técnica, pero ao tempo permite unha entrada e saída 
directamente á ambulancia, a través dun ascensor ad
haG, que enlaza coa planta baixa e ca gran volume da 
planta alta. Este completa os seu s accesos públicos 
cunha escaleira central. Un segundo ascensor e outra 
escaleira, de carácter moito máis restrinxido, completan 
o sistema de circulación vertical do centro. 

Materiais 
A fragmentación do volume intensifícase ca emprego 

de materiais diferentes: pizarra e taboleiro Prodema. A 
dual idade de materiais faise extensiva ao interior do edi
ficio, correspondéndose coa dicotomía público-privado. 
Diferénciase entre solos de gres porcelanato (compacto) 
e pavimento de resina; entre revestimento de estratifica
do e paredes revestidas de vin ilo, entre falsos teitos de 
escaiola e Heraclit, e falsos teitos de madeira. 

PLANTA DA URBANIZACiÓN 
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PLANTA BAIXA E SEMISOTO 

PLANTA PRIMEIRA 

CORTE LONXITUDINAL 

CORTE TRANSVERSAL 



1.- CUBERTA DE CHAPA DE CINC NQ 14 CON XUNTA ALZADA CON PATILLA DE ANCORAXE 
2. - PLACA DE ILLAMENTO TÉRMICO HERATEKTA C2 DE 35 mm. FI XADA CON 6 TACOS HERAKLlTH P 
3. - FORXADO UNIDIRECCIONAL TIPO PRELOSA 30 cm. 
4.- TABOLEIRO FENÓLlCO CONTRACHAPADO DE FAIA 
5.- CARPINTERíA DE ALUMINIO ANODIZADO INOX LlJN EMERY PAPER CON PERFIL TIPO CORTIZO 2300 
6.- ALBARDI LLA DE CINC 
7.- CUBERTA INVERTIDA FORMADA POLA PLACA ROOFMATE LG 660x120x5 SOBRE BASE DE NIVELACiÓN DE CANTO RODADO E IMPERMEABILIZACiÓN DE LÁMINA DE PVC 

SIKAPLAN 12G FIXADA CON ANCORAXE MECÁNICO EN TODO O PERIMETRO 
8.- CAPA DE FORMACiÓN DE PENDENTES EN MORTEIRO ALlXERADO DE ARLlTA 
9.- APLACADO DE FILlTA GRIS 25mm. FIXADA MEDIANTE ANCORAXE DE ACEIRO GALVANIZADO CON VARILLA E/4 mm. 
10.- ZUNCHO DE BORDE DE FORMIGON H-175 
11.- RETACADO DE MORTEIRO DE CEMENTO 1:6 
12.- CERRAMENTO CONSTITUIDO POR 1/2 PE DE LADRILLO OCO DOBLE ILLAMENTO DE POLlURETANO PROXECTADO 4 cm. 30 kg/m3 DE DENSIDADE E TABIQUE INFERIOR DE 

LADRILLO OCO DOBLE 8 cm. REVESTIDO CON MORTEIRO DE XESO PROXECTADO 
13.- FALSO TEITO DE FIBRA DE MADEIRA MINERALIZADA TIPO HERAKLlT TRAVERTIN MICRO 60x60 cm. SOBRE PERFILERIA OCULTA 
14.- PERFIL PERIMETRAL DE OC OS DE VENTÁS EN CHAPA DE ACEIRO INOX 1 mm. 
15.- LINTEL INTERIOR DE OCOS CON PREMARCO E TABOLEIRO FENOLlCO CONTRACHAPADO DE FAIA 
16.- CARPINTERíA DE ALUMINIO ANODIZADO INOX LlJN EMERY PAPER PERFIL TIPO CORTIZO 2300. APERTURA OSCILOBATIENTE E VIDRO DOBRE 4++8+6 
17.- RECERCADO INTERIOR DE XAMBAS DE VENTANAS EN TABOLEIRO FENÓLlCO CONTRACHAPADO DE FAIA 
18.- PEANA INTERIOR DE OCOS DE VENTÁ EN CHAPA LISA DE ALUMINIO ANODIZADO INOX 1 mm. 
19.- PAVIMENTO DE RESINAS EPOXY CUARZO COLOR CALIDAD RQC TIPO TECHNIFLOOR, DISPOSTO SOBRE CAPA DE RECRECIDO DE MORTEIRO DE CEMENTO 1:4 
20.- BABEl RO DE CHAPA DE CINC 
21 .- LINTEL DE FORMIGÓN CARA VISTA COR BRANCA 
22.- RECHEO DE GRAVA 
23.- IMPERMEABILIZACiÓN EXTERIOR A BASE DE EMULSiÓN BITUMINOSA CON CARGAS IGOL-A E LAMINA DRENANTE 102 DE SIKA OU SEMELLANTE 
24.- TUBERíA RANURADA DE PVC DIÁMETRO 160 
25.- VIGA DE CANTO EN FORMIGÓN BRANCO CARA VISTA 
26. - ILLAMENTO DE VIDRO CELULAR POLYDROS 20 mm. 
27.- TABICA DE PLACA DE ESCAIOLA LISA 
28.- FORXADO UNIDIRECCIONAL TIPO PRELOSA 32 cm. 
29.- FALSO TEITO DE PLACA DE ESCAIOLA LISA 
30.- ENFOSCADO DE MORTEIRO DE XESO PROXECTADO 
31 .- PAVIMENTO DE RESINAS EPOXY CUARZO COLOR CALlDADE ROC TIPO TECHNIFLOOR, DISPOSTO SOBRE CAPA DE RECRECIDO DE MORTEIRO DE CEMENTO 1:4 ILLAMENTO 

DE POLlESTIRENO ALTA DENSIDADE 40 mm. E SOLEIRA DE FORMIGON H-150 DE 12 cm. 
32.- FORRO DE CHAPA DE CINC 
33.- CANALÓN DE CINC 
34. - ALERO DE FORMIGÓN VISTO COR BRANCA 
35.- PERSIANA DE LAMA ESTREITA DE ALUMINIO ANODIZADO GRADULUX 
36.- PAVIMENTO DE GRES PORCELÁNICO COMPACTO 40x40 COR GRIS, ASENTADO CON CEMENTO COLA A CAPA DE RECRECIDO DE MORTEIRO DE CEMENTO 1:6 
37.- FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO 1/2 PE 
38.- TUBERíA DE VENTILACiÓN EN COBRE DIÁMETRO 63 
39.- LASTRE DE CANTO RODADO 
40.- ALBARDIÑA DE CINC 
41 .- PETO DE LADRILLO PERFORADO UN PE ARMADO 
42.- REVESTIMENTO DE TABOLEIRO DE MADEIRA DE ALTA DENSIDADE VERNIZADO TIPO PRODEMA 10 mm. FIXADO MEDIANTE TORNILLERIA DE ACEIRO INOX. A RASTREL DE 

ALUMINIO 50x25 DISPOSTO CADA 60 cm. EN TODO O PERíMETRO, INCLUSO ILLAMENTO DE POLlESTIRENO EXTRUSIONADO 20 mm. 
43.- RASTREL PERIMETRAL DE ALUMINIO 50x25 
44.- RASTREL HORIZONTAL INTERIOR EN ALUMINIO 50x25 DISPOSTO EN PEZAS DE 30 cm. SEPARADAS ENTRE SI10 cm. 
45.- MURETE DE ZÓCALO EN FORMIGÓN ARMADO CARA VISTA COR BRANCA 
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A UBICACiÓN NO LUGAR 
A parcela, moi próxima ao porto pesqueiro, nun lugar 

moi céntrico, procede da compra dos terreos dunha anti
ga serra que deixara de funcionar hai moitos anos. 

Neses terreos decídese construír a nova praza central 
da localidade, situando a futura Casa Consistorial ao 
fondo da mesma e o edificio do Centro de Saúde nun dos 
seus laterais coa difícil misión urbana de colaborar na 
configuración da citada praza sen restar protagonismo á 
Casa Consistorial , así como de mellorar a conexión da 
trama urbana e ademais, e xa non é pouco, tratar de sua
vizar a presencia cara a ese lateral dun conxunto de edifi
cacións existentes de volume excesivo. 

a edificio materialízase en forma dun gran 'L' que 
consegue resolver con total eficacia os presupostos urba
nísticos de partida. Adoptando un alzado de dúas plantas 
cara á gran praza, fragméntase sen embargo o seu volu
me frontal cun corpo previo que lIe serve de acceso, o 
que supón un escalonamento que intencionadamente lIe 
resta rotundidade. 

Cara á parte posterior e contra a beira edificada xéra
se un espacio urbano de planta irregular de moita menor 
escala, unha especie de patio de bloque privado moi 
adecuado para abrir cara a el as consultas deixando as 
salas de espera cara ao extremo contrario, de carácter 
marcadamente público, como acertadamente propoñen 
os autores. Na configuración dese espacio xoga un papel 
fundamental o xiro de 90° que leva a cabo a parte menor 
do gran 'L', que perde alí unha altura quedando reducido 
o edificio nesta zona só a planta baixa. 

En canto á conexión da trama urbana, o edificio salva 
a diferencia de cotas existente entre a Rúa Suafonte e a 
praza pública mediante unha suave rampla exterior que 
xera unha planta de semisoto á que se accede desde a 
citada rúa. Trátase dunha planta de instalacións que ao 
mesmo tempo permite situar a entrada da ambulancia. 

A ORGANIZACiÓN ESPACIAL INTERNA DO EDIFICIO 
Concíbese a organización interna en bandas lineais 

moi facilmente accesibles con acertada resolución dos 
accesos desde a praza. A área de inspección e a área de 
saúde dótanse de accesos independentes pero teñen un 
pórtico común. Entre ambos servicios sitúase a asistencia 
social. 

Na planta alta o gran volume lineal das consultas 
xerais ábrese, como se dixo, por un lado á praza pública 
e polo outro ao patio de bloque privado de carácter máis 
doméstico e que actúa como verdadeiro 'colchón de tran
quilidade' para as mesmas. 

a xiro de 90° no lado menor do 'L' permite situar con
venientemente a área de saúde mental, precisamente 
porque dado o seu especial carácter require a máxima 
privacidade e tranquilidade. 

OS MATERIAIS CONSTRUCTIVOS 
A pel do edificio realízase en dous materiais moi dife

rentes como son a pedra e a madeira, en res posta á frag
mentación intencionada que se deduce da dicotomía do 
encaixe entre o público e o privado, entre o representativo 
e o doméstico. 

Así a representatividade espacial que require o públi
co, ou o que é o mesmo, a parte exterior do gran 'L' 
resólvese con PIZARRA NEGRA en aplacado de placas 
horizontais suxeitas á fachada mediante un sistema de 
pletinas de aceiro embebidas en morteiro de cemento. 

Por contra, o espacio interior do gran 'L" resólvese con 
TABOLEIRO PRaDEMA BAK. de alta densidade, consti-
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tuído a partir de fibra de celulosa impregnada en resina 
fenólica termoendurecible con acabado de madeira escu
ra. A súa colocación é por medio de subestructura ventila
da de perfís de aluminio aos que se aparafusan as táboas 
mediante fixación vista e xuntas de separación de 8 mm 
de espesor. 

A dualidade de materiais tamén se manifesta no inte
rior do edificio en correspondencia coas partes que serán 
de uso público e as que o serán de uso privado ou do 
persoal. Así nos chans colócase o gres porcelanato com
pacto en partes públicas e o pavimento de resina en 
zonas máis privadas. En canto a revestimentos horizontais 
e continuando a dicotomía anterior, os falsos teitos de 
escaiola compleméntanse cos de planchas Heraclit de 
viruta de madeira mesturada con magnesita en perfilería 
de aceiro galvanizado e en revestimentos verticais as 
paredes pintadas combínanse con taboleiros aglomera
dos de diferentes acabados. 

BREVE COMENTARIO FINAL 
¿É comprensible o rexeitamento dunha parte da sl9cie

dade cara a estas solucións arquitectónicas? Para empe
zar non teñen tellado e non aparece a típica pedra de gra
nito por ningún sitio, como cabería esperar do seu "papel 
de representatividade' ... Todo o contrario, dispúxose un 
forrado de taboleiros de madeira tratada na fachada! ... 

E é que sempre formou parte do comportamento dun 
amplo sector da sociedade rexeitar o novo, simplemente 
porque non se parece ao tradicional , ao puramente clási
co. Non tanto por temor ao descoñecido como por rexei
tamento visceral ao estraño e , a priori , incomprensible. 

as conceptos que manexamos están cambiando 
cada vez máis ás présas, como tamén o fai a sociedade e 
xunto a eles é lóxico que cambien en paralelo non só os 
espacios/formas senón tamén os materiais con que levar 
a cabo as novas ideas. 

Se analizásemos todo isto con calma poderiamos che
gar a cuestionamos entón o porqué desa reacción de 
rexeitamento ás novas materialización s, cando aqueles 
mesmos cidadáns que se estrañan ven como normal e 
totalmente aceptable 'o outro cambio' (por exemplo, inter
net e o chateo, o correo electrónico, o cable, o deseño 
dos novos automóbiles, a TV con 40 can les, o euro, a glo
balización ... ), ¿ou é que acaso non o ven? 

a proceso de comprensión deste fenómeno pasa por 
abstraccións e recualificacións que non todos teñen a von
tade de facer, polo que non lIes resulta fácil chegar a 
entender a estructura do cambio conceptual. E é que o 
que fai avanzar o proceso creativo do ser humano é recon
siderar constantemente a validez dos presupostos de par
tida, é dicir, todas as súas conceptualizacións iniciais. 

Para iso fai falta unha postura tipícamente científica, 
investigadora: coñecer ben a orde da realidade e aínda 
así poñela en dúbida, incluso o aparentemente máis 
claro. Con iso, xeraríase a pluralidade de conceptos que 
nos permitiría ter actos creativos froito dun verdadeiro 
coñecemento do ser profundo dos obxectos da vida. 

a contrario desta postura levaríanos a copiar sen 
esforzo, a recrear-mimetizar, en resumidas contas, a malo
grar o acto creativo no seu sentido máis xenérico. E por 
permitir que isto non sucedese, por ter posibilitado a reali 
zación desta fenomenal peza de Arquitectura sabendo 
que ía recibir máis dunha crítica e por ter tido, en suma, a 
visión clara de apostar por todo o que se dixo máis enriba, 
o cal non é precisamente o camiño máis curto, a miña 
máis sincera felicitación ao Sr. Alcalde de Burela. 
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Un pol ígono industrial nas proximidades dunha vila 
galega do interior, un bosque de eucaliptos, unha estra
da lineal onde os coches pasan a 90 Km/hora, xunto co 
programa dun Centro Comarcal en vías de transforma
ción e adaptación á futura realidade galega, son os con
dicionantes que marcaron este proxecto. 

Optouse por realizar unha caixa, multifuncional , fron
te ó empaquetado de piano, específico . Transformar 
unha tipoloxía de equipamento público (Casa do 
Concello, etc.) , que permitise albergar no seu interior 
funcións e requerimentos que se están transformando 
debido á incerteza que supoñen os Centros Comarcais. 
Caixa que debía conter espacios con posibilidades dife
rentes (Exposicións, despachos, cafetería, aseos, etc.) , 
e tamén amosar publicamente a súa condición de equi
pamento colectivo. 

Ultrapasar un emprazamento pouco axeitado para un 
equipamento deste tipo (Polígono industrial , bosque de 

ESQUEMA ESTRUCTURAL 

CENTRO COMARCAL DE TABEIRÓS-TERRA DE MONTES 
Arquitectos: Xan Casabella López, Xosé Díaz Vieites, 

Manuel Fernández González. 
Aparellador: Benigno Carballo Louzao. 

Promotor: Gabinete de Planificación e Desenvolvemento Territorial. 
Consellería da Presidencia. Xunta de Galicia. 

Constructor: Taboada e Ramos. 
Data do proxecto: 1996. 

Remate da obra: 1998. 
Situación : Estrada C-541 . Polígono Industrial de Toedo. 

A Estrada (Pontevedral. 
Fotografías: Héctor Fernández, Xan Casabella (1 l. 

eucaliptos, estrada lineal , separación dun núcleo urba
no, etc.) tratando de situalo a nivel de comarca. A torre , 
de 18m de altura, pretende ser, máis que un sinal na 
estrada para identificar o edificio , unha atalaia que se 
asome por derriba dos eucaliptos e das naves indus
triais ós límites naturais da comarca de Tabeirós-Terra 
de Montes e á propia vila da Estrada. 

Identificar, tamén, esta nova tipoloxía, con elementos 
que proveñen da tradición coñecida (praza na súa fron
te , amplos porches, torre , balcón, etc.) contribúe a facer 
máis familiar algo novo. 

Finalmente, dotar o edificio de espacios baleiros no 
seu interior, permitiunos, por unha parte, crear posibil i
dades de novos usos (algúns deles xa cubertos trala 
inauguración), e por outra agrandar o edificio ó longo da 
estrada ata dispor dunha escala axeitada para ser visto 
a importantes velocidades. 
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PLANO DE SITUACiÓN 
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VISTA DA SALA DE XUNTAS CARA Ó PATIO SUPERIOR 

ESCALE IRAS DE SUBIDA Á PRANTA ALTA 
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VISTA DO PATIO SUPERIOR 

DESEMBARCO DAS ESCALEIRAS 



o edific io para Centro de Exposición Permanente de 
Recursos Comarcais, da zona do Val de Tabeirós e a 
Terra de Montes, situado próximo á Estrada, capital da 
comarca, na estrada que une esta vi la con Santiago de 
Compostela; é un deses sopros de aire fresco que de 
cando en vez, xunto con algún s exemplos de arquitectu
ras trad icionais milagrosamente en pé ou conservadas 
con criterio , nos reconfortan nos recorr idos polo rural de 
Galicia, ateigado de copias de arquitecturas foráneas , 
elementos folclór icos frívolamente descontextualizados e 
operacións urbanísticas salvaxes , algunhas delas non 
moi lonxanas deste Centro Comarcal. 

A pesar da súa ubicación, evidentemente mellorable, 
nunha parcela de escasa profundidade, ó pé dun cambio 
de rasante da estrada que impide a súa visión ata que se 
pasa diante del , con vistas a un polígono industrial e rode
ado de eucaliptos; aprovéitase a oportunidade e proxéc
tase un edificio que desde a sinxeleza, a claridade com
positiva e un acertado uso dos materiais, dá apropiada 
resposta á súa situación, ó programa que debe albergar e 
á función representativa da comarca. 

Todo o programa, con excepción da pequena cafe
tería, resólvese e envólvese nun volume prismático cun 
pequeno anexo de menor altura , que dá un idade a 
dependencias de escalas dispares (salón de exposi 
cións, of icinas , aseos ... ). A este volume adósanse os 
dous elementos, que desde o punto de vista compositi 
vo e representativo , máis aportan ó edific io: o porche 
lonxitud inal, coa cafetería nun dos seus extremos e a 
torre que na súa base contén o ascensor. Trátase de 
dous elementos contrastados e intencionadamente 
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UNHA OPORTUNIDADE BEN APROVEITADA 
Adolfo Villaverde Rodríguez, Arquitecto. 

potenciados, onde a súa función compositiva prevalece 
sobre da meramente util itaria e que articulan todo o pro
xecto. Verticalidade fronte a horizontalidade, fito fronte a 
continu idade. O porche modula, ordea e secuencia 
incluso a parcela, acobillando os aínda fráxiles carballos 
do xardín dianteiro. Xera unha presencia a través da 
repetición que lIe permite ó edificio facerse un sitio entre 
a velocidade da estrada e a escala das naves, trátase 
da melodía de fondo, do esquelete que arma e sostén . 
Pola contra, a torre é a metáfora do campanario , do faro 
na noite. É o soporte da representat ividade da comarca, 
o punto de referenc ia, unha chamada. 

Os materiais acompañan a composición matizando 
elementos e reforzando intencións. Búscase a esencia 
deles , a textura , a cor , valéndose das tecnoloxías 
actuais, que permiten grandes panos e acabados homo
xéneos. Así, a pedra cortada en sillares e con acabado 
apomazado dignifica o prisma principal; a torre de formi
gón visto evidencia a func ión estructural do seu períme
tro ; o fondo e o teito do corredor baixo o porche revíste
se de taboleiros de resinas coidadosamente despeza
dos, que co seu ton cálido nos agarima e invita a dirixir
nos desde o aparcamento cara á entrada, evidenciada 
nas transparencias xeradas polos grandes vid ros. Os 
sinxelos piares metálicos dan a pauta da orde do edifi
cio e do contorno. 

En definitiva un edific io sinxelo na súa composición 
e sincero na súa construcción , claro nas intención s e 
didáctico para quen queira mirar e ver . Un problema 
resolto, unha oportunidade ben aproveitada, que non é 
pouco. 
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o edificio configurouse en base a tres carpos inde
pendentes unidos por un eixe peonal de acceso 
común , definindo así un esquema no que os diferentes 
elementos se apoian nese eixe como edificios autóno
mos; respondendo isto a un proceso de deseño no que 
a definición do proxecto e a dos programas de usos a 
cubrir polo centro empresarial foron procesos paralelos 
que mantiveron un equema xeral inicial baseado na 
independencia e versatil idade no deseño das partes. 
Defínese finalmente o proxecto por un corpo principal 
que corresponde ao propio centro empresarial e que 
na súa definición inic ial e programa configuran como 
tema de deseño o inicio do proxecto ; a este carpo 
fóronse sumando, sucesivamente, un ed ificio destinado 
a restaurante e un ha zona comercial que finalmente foi 
ocupada por un ha entidade bancaria e, desta forma, o 

CENTRO EMPRESARIAL POlÍGONO DO TAMBRE 

OBRADO/RO 
175 

Arquitecto: César ColI Nuez. 
Aparellador: José Luis Armental Gude. 
Promotor: Asociación de empresarios 

do Polígono Industrial do Tambre. 
Constructor: Construccións La Rosaleda, S.L. . 

Data do proxecto: 1996. 
Remate da obra: 1997. 

Situación: Polígono Industrial do Tambre, 
Santiago de Compostela. (A Coruña). 

Fotografías:César ColI , 
Adolfo Enríquez (3, 9) . 

esquema de definic ión inicial de deseño do ed ificio 
permitiu absorber, sen dificu ltade, a aparente ambigüi
dade de producirse no mesmo proceso a definición do 
deseño e o programa de usos. 

Es ta composición fragmentada permitiu , á vez, 
resolver con maior liberdade formal a configuración do 
ed ificio , o cal , cunha ubicación pr ivil exiada, debía 
atender á súa integración nese ámbito sen eludir con 
iso o seu carácter de ed ificio representativo dunha aso
ciación empresarial, que soubo apostar, para iso, por 
soluc ións que supoñían a asunción dun certo risco ; 
actitude que se viu compensada por un grao de acep
tación moi amplo do edificio polos seus usuarios, con
dición esta que non consideramos allea á arquitectura 
que pretende non renunciar á calidade e ao interese 
das súas propostas. 
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NIVEL 1 

PLANTA DE CUBERT AS 
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A viaxe para ver o terreo é sempre tensa e emocio
nante , provoca , sen dúbida, un estado fortemente 
receptivo. 

A un lado montes estragados, cortados a pedazos, 
ás marxes da estrada os pedazos amontoados, campos 
de enormes bloques de granito ... Pero nós pensabamos 
na ampliación dun colexio .. e en cómo sería o terreo ... 

Resulta estar situado na zona fronteiriza entre o 
casco urbano e os labradíos que o circundan ao sudo
este, cara a onde descende en suave pendente. 

A parcela ábrese a uns arredores de campos con 
árbores que rematan no lonxano perfil dos montes que o 
separan da costa, e que provocan frecuentes neboeiros 
na zona. 

Tiñamos claro que o programa non debería cinxirse só 
á consecución dun conxunto de pezas que servisen de 
modo óptimo o labor docente, senón que era vital a exis
tencia de lugares de estancia e relación co máximo de cla
ridade, enriquecidos a través da súa relación co medio. 

Son moitos os anos e moitas as horas que un pasa 
no colexio ... , precísase espacio e bo .. . 

Seis pezas , seis bloques , cada un contendo unha 
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COLEXIO ALTAMIRA 
Arquitectos: Jesus Irisarri, Guadalupe Piñera. 

Colaborador: Marcelino Pichel. 
Aparellador: Antonio Carballo. 

Promotor: Conselleria de Educación. 
Xunta de Galicia. 

Xestión construcción: S.P.1. Galicia. 
Constructor : OBRAL S. L.. 

Data do proxecto: 1987. 
Remate da obra: 1999. 

Situación: Salceda de Caselas (Pontevedra). 
Fotografías: Manuel J. Vicente. 

serie de elementos do programa semellantes, e o baleiro 
entre eles, que os enlaza configurando un espacio mixto 
capaz de estancia e circulación , intermediario coa 
"outra" parte do programa, os exteriores. 

O carácter destas pezas , contedores autónomos, 
defínese perforándoas coa máxima precisión (orienta
ción, tamaño, presencia, etc.) , adecuándose ás funcións 
que conteñen á vez que posibilitando flexib ilidade no 
tamaño e disposición das mesmas, de modo que se 
potencie ao máximo a calidade ambiental e se exploten 
os seus vínculos co exterior. 

Unha vez máis, o coidado na adecuación ambiental 
e o funcionamento bioclimático apóiase nos espacios e 
volumes enerxeticamente activos; neste caso concentra
dos nas zonas comúns que funcionan como reguladores 
térmicos. 

Ao construí lo os bloques alixéiranse, son volumes 
definidos por un cerramento en capas con solución de 
fachada trasventi lada e particións interiores en seco , 
que, xunto a un chan continuo e común en todo o edifi
cio, posibilita futuras modificacións, buscando a maior 
versatilidade posible. 
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1. AULA POLIVALENTE 
2. LABORATORIO 
3. OBRADOIRO 
4. SECRETARiA 
5. DESPACHO SECRETARIA 
6. SALA DE PROFESORES 
7. ASEOS 
8. CUARTO DE CALDEIRAS 
9. CONTADORES 
10. MAQUINARIA ASCENSOR 
11 . AULA INFORMÁTICA 
12. AULA PLÁSTICA 
13. AULA MÚSICA 
14. BIBLIOTECA 
15. SEMINARIO 
16. ASEOS PROFESORES 
17. CUARTO DE lIMPEZA 

Iii -
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ALZADO NORTE 

ALZADO ESTE 

ALZADO OESTE 

CORTE T2 
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ALZADO SUR 

CORTE T3 
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ENeal DUNHA OBRA DE IRISARRI+PIÑERA 
Mario de Felice, Arquitecto. 

Falarei do que mais me interesa: isto é, do lugar, da pel e da institución . 
Teremos como fondo a relación imaxinaria que os autores estableceron cos bloques de granito, uns pausa

dos sobre outros nas canteiras próximas. 

Respecto ao lugar, insistirei na vontade que ten o ed ificio de facelo de novo. Iso da causa que trae consigo 
o espacio, o arredor, coi dando de todo o descoido anterior. 

Espacio-lugar feito dende a complexidade volumétrica, á maneira aquela do entre ou do fondo , así, os lími
tes xogan nas diversas direccións ao intercambio ca arredor. Algo daqueles comenzos da escu ltura furando a 
peza, traspasándoa, facendo espacio, distancia e atadura. 

Respecto da pel, temas a súa relación coa non verdade constructiva, trátase da pel como ferramenta inevi
table. Que isto é así amósao a súa cond ición de non brillo , a pel aquí non quere atenc ión , pois o xogo, a 
intensidade, está no sitio . 

A pel entra no asunto da levidade, dunha tensión , resorte ou salto vinculado á fala do fráxi l. 

Respecto da instituc ión , quixera referirme ao deber do espacio como valor educativo. E aquí no dobre sen
tido de F. Savater: valía , mais tamén coraxe, valentía. A abriga dos creadores na súa propia reflexión de dar 
cumprimento ao espacio educativo sen tópicos ou tradicións constructivo-formais recén inventadas. 

Tranquiliza ver obras nas que, coma ésta, parece que todo respira ben e dende a orixe. 
Merecen o eloxio a administración e a súa xente, pois sabendo facelas posibles deixánnos ver a insti tución 

no seu sentido máis orixinal. 
O valor de educar converténdose, tamén , en valía e coraxe no espacio. 
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ALZADO S.E. (PECHE) 

PAVIMENTOS 

CENTRO DE SAÚDE DE OUTEIRO DE REI 
Arquitectos: Fernando Casqueiro Barreiro, 

Javier Vizcaíno Monti. 
Colaboradores: José Carlos Sánchez Prieto, Arquitecto, 

Julio Barallobre, Arquitecto, 
M'. Cruz Rivas Fachal , Estudiante de arquitectura, 

Sonia Puente Landázuri , Estudiante de arquitectura, 
Juan Ferreiro Oliva, arquitecto calculista de estructuras, 

WATT-CALOR, empresa de enxeñería calculista de instalacións. 
Promotor: Consellería de Sanidade e Servicios Sociais, Xunta de Galic ia. 

Nas aforas dunha pequena vila da Terra Chá cons
trúese o Centro de Saúde nunha parcela langa (150 m) e 
estreita (20 m.), accesible só desde os lados curtos e 
colindante con out ras dúas parcelas semel lantes polos 
lados langas . 

A dignidade do público , e aínda máis na saúde, 
debe ser servida en todos os casos. 

O necesariamente conciso da forma e a reducc ión 
ao mínimo dos elementos expres ivos engrandecen o 
pequeno edificio . 

No interior, a adopción dunha sección en pendente 
permite adaptar as alturas dos recintos ás súas dimen
sións en planta: na parte de maior altura e ao nacente, 
as salas de espera, o recibidor principal e un altillo que 
permita ao persoa l sani tario o disfrute dunha certa 
marxe de intimidade ; na parte de menor altura e ao 
poñente, as consultas, os despachos privados, os servi
cios e as oficinas. 

Na construción, xa experimentada en obras anteriores, 
inclúense elementos de sofisticación no control da luz 
exterior: tramos de aluminio opaco, celosías fi xas de alumi
nio, persianas móbiles de aluminio, tela metálica de aceiro 
de dobre torsión, vidro transparente e translúcido ordenan 
en secuencia a construcc ión desde un novo modo de 
vela, o control da capacidade filtrante da materia. 

ÁRBORES 

Constructor: Imaga, S. A. 
Remate da obra: 1999. 

Situación: Outeiro de Rei (Lugo). 
Fotografias: F. Casqueiro, J. Vizcaíno. 

PLANO DE EMPRAZAMENTO 

; 

í 
H FORMIGÓN LAVADO (BORDO DE FORMIGÓN) 
G GRAVA MIÚDA SOBRE FIRME COMPACTADO 
C SEMBRA DE CÉSPEDE 

CASTIÑEIROS DE INDIAS, 12 unidades. 
CHOPO. 1 Ud. en patio interior edificio 

F.O. FIRME ORDINARIO 
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PLANTA DE CUBERTAS 

PLANTA PRIMEIRA 
(cota +2.45 y +2.97) 

PLANTA BAIXA 
(cota +/- 0.00) 

7. 

28. ROUPEIRO DO PERSOAL 
29. ASEO DO PERSOAL 
30. ESTAR PERSOAL 
31 . MANTEMENTO INSTALACIÓNS 

1. ACCESO 
2. CORTAVENTOS 
3. VESTíBULO 
4. RECEPCiÓN 
5. DESPACHO 
6. ARQUIVO HISTORIAS CLÍNICAS 
7. PATIO 
8. ESPERA PEDIATRíA 
9. ASEO PEDIATRíA 
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32. INSTALACIÓNS 
33. TEITO SOBRE BLOQUE DE SERVICIOS 
34. PASO SUPERIOR A INSTALACIÓNS 
35. BALEIRO SOBRE INSTALACIÓNS 

10. CONSULTA PEDIATRíA 19. INSTALACIÓNS 
11 . ESCALEIRA A ESTAR DO PERSOAL 19A. VESTíBULO DE INDEPENDÉNCIA 
12. PASO A ESPERA 20. CONSULTA POLIVALENTE 
13. ASEO 21 . ASEO 
14. OFICIO lIMPO 22. SALA DE CURAS 
15. OFICIO SUCIO 23. ENFERMERíA 
16. ASEO MINUSVÁLIDOS 24. CONSULTA MEDICA XERAL 
17. ALMACÉN 25. ESPERA XERAL 
18. CADRO ELÉCTRICO 26. SAíDA DE EMERXENCIA 

27. SAiDA DE INSTALACIÓNS 



CORTE TIPO MÓDULO CONSUL T N ESPERA 

'----_________ --'1 D 
CORTE 2 (escaleira) 
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CORTE LONXITUDINAL 

ALZADO N.O. 

In 
CORTE 1 (pediatría) 

CORTE 4 (vestíbulo) 



SECCiÓN CONSTRUCTIVA (POR FACHADA S.E. ESPERAS) 
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BALDOSA DE TERRAZO ~ 
MORTEIRO DE ASENTO 
RECRECEMENTO I 

ILLAMENTO DE POLlESTIRENO EXTRUSIONADO I 
FORXADO DE PLANTA BAIXA 

\/\/\) MURO DE FORMIGÓN e::25 cm. 
ZAPATA CORRIDA 75x45 cm. 

'----
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POLlURETANO PROXECTADO . =40 mm. 
PERFIL DE ALUMINIO 60/40/5 mm. 
FORMIGÓN DE ARLlTA.= 14 cm. 
FORXADO DE CUBERTA 4.=30 cm. 
ENLUCIDO DE XESO E PINTADO. 

REMATE DA CORONACiÓN 
TIRANTILLA HORIZONTAL DE ALUMINIO 30/30/1,5 mm. 

CHAPA DE ALUMINIO ONDULADA . =0.8 mm. 
(ALUMINIO ANODIZADO NO SEU COLOR) 

PERFIL HORIZONTAL DE ALUMINIO 30/60/1 ,5 mm. 
PERFIL VERTICAL DE ALUMINIO 30/60/ 1,5 mm. 
XUNTA DE NEOPRENO ENTRE PERFIS HORIZONTAIS E VERTICAIS 

ILLAMENTO AíXIOO TIPO WALLMATE e=SO mm. 
PILAR HEB- 140 
PANEL TIPO PLADUR (ACABADO, PINTURA SOBRE TEXTURGLAS) 

LINTEL DE ALUMINIO E PERFIL L PARA RECOLLER PANEL 
TlRANTILLA HORIZONTAL DE ALUMINIO 30/30/ 1.5 mm. 
GOTERÓN DE CHAPA DE ALUMINIO PREGADA 

CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NO SEU COLOR 
VIDRO PANO SUPERIOR: CLlMALlT 4/6/4 (CUNHA LUNA MATEADA) 
CELOsiA DE LAMAS DE ALUMINIO SOBRE BASTIDOR 

TAMÉN DE ALUMINIOANODIZADO NO SEU COLOR 
VIDRO PANO INFERIOR: CLlMALlT CON STADIP 3+3/6/4 

SOLEIRA DE FORMIGÓN LAVADO .=15 cm. 

BASE GRANULAR COMPACTADA . = 15 cm. 
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Sobre o lugar: 
Ás aforas da pequena vila de Outeiro de Rei constrú

ese o Centro de Saúde nunha parcela pequena, nun 
solar longo e estreito, accesible só polos lados curtos, 
colindante con outras parcelas semellantes nos lados 
longos , 'e rodeado de vivendas unifamiliares distantes 
nun territorio horizontal , aTerra Chao 

Sobre o medioambiente: 
Frío, vento, humidade. Un clima inclemente. 

Sobre os actos humanos: 
As reducidas dimensións do programa de necesida

des que atende o centro garanten que non será de 
medicina activa, invasiva. Sans e doentes irán alí máis a 
controlar a súa saúde que a eliminar a súa enfermidade. 
A visita ao centro de saúde convértese nun motivo de 
reunión , unha celebración intima da cotiá victoria sobre 
a decrepitude e amarte. 

Sobre os materiais: 
As consideracións mecánicas, basicamente gravita

torias, asignánselle aos materiais pétreos que en Outeiro 
serán pedra artificial , formigón: árido solto nos chans 
exteriores , en masa nos cementos, vertido nos muros , 
apisonado nos pavimentos exteriores, pretensado nos 
forxados. Ouérese reconstruír para o edificio un novo 
chan artificial de formigón armado vertido en obra como 
unha enruga de intimidade que a chaira Terra Cha non 
nos presta. O chan chega ata a altura de 2,10 m, á que 
se rematan os acabados interiores resistentes ao roce 
para minimizar o mantemento. 

O control da capacidade filtrante asígnaselle ao 
Metal. O metal non perde a súa natureza ao estirarse nin 
ao compactarse, é susceptible de expresar a súa verda
de trefilado, en forma de finas capas, en forma de sutís 
álaves ou en forma de potentes perfís. Aluminio e aceiro. 
Control da capacidade filtrante. A tela metálica de aceiro 
galvanizado de dobre torsión na pel máis exterior do 
edificio, a que o separa das parcelas veciñas, fai que 
toda a parcela sexa edificio. 

Sobre o edificio: 
Planta. - Ao documento de Planta sonlle apropiadas 

as discusións tipolóxicas. Dado que o exterior é desme
surado e plano, o edificio xera a súa propia lei , e dispon
se nun único corpo longo e estreito orientado norte-sur 
na súa dirección máis longa. A aproximación tanxencial 
permite o ingreso central e partir así a lonxitude total en 
dúas: a zona de pediatría disponse cara ao sur , e a 
entrada e a de medicina xeral ábrese cara nacente e á 
parcela. Establécense así dous traxectos complementa
rios: o primeiro, de entrada, ata acceder ao rec ibidor 
que ten a altura total do edificio subliñada polo patio e 
outro, xa no interior do edificio. A esta estructura prima
ria engádese outra apoiada no ciclo solar e no horario 
basicamente matinal de atención ao público: as áreas 
de espera recibirán luz de nacente ou mediodía, e as 

OBRADO/RO 
193 

A FORMA DA SAÚDE PÚBLICA 
Julio Barallobre Sanmartín, Arquitecto. 

consultas ábrense a poñente. As relacións de paso entre 
consultas establécense a través dunha terceira estructu
ra lonxitudinal pola cara interior da fachada. 

Sección.- Ao documento de Sección sonlle apropia
das as discusións tectónicas (sintácticas). O Centro 
constrúese en vertical, en horizontal e en grosor. Terra, 
aire e luz. Terra no chan , chan pétreo, continuación da 
Terra Cha sobre a que se asenta. Aire nas paredes , nas 
fendeduras e nas gretas. Luz, imaxe, opacidade, trans
parencia, reflexo. 

Alzado. - Ao documento de Alzado sonlle apropiadas 
as discusións icónicas e, como icono, o Centro proxec
touse sinxelo e facilmente recordable. O necesariamente 
conciso da súa forma e a reducción ao mínimo dos ele
mentos expresivos engrandecen o pequeno edificio 
para recabar a súa significación monumental. 

A Forma da Saúde Pública 
O Centro de Saúde de Outeiro de Rei é, desde a súa 

construcción , multiplemente lóxico, é dicir, a súa masa 
foi sometida ao control de varios paradigmas para pro
ducir unha forma accesible desde máis dunha comuni
dade de científicos. 

Pero a súa lóxica está posta ao servicio da socieda
de que o paga e que o usa, e foi unha esixencia do pro
xecto que a súa soa presencia dera corpo ao esforzo 
social de sanarnos a todos. Producirase a adecuación 
de forma a fondo, de continente a contido, da locución 
ao suxeito. 

Transparente e accesible, o Centro ofrécese franca
mente ao exterior, pero non de modo evidente e obsce
no. Embózase trans dunha serie concéntrica de veos: a 
tela metálica exterior , as persianas fixas de aluminio a 
nacente, o vidro translúcido ou transparente e as persia
nas orientables a poñente queren ser unha res posta ás 
preguntas pola transparencia e o control que fan pensa
dores da forma, como Manolo Rivera ou Susana Solano 
na escultura ou, dun modo disciplinarmente máis próxi
mo, ás que fai o ximnasio Maravillas ao rematar en verti 
cal coa forma tenue da súa dobre tela metálica. 

Nunha atmósfera de luz difusa as imaxes exteriores 
entran por todo o edificio, pero só á altura dos que están 
sentados esperando ou traballando. 

Unha franxa de vidro separa o chan de formigón do 
ceo de aluminio manifestando a superación da gravida
de e a inversión do modo clásico de estratificar cara ao 
lixeiro e cara a luz. A luz no Centro de Saúde de Outeiro 
de Rei entra no edificio desde a terra e ascende cara ao -
ceo, cara ao escuro. O ceo é distante e opaco, e o chan , 
o dominio de todos os cidadáns, é así igualitario e lumi
noso. 

Os autores incorporan a este edificio as formas de 
manifestarse dunha vigorosa Saúde Pública. Construíron 
un edificio transparente, accesible, sinxelo, lixeiro e lumi
noso, no que ata o seu carácter terá que sanar. 





o emprazamento da vivenda no 
solar vén determinado pola orientación 
sur que coincide coas mellores vistas 
ás que se abre a zona de día, e pola 
estrada comarcal ao norte, a cal queda 
illada d? propio solar a través da opaci
dade co.a que se pecha o proxecto 
nesa fachada que garda a zona de 
noite. 

As fachadas este-oeste preséntanse 
como ámbitos multiuso: accesos, solai
na, cobertizos zonas de xogo improvi
sadas, aparcadoiro, case como o vello 
alpendre que todos recordamos. 

No seu interior a vivenda consta de 
tres niveís de 70m cada un. Os dous 
niveis superpostos configuran o ámbito 
privado (traballo-entretemento e dormi
torios) e relaciónanse a media altura co 
ámbito público (salón , cccifía-comedor) 
situado a cota cero coa intención de 
fundir pavimento e solar nún único 
plano continuo. 

Os dous ámbitos quedan illados 
lonxitudinalmente pola ubicación das 
escaleiras, circulación horizontal , servi
cios, bateria de mobi liario e instala
cións. 

A cuberta é un forxado único de 200 
m2 que flota libremente , aglutinando 
baixo o seu plano os espacios pecha
dos propios da vivenda, os espacios 
exteriores anexos , e as relacións inte
rior-exterior que se producen entre 
eles. 

Materiais empregados: Cimentación 
de zapata corrida con muros de carga 
perimetrais de formigón armado, esteos 
metálicos exteriores e esteos de formi
gón interiores. 

Cerramentos de bloque de formigón 
de 15x20x40; de ladrillo oco dobre 
enfoscado e pintado; de estructura de 
madeira con tarima de carballo protexi
da para exteriores e taboleiro de DM 
chapado en carbal lo e vernizado para 
interiores; de vidro con cámara. 

Escaleiras interiores con estructura 
de madeira e acabado en carbal lo. 
Pavimento interior-exterior de gres 
antiesvarante de 40x40 e tarima de car
bailo no piso superior. 

Calefacción por solo radiante . 
Mobiliario en taboleiros de DM chapa
dos en carbal lo. Forxado de cuberta· 
rematado con chapa de zinc. 

I 
I 

I 
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VIVENDA UNIFAMILIAR 
Arqu itecto: Manuel de la Iglesia Pérez. 
Arquitecto Técnico: Celso Veiga Pérez. 

Promotor: Ricardo Pérez Patiño. 
Constructor: Feal y Rodríguez. 

Carpintería de madeira: Marcial Pérez Patiño. 
Ano de construcción: 1999. 

Situación: Lugar de Tarrío, Culleredo (A Coruña). 
Fotografías: M. de la Iglesia Pérez. 
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A casa aparece pausada no chan nunha alfombra. 
Este plano alfombra, xunto ó plano cuberta, que acom
paña a pendente natural do terreo, define, sen límites 
precisos, a vivenda. 

Entre ámbolos dous planos e o terreo circundante 
créase un mundo doméstico proposto. O estar-cociña, 
ocupa un volume pegado á terra que se apropia do 
prado ao oeste e das árbores froiteiras ao sur; e destas, 
fisicamente, a través do pórtico. Atravesando e rachan
do a caixa en día-noite , o movemento: andar , subir e 
baixar. 

Abaixo, almacéns, cal dei ras ... o inferno , enriba o 
descanso: os sañas e a limpeza dos carpos. A vida e o 
proxecto esténdense apropiándose do inferno, lugar de 
estar liberado do mundo formal. 

Dende a estrada, á que dá as costas, lectura de barrei
ras : a batería de armarios, os dormitorios, o corredor, os 
baños e as escaleiras, os mobles do estar e da cociña. 

OBRADO/RO 
199 

VIVENDA UNIFAMILIAR 
Amparo Casares, Arquitecta. 

O proxecto é un exerclclo preciso e implacable : 
espacios servidos e servidores, claridade programática 
noite-día, orientación, vistas, materiais ... 

O bloque de formigón ser revestir resolve os límites 
máis herméticos, os ocas excávanse nel, os parametros 
enfoscados organ izan outro grao de peche , o oca xa 
aparece a pano , e cando o interior pode convivir ca 
exterior, baixo a grande cuberta, o encontro é definido 
polo cristal e a madeira, clara evocación de lixereza. 

O coche está presente, inevitable realidade da vida 
do extrarradio urbano, próximo á cociña, que ten a 
ambivalencia de ser 'americana" e 'espacio do fume' . 
Marcas biográficas, sen dúbida. 

Pero o importante, penso, é que todo este mundo 
persoal , abstracto e vital , se transforma nunha casa cáli
da e acolledora, na que o preciosismo e o coñecemento 
dos oficios constitúen un lugar para vivir con calidade 
espacial , física e mental. 
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OFICINAS ELEKO 
Arquitectos: Carlos Quintáns, Antonio Raya, Cristobal Crespo. 

Colaboradores: Patricia Sabín, Enrique Blanco. 
Aparellador: Saúl González Casás. 

Promotor: Eleko Galicia S. A. 
Constructor: Varela Villamor. 

Data do proxecto: 1997. 
Remate da obra: 1998. 

Situación: Polígono Industrial da Grela-Bens, A Coruña. 

Este proxecto presenta unha res posta á necesidade 
de racionalizar o espacio disponible nunha nave industrial 
existente dentro do polígono industrial da Grela-Bens, 
para almacén de material eléctrico. Nun dos testeiros da 
nave alóxase un corpo de oficinas e atención ao público 
resolto en dúas plantas. Esta nova situación fai precisa a 
remodelación da fachada sueste ao obxecto de incorpo
rar iluminación e ventilación naturais, así como para ofre
cer ao exterior unha imaxe representativa máis acorde 
coa función comercial. Para iso disponse un dobre para
mento vítreo, separado por unha serie de patios axardina
dos que permiten tamizar e controlar a presencia dun 
contorno exterior especialmente hostil , ao tempo que se 
asegura un correcto control climático ao crear unha 
cámara ventilada que atenúa os efectos da incidencia 
solar sobre a fachada. A localizac ión deste baleiro en 
fachada permite unha relación moi rica dentro do propio 
edificio, buscando a presencia de exterior tan só en pun
tos moi concretos. O baleiro está actuando a modo de 
"muro de aire" perforado unicamente cando se necesita 
"tocar" o exterior. A distinta posición das oficinas con res
pecto ao plano exterior permite unha sección extremada
mente variada mediante un recurso moi sinxelo. 
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Fotografias: Leopoldo Alonso Lamberti. 
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o programa propoñía a ampliación dun centro de 
saúde existente para dotalo dunha sala de fisioterapia. A 
parcela na que está situado o centro era suficiente para 
acoller as novas instalacións. 

Optouse por separar a ampliación das construccións 
xa existentes, entendéndoa como un edificio cunha 
certa autonomía que busca a relación coas outras edifi
cacións non imitando a súa linguaxe, senón integrándo
se na parcela e respectando a xeometría ortogonal que 
vén determinada polos elementos existentes. 

O edificio -aínda que por necesidades funcionais 
require un ha certa intimidade- busca a relación coa rúa 
tentando contribuír á configuración do espacio urbano 
dunha maneira clara; así, non se limita a situarse no inte
rior da súa parcela, senón que leva a súa presencia aos 
límites incorporando os cerres da mesma na organiza
ción espacial , establecendo uns patios arredor do edifi
cio que garanten a privacidade a pesar da permeabili
dade interior-exterior. 
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CENTRO DE FISIOTERAPIA 
Arquitecto : Jesús Conde García. 

Colaboradores: Marta So moza Medina, 
Manuel Carbajo Capeáns. 

Aparellador: Luis Fole Barrio. 
Promotor: Sergas, Xunta de Galicia. 

Constructor: Feyju Galicia S. L.. 
Remate da obra: 1999. 

Situación: Melide. A Coruña. 
Fotografias: J. Conde García. 

O gran espacio da sala de rehabilitación e as depen
dencias que a "serven" maniféstanse nun corpo princi
pal ao que se adosa un elemento máis baixo configuran
do unha rotunda volumetría. A disposición interior define 
espacios máis fluídos e abertos que relacionan dunha 
maneira dinámica os nítidos volumes propostos e intro
ducen un grao de complexidade espacial na sinxela 
organización do edificio. 

A sala é unha gran caixa que se rompe e se "morde" 
interiormente buscando unha continu idade espacial , 
unha iluminación óptima e unha axeitada relación cos 
espacios exteriores . Esta composición dinámica nas 
súas relacións e equilibrios refórzase coa variabilidade 
que aportan ao espacio as grandes celosías móbiles de 
madeira. 

Estructuralmente o edificio resólvese cun esquelete 
metálico, que se arriostra cun caparazón de formigón 
armado. 

PLANO DE SITUACiÓN 
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A importancia do edificio de Jesús Conde comeza na 
súa aptitude ante o encargo, de cómo se pode transfor
mar un programa a través dunha valoración creativa do 
mesmo. O encargo de ampliar un centro de saúde para 
introducir a posibilidade de facer rehab ili tación non 
parece , en principio, unha gran oportunidade, pero se 
un ten unha postura ética e a capacidade creativa de 
concebir espacios, pode facer deste encargo unha boa 
arquitectura. 

Hai varias decisións sobre o lugar, claves para enten
der a dirección que tomou o proceso de construcción . 
Primeiro, a de separarse do edificio existente, deixándo
lIe o seu protagonismo no espacio, non iniciando un diá
logo, por outro lado difícil, dadas as condicións da zona. 
Non confundindo a idea de lugar coa de contexto, non 
facendo un edificio dictado polo medio ande se constrúe, 
senón entendendo o lugar no que se fai presente a arqui
tectura e adquire a súa razón de ser a partir da interpre
tación do lugar. Esta decisión de separar o edificio pro
porciona un ha liberdade esencial para a nova obra e así 
permite considerar o problema en toda a súa extensión e 
resolvelo dunha maneira lóxica. A dimensión dos espa
cios, a súa escala, a súa forma, nacen da necesidade, e 
as súas relacións pódense facer complexas en función 
do control das escalas . Como están resaltas a relación 
de escalas entre os espacios servintes e o gran espacio 
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CENTRO DE FISIOTERAPIA EN MELlDE 
Ricardo Beltrán, Arquitecto . 

central serv ido , paréceme unha das calidades máis 
salientables do edificio. 

A relación interior-exterior nace da posición do edifi
cio no solar, o que permite unha apertura de ocas axei
tada para os diferentes usos do edific io. O tamaño e a 
forma do oca pode ser así o necesario para o control da 
iluminación , da luz e dos seus matices. Isto permite aca
dar uns espac ios confortables , pensemos que o uso 
principal do ed ificio é o de rehabilitación , activ idade 
polo xeral penosa. Confort interior que se consegue , 
tamén, cun emprego adecuado dos materiais que logran 
unha textura e unha calidez axeitada para as distintas 
actividades. Os detalles constructivos están proxecta
dos cunha gran imaxinación e móstranse eficaces. Os 
acabados son os lóxicos para os materiais empregados. 
O material fundamental no exterior é o formigón , empre
gado aquí, intentando resaltar as súas cal idades plásti
cas. A cuberta de cobre, moi coi dada pala súa presen
cia , sobre todo desde a mirada alta do antigo edificio. 

Como conclusión , destacaría deste edificio a súa 
capacidade de construír un lugar, non finalizando un epi
sodio determinado polo seu contexto, senón de entende
mento do lugar como soporte da arquitectura, a súa 
capacidade de ser un edificio significativo no seu contor
no e de manexar, dunha maneira destacable, os elemen
tos dos que está construída toda boa arquitectura. 
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VIVENDA UNIFAMILIAR "CASA VIEIRA" 

A casa Vieira é unha vivenda para un ha familia xove 
con tres fillos. Situada no Breixo, un lugar moi preto de 
Santiago pero que ainda participa de características 
rurais , unha condición moi común nas beiras das cida
des galegas onde o urbano e o rural mesturan sen lími
tes. 

Con 140 metros cadrados, o proxecto dá cabida ás 
necesidades da familia en torno a un patio semiaberto. 
Ao sur ábrense o salón e o espacio para o almorzo. Na 
parte leste da casa colócanse os dormitorios e o cuarto 
para o baño maior. Aa norte fica a cociña, xusto a carón 
da entrada. 

A casa organízase ao redor dun espacio central des
cuberto pero claramente definido. É o lugar ande toda a 
casa estende nos momentos máis lúdicos, cando os 
xogos dos rapaces ou os almorzos no verán. 

Os materiais foron decididos polo c liente en función 
do custo económico, polo cal a intervención do arquitec
to se limitou a definidor das xeometrías. Materiais e aca
bados, dentro dos custos asumidos, procurouse encon- . 
trar sempre os mais neutros. 
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Arquitecto: Cartos Seoane. 
Aparellador: Antonio Ramos. 

Promotor: Antonio Piñeiro. 
Constructor: Boqueixón. 
Data do proxecto: 1998. 

Remate da obra: 1999. 
Situación: Breixo (Santiago de Compostela). 

Fotografías: C. Seoane. 

AXONOMETRíA DE CONSTRUCCIÓNS ADXECTIVAS 
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Para quen vén doutro continente , Europa 
representa un mundo fascinante. As páxinas dos 
libros onde estudiamos transfórmanse en mate
ria tanxible. Conseguimos ler estructuras, perío
dos, sentidos. Dentro desta lectura faise eviden
te o impacto das novas transformacións, "o noso 
tempo", unificado, global izado, e moitas veces 
discont inuo co legado , xera contradiccións 
entre tradición e contemporaneidade. A sorpre
sa inicial do "descubrir" vaise diluíndo en exem
plos banais e sen raíces. O concepto de lugar é 
confuso e os estereotipos impóñense. 

Ao trasladarme a Breixo, ao lado de Santiago, 
outra vez teño a sensación contradictoria entre 
Arquitectura e Lugar. As casas disimulan a súa 
imaxe con granito e acentúan a súa presencia 
con frondosos tellados. Claro, dous pisos asegu
ran a lectura por enriba do macizo de árbores á 
distancia. 

Continúo por rúas , aínda de terra, e a sorpre
sa renace. 

Un volume neutro revocado e dunha soa altu
ra é a primeira imaxe que aparece da casa 
"Vieira". Recorremos o perímetro este do terreo 
ata chegar ao ingreso da propiedade. O volume 
continúa con xeometrías claras e produce un 
intervalo para o propio ingreso á casa. Acóllenos 
un espacio previo, intimista, para logo dilatarse 
nun patio central , aberto pero contido, que resol 
ve as relacións internas comunicando todas as 
dependencias, e as externas, co xardín . 

Os muros que definen o volume non delimitan 
funcións ; conforman espacios para que elas poi
dan desenvolverse en complicidade permanen
te co sitio. 

Esta complicidade dificulta realizar unha lec
tura precisa dos límites. Os espacios converxen 
ao patio en forma de "U", pero esta descrición é 
meramente formal. Máis correcto sería diferen
ciar espacios cubertos (casa) e descubertos 
(patio) , pero aínda estaría incompleta. 

Eu diria que é un sistema único con diferen
tes posibilidades espaciais e funcionais , que 
desvirtúa a xeometría do volume para abrirse 
sen límites á imaxinación do usuario. Unha casa 
dinámica e flexible que só se intimida para satis
facer as necesidades nocturnas. 
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UN EXEMPLO 
Marco Rampulla, Arquitecto. 

Ben encadrada , situada e relacionada , a 
casa "Vieira" non só me enfeitiza polo místico 
sabor da sorpresa, senón tamén por demostrar
nos que podemos ser comtemporáneos sen 
esquecemento da cultura, do clima, do contexto 

e dos recursos. Un exemplo que dignifica a pro
fesión . 
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MEMORIA 
1. SITUACiÓN 

A pequena construcción que se pretende rehabilitar 
sitúase nunha finca próxima ao núcleo de La Paloma, 
entre as zonas coñecidas como Viademonte e 
Pontraviza. 

O terreo mira ao sur caendo en lixeira pendente cara 
ao río da Muria que discorre en dirección aproximada 
leste-oeste. 

A construcción ubícase seguindo as propias directri
ces que marca o terreo. As fachadas oriéntanse cos 
puntos cardinais: a sur é a principal , a entrada, a norte 
non abre ocos, a oeste e a leste son os testeiros que 
deixan pasar algo de luz ... funciona co terreo: mira cara 
ao río e adáptase á pendente. 

2. ESTADO ACTUAL E USOS SOPORTADOS 
A historia do uso que tivo ata agora é incerta. Crese 

que foi utilizada como lazareto noutro tempo e sábese 
que serviu de merendeiro e de zona de descanso e 
recreo, xunto coa finca dos anteriores propietarios. 

O estado actual é case de ruína no seu interior, pois 
afectaron os seus elementos a auga e o paso do tempo, 
pero a estructura de muros de pedra que define o volu
me do edificio persiste case intacta. 

A cuberta caeu practicamente toda. 
No exterior, a escasa drenaxe do muro norte produ

ciu encharcamento polo que se apilou maleza e terra. 
Tamén se observa unha greta no muro oeste debida a 
pequenos movementos na base do muro. 

3. PROXECTO E NOVOS USOS 
O novo uso proposto para o edificio e que en certo 

modo continúa a idea última de disfrute da construcción 
e da terra, é o da casa entendida como habitar un lugar, 
aínda que este manteña as dimensións do recuncho que 
sempre estivo alí. 

O programa de necesidades é deste modo un pro
grama mínimo que debe resolverse, sen embargo, con 
solucións que non eludan a habitabilidade dos espacios. 

É por isto polo que se contou desde un principio con 
esta pequena dimensión dos espacios á hora de definir 
a calidade que deberían ter para poder acoller e confor
tar o tamaño e o movemento de persoas que habitual
mente viven en espacios quizais máis xenerosos noutros 
aspectos. 

A luz, a forma coa que esta entra e a distancia; o 
espacio común ; as secuencias próximas ; a altura; os 
materiais ... son valores claves a a ter en conta. 

DESCRICIÓN 
Os ocos en fachada son , xunto cos muros, a imaxe 

viva da historia da casa. 
Por iso se respectan e se utilizan como tales. 
O acceso faise por ande sempre estivo no edificio . 
Na planta terrea, ademais do acceso encóntranse a 
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REHABILITACiÓN DUNHA PEQUENA CASA 
Arquitectos: Covadonga Carrasco, Juan Creus. 

Promotor: Carmen Fernández Pérez 
Constructor: Ángel Paxico. 

Data do proxecto: 1994. 
Remate da obra: 1996. 

Situación: La Paloma, Tapia de Casariego (Asturias). 
Fotografías: Covadonga Carrasco, Juan Creus. 

cociña, que case é o hall, e un pequeno estar separado 
dela tan só pola escaleira e a parte de atrás do moble 
de pratos que integra o vertedeiro. 

Debaixo da escaleira hai un armario. 
No estar , por toda a súa parede sur sobe unha 

estantería. 
Subindo a escaleira, un dormitorio, o baño, e conti

núa a estantería accesible desde o dormitorio a través 
dunha pasarela. 

Entre a pasarela e o baño hai baleiro. A luz penetra 
ata o estar. A altura duplícase. 

Unha escaleira totalmente vertical permite que agatu
ñando alcancemos o baixocuberta. Pódese durmir , 
almacenar ... 

Esta alzadeira está situada sobre o espacio dobre do 
estar e sobre o baño. 

Ao carecer de alzadeira o espacio do dormitorio a 
súa altura crece ata a cuberta. 

MATERIAIS 
Empréganse practicamente os mesmos materiais 

cos que parece ter estado construída a casa. 
A cuberta de pizarra soportada por unha estructura 

de madeira. Utilízase un cimbro de funcionamento e 
forma similar ós que había para acortar a luz entre os 
testeiros. 

A estructura dos pisos e os seus pavimentos son 
tamén de madeira. E as escaleiras. 

Tabiques e mobles fabrícanse con entramado de 
madeira e acabado de taboleiro chapado en madeira. 

O pavimento e o revestimento das zonas húmidas do 
baño é linóleo. 

O pavimento da planta baixa é pedra. 
Tanto o exterior como o interior dos muros están 

re bocados e pintados. 
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REHABILITACiÓN CASA EN TAPIA DE CASARIEGO 

o mestre ebanista mirou o encargo, 

el ixiu o material , a madeira adecuada, o curado correcto , a peza mellor, 

colocou diante de si as súas ferramentas , 

pasou e repasou as medidas, o modelo só podía ser un, 

axustou o lapis, fi xo as marcas, repasou o coñecido , a súa memoria, 

cortou , lixou , encaixou ... , descubriu ... , 

Coma bo artesán , foi máis aló do material , do sabido , 

Xosé Manuel Vázquez Mosquera, Arquitecto. 

á fin , puxo o seu sinal, elevou a obra ata o punto no que se transforma en arte. 

Nós observámo-Ia obra, recoñecémo-Io artesán (1) , o material , a construcción ... 

Coma bos constructores , os arquitectos miraron o aprendido e ... botaron a andar. 

A memoria fainos ver que porta e sala, escaleira e dormitorio , armario e lareira 

teñen o mesmo tratamento, porque a peza é única, 

cheos e baleiros están debuxados igual , pero TODO debuxado, explicado, entendido, 

o volume, o espacio máis cá superfic ie, superándoa, 

ese mesmo espacio invítanos a USALO, a habita-lo moble, os seus recunchos , os quebros, as xuntas, 

a cor é cousa da luz co material , 

a obra, consecuencia do coñecido , do aprendido, do descuberto ... 

o resultado ... un pulo de aire fresco . 

(1) E.H. Gombrich: "O artesán ademais de coñece-Ias posibilidades e habilidades ten un sentido da calidade, a ambición de producir algo digno 

que o fai despreza-Ios atallos e substitutos baratos". 
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ESTUDO PRÉVIO 

O edifício da Facultade das Ciencias da Informa<;:ao 
situar-se-á no Burgo das Na<;:oes , integrado no novo 
pólo universitário e em lote definido no respectivo Plano 
Parcial. 

Este lote é limitado a Norte pela Rua Castelao, a Su l 
e Nascente pela Aven ida do Burgo das Na<;:oes e a 
Ponente ·pela escada que as interlinga. 

O corpo pri ncipal do edific io desenvolve-se linear
mente na direc<;:ao Ponente-Nascente, respe itando o 
alinhamento Sul da Facultade de Fi lologia. Este carpo 
tem tres pisos (rés-dochao e dois andares na metade 
Ponente do seu desenvolvimento transversa l, e cave, 
rés-dochao e um andar no restante comprimento). As 
suas dimensoes sao de 17,5 m x 127 m. 

Este desnível da cobertura decorre da adapta<;:ao El 
topografia e aos cond icionamentos do programa. Na 
zona de maior cércea situam-se nove salas de aulas, 
em anfiteatro, acessíveis por rampa, ascensor e esca
das e ainda, no último piso, os gabinetes dos docentes. 

Na zona de menor cércea situam-se os estudos de 
rád io e cria<;:ao visual e os laboratórios de audivisuais. 

Todas as áreas estao dispostas ao longo de uma 
galeria vi rada a Norte, situando-se o átrio principal entre 
os dois sectores mencionados (de aulário e de audio
visuais) . A galeria dá igualmente acesso a tres corpos 

----------
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FACULTADE DAS CIENCIAS DA INFORMACiÓN 
Arquitecto: Álvaro Siza. 

Arquitectos Colaboradores: Carlos Seoane, Marco Rampulla. 
Colaboradores: Marco Rampulla , Cristina Ferreirinha, 

Edison Okumura, Javier Molina, Lia Kiladis, 
Luis Mauriño Gonzalo Benavides. 

Enxeneria: G.O.P., Porto. 
Promotor: Universidade de Santiago. 
Constructor : Constructora San José. 

Data do proxecto: 1993-1996. 
Remate da obra: 2000. 

Situación: Rúa Burgo das Nacións (Santiago de Compostela). 
Fotografías: Manuel Vicente, Tecn icas Fotográficas (1), 

Carlos Seoane (2), Xan Casa bella (10). 

implantados perpendicularmente, de pé direito entre 7 e 
10 metros, os quais definem pátios abertos sobre a Rua 
Castelao. O volume situado no extremo Poente da gale
ria corresponde ao auditório (300 lugares) . Os dois res
tantes volumes , no extremo Nascente, completam a 
zona de audio-visuais e integram os estúdos de te le
visao e cinema. 

A biblioteca ocupa uma posi<;:ao central, acessível a 
partir do duplex do átrio. O seu volume defi ne um amplo 
pórtico de acesso. 

As escadas , ascensores e insta la<;:oes san itár ias 
estao equ ilibradamente colocados ao longo da galeria 
de distribu i<;: ao , de modo a sat isfazer os respect ivos 
Regulamentos. 

Álvaro Siza, Mar<;:o 1996 
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Siza volve a Santiago, invitado pola Universidade, 
para construír a Facultade de Ciencias da Información 
no campus norte. 

Lonxe de Santiago, M. Sorkin , un crítico neiorquino, 
chegou a xust ificar a arquitectura do Movemento 
Moderno como un experimento da NASA. Algo así como 
un xigantesco ensaio para que toda a poboación , desde 
Cal iforn ia ata New York, se habituara a vivir en estructu
ras de aceiro e vidro, antes do seu traslado a unhas futu
rísti cas bases en Marte. 

Seguramente , con esta afirmación , Sorki n buscaba 
máis a polémica que un argumento, pero á parte da súa 
rad ical idade, non é menos certo que a crítica máis reite
rada ao Movemento Moderno é polo seu desapego ante 
o medio, pala súa condición de desarraigo. 

A arquitectura de Siza será, paradoxicamente, a pro
posta máis distante a un proxecto da NASA para cons
truír o cosmos. Os seu s proxectos procuran enraizarse 
no contorno máis próximo, procurando re lacións tanto 
co seu med io físico como cu ltu ral, e esta é, qu iza is, 
unha das súas principais aportacións á arquitectura con
temporánea. 

A Facultade de Ciencias da Información , a FCI , é un 
bo exemplo. Lonxe de pretender ser un artefacto sen 
referencias, quere participar de estructuras maiores: do 
barrio, do campus, da cidade . Nace do sitio coa inten
ción de formar parte. 

Ante o barrio, o proxecto preocúpase por re lacionar 
unha realidade moi disgregada e disconexa. A proposta 
reforza o ámbito da rúa como o seu elemento estructura
dor, e intenta reaf irmalo buscando aliñamentos que defi
nan a cont inu idade do espac io público . 
Unha cond ición antes inexi stente. 

An te o campus , o ed if icio define un 
espacio central para unha parte do campus 
aínda sen completar e coloca os seus volu
mes máis importantes , a med iateca e o 
aulario, en torno a un espacio público novo. 
Logrando re lacións onde antes había un 
baleiro . 

O edificio parece que se estira, retórce
se para poder saudar e atender a todo o 
mundo. Coa amabilidade dun portugués, o 
proxecto quere facer cidade. 

Non se pode entender o proxecto da 
FCI , sen antes coñecer o outro. O barrio, o 
campus , a cidade, son datos fundamentais 
para entender a proposta, e todos logran 
con el un sentido que antes non tiñan. 

Ouizais o máis inmediato ao achegarse á 
obra de Siza sexa entendela como un obxec
to, e comprendela desde as formas e os volu
mes, pero parece claro que outros aspectos 
do seu traballo son tan importantes. 

A arqu itectura de Siza está pensada 
para ser habitada e non responde só a 
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CIDADÁN SIZA 
Carlos Seoane, Arquitecto. 

cuestións sobre cómo se ocupa, ou cómo se ten que 
usar, senón que ref licte tamén out ras cond icións máis 
sensibles e menos medibles: cómo se anda, cómo se le, 
cómo se espera, e esa é unha posición , aínda que sem
pre amable, pode resultar hoxe ata estraña. 

Nesta facultade resulta relevante a súa dimensión 
socia l, no só poi a súa preocupación ante a c idade, 
senón pala súa proposta dunha facultade como lugar de 
relación . A diferencia doutros proxectos máis intimistas 
ande Siza mostrara unha maior atención polo home 
como individuo, na FCI, sen embargo, está máis atento á 
súa condición social, e esta idea organiza o edificio . 

Senda un ed ificio fundamentalmente técn ico , con 
multiples estudios e laboratorios , son os espacios de 
encontro e de relación os que o definen. Na FCI, apare
cen múltiples lugares ande poder atoparse, ande poder 
sentar e conversar, sitios onde ao individuo Ile resulta 
fáci l relac ionarse e coñecerse. 

O proxecto resolve a escala no só como espacio 
docente , senón como lugar públ ico . As aulas non se 
acaban nos seus límites. O proxecto entende todos os 
espacios da facu ldade como lugares de coñecemento. 
Estudiantes e mestres encontran con este proxecto 
novas posibilidades de transmitir experiencias. 

Siza insiste no século XXI en falar de Humanismo. 
Humanismo entendido como un modo de resistencia 
ante un desenvolvemento máis materialista e tecnicista. 
Gracias a ese esforzo, na Facultade das Ciencias da 
Información séntese , como diría Camus," ... ese amor 
polo home sen o cal o mundo, só sería unha inmensa 
soidade". 

.. -



NOVAS 
PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA 
EX-AEQUO 1999 

"-~ ______ I 

ENTREPLANTA 
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ESTACiÓN DE AUTOBUSES DE CÓRDOBA 
Arqu itecto: César Portela. 

Dirección de obra: César Porte la, 
Juan Cuenca Montilla, arquitecto, 

Rafael Pérez Morales, arquitecto técnico 
Antonio Fernández Fraidía, arquitecto técn ico, 

José Antonio Suárez Calviño, arquitecto técnico. 
Promotor : Dirección General de Transporte, 

Consejería de Obras Públicas y Transporte, 
Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Córdoba. 

Constructor: Construcciones San José. 
Data do proxecto: 1995. 

Remate da obra: 1998. 
Situación: Córdoba. 

Fotografías: Isao Suzuki , Clemente Delgado, 
Carlos Osorio, Leopoldo Alonso. 

,'-------
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FACULTADE DE CIENCIAS DA SAÚDE 
Arquitecto: Manuel de las Casas. 

Colaboradores na dirección: E. Mosquera (Aparellador). 
Colaboradores: Geasyt (instalacións), Francisco García (estructuras). 

Raúl Freire (arquitecto), Felicidad Rodríguez (estudio plástico). 
Axudantes: J. Blanco, B. Carballo, G. Cassiani , S. de las Casas, 1. de las Casas. 

R. , F. García, J. Gimeno, J . González, M. Lapique e P. Sánchez. 
Promotor: Consellería de Educación, Xunta de Galicia. 

Constructor: Agromán. 
Data do proxecto: 1994. 

Remate da obra: 1997. 
Situación: Punta de Oza (A Coruña). 

Fotografías: Juan Rodríguez. 
Publicado en OBRADOIRO nQ 27. 



LA CIUDAD LINEAL DE MADRID 
Autor: José Ramón Alonso Pereira. 
Editor: Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona 1998. 
Características: Dimensións 220x240 mm., 360 páxinas, 220 ilustracións. 

Recentemente foi premiado polo Concello de 
Madrid na súa categoría de Historia e Investigación 
Urbana o libro LA CIUDAD LINEAL DE MADRI D do que 
é autor o arquitecto José Ramón Alonso Pereira, cate
drático de Historia da Arquitectura e do Urbanismo da 
Coruña. 

O libro premiado ten a súa orixe nunha rica investi
gación , na que o autor revisou e criticou rigorosamente 
os enfoques linealistas tradicionais, tanto no referente á 
realidade madrileña canto á súa ideoloxía cultural e á 
súa proxección exterior como idea universal de urbani
zación. 

Baixo o lema urbanizar o campo e ruralizar a cida
de, xurdiron a finais do XIX distintas alternativas urba
nas. Aínda que amáis coñecida sexa a Cidade Xardín 
de Howard, foi a primeira a Cidade Lineal, pro posta en 
1882 por Arturo Soria e fe ita realidade a partir de 1894, 
mercede á confianza e ao empuxe que moi distintas 
persoas -políticos e militares , enxeñeiros e arquitectos, 
médicos e hixienistas- puxeron en que a utopía cobrase 
forma urbana en torno a Madrid dun modo científico, 
racional e progresista, imaxinando a nova cidade como 
unha arquitectura total: unha arquitectura racional das 
cidades. Na súa realidade urbana houbo templos e resi 
dencias relixiosas ; teatro, frontón , praza de touros, par
que de diversións, velódromo, e ata aeroporto; nela ins
taláronse escolas , mercados , talleres e pequenas 
industrias; e nela houbo, sobre todo, unha investiga
ción sen precedentes en materia de viven da, que inten
tou normalizar a edificación a través da tipificación dos 
seu s elementos, distanciándose das propostas eternis
tas e modernistas coetáneas. 

Todos estes aspectos son minuciosamente analiza
dos e profusamente ilustrados no libro, no que -como 
indica Chueca Goitia no prólogo- "non sabemos que 
admirar máis, se a extraordinaria documentación, se a 
expresión das ideas que formaban parte do espírito 
reformista da época , ou se as noticias, non só da 
Cidade Lineal madrileña, senón de todo o que se refire 
a ela, e, por se isto fose pouco, a pintura dun panorama 
histórico e político da época", nun proceso no que se 
estableceron ricas e fecundas relacións con todo o 
mundo cultural e urbano do seu tempo, tanto en Europa 
como en Norteamérica e incluso nos países do Extremo 
Oriente , o descubrimento dos cales proporciona unha 
visión nova da Cidade Lineal , abrindo inéditas perspec
tivas históricas e culturais. 

A este respecto debe recordarse que -aínda que 
centrada en Madrid- a Cidade Lineal non é allea ao 
noso territorio. Pois se ela está unida indisolublemente á 
personalidade do seu creador , a vida deste está así 
mesmo unida á Galicia do XIX. Pois , aínda que Arturo 
Soria non era galego de orixe, pódese considerar gale
go de adopción polo seu casamento con Julia Rubín , 
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natural de Vigo, á que coñeceu durante a súa perma
nencia nos anos claves do Sexen io Revolucionario na 
Coruña (onde ingresou na Loxia Herculina co significati
vo nome de So/ón), a onde volvería nos anos finisecula
res, e coa que mantivo sempre unha forte vinculación 
persoal e ideolóxica nuns momentos coincidentes co 
rexurdimento cultural , que tiveron nel un ha testemuña 
de excepción. 

Por todo isto, "se a Cidade Lineal -última utopía do 
XIX e punto de enlace co urbanismo do século XX
constitúe a máis importante aportación española á cien
cia urbana moderna"-segundo afirma o autor-, pode 
asegurarse que este li bro constitúe a mellor vi sión 
arquitectónica do 98 , como avala o premio outorgado 
polo Concello de Madrid. 

José Ramón Alonso Pereira 

FE DE ERROS 

No número 27 de OBRADOIRO deslizouse un erro. 
- 3Q Premio do concurso da Escola de Enxeñeiros de Minas do 
Campus de Vigo é de Gabriel Santos Zas. 
Rectificamos e enviamos a todos a nosa desculpa polos per
xuízos que teñamos podido causar. 
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Edificio para a sede da dirección do INSS 
Mariano de Labra Morán, Javier Pena Fernández, Luis Sáez Silva 
Igrexa de San Francisco 
Celestino García Braña 
Vivenda unifamiliar en Mera 
Xosé Lois Martínez Suárez 
Restaurante O Torreón 
Felipe Peña Pereda 
Plaza e Monumento 'NÓS' 
Fernando Blanco Guerra 
Edific io de vivendas 
Arturo Franco Taboada 
Biblioteca central da Universidade de Vigo 
Alberto Noguerol, Pilar Diez 
Rehabilitación dos Muiños de Acea de Ama 
Jacobo Rodríguez Losada, Carlos A. Pita Abad . 
Complexo industrial S.T.L. 
Alfredo Freixedo Alemparte, José Antonio Vázquez Martín, 
Eisa Urquijo Gómez 
Centro de Saúde de Combar ro 
lago Seara Morales 
Auditorio ó aire libre do Parque de Castrelos 
Salvador Fraga Rivas, Feo. Javier García-Ouijada Romero, 
Manuel Portolés Sanjuán, Miguel Verdú Belmonte 
Biblioteca intercentros do Campus de Lugo 
Santiago Catalán Tobia, Javier Sancosmed Lage 
Centro de Saúde de Burela 
Eduardo Herráez Fernández, Manuel J. Freire Tellado 
Centro comarcal en na Estrada 
Xan Casa bella López, Xosé Díaz Vieites, Manuel Fernández González 
Centro empresarial Polígono do Tambre 
César ColI Núez 
Colexio Altamira 
Irisarri + Piñera 
Centro de Saúde de Outeiro de Rei 
Fernando Casqueiro Barreiro, Javier Vizcaíno Monti 
Vivenda unifamiliar 
Manuel de la Iglesia Pérez 
Oficinas Eleko 
Ouintans, Raya, Crespo 
Centro de Fisioterapia en Melide 
Jesús Conde García 
Viven da unifami liar 
Carlos Seoane 
Rehabil itación casa en Tapia de Casariego 
Covadonga Carrasco, Juan Creus 
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Álvaro Siza 
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