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Son as cidades espazos que habitamos e que moitas veces
agachan no seu interior riquezas que ignoramos e nas que
non somos quen de reparar. É preciso mirar ben, observar,
fixarse nos detalles, esculcar nas diferentes capas que o tempo foi deitando na trama urbana, para poder sacar á superficie as pezas importantes, trascendentes do corpo da cidade. Esas pezas que singularizan e fan única a cada cidade,
aquelas que as dotan de carácter propio, diferenciándoas de
calquera outra.
Saber percorrer as nosas cidades parándose en fitos senlleiros das mesmas; observar as diferentes partes do plano
sabendo distinguir os seus núcleos históricos das áreas de
recente creación; captar os diferentes ritmos vitais que están
detrás de cada zona; ser quen de valorar criticamente as intervencións urbanísticas levadas a cabo nos diferentes momentos históricos, e ser capaces de demandar espazos urbanos
de calidade, son obxectivos que queremos axudar a acadar
con estas guías que poñemos nas túas mans.
Nelas recollimos os procesos de crecemento das nosas cidades, mostrándoche como foi a evolución dos seus planos.
Destacamos os fitos arquitectónicos máis importantes das
mesmas, para que sexas capaz de valoralos debidamente.
Planteámosche reflexións e cuestións que pretenden achegarte a unha mirada crítica sobre os espazos que habitas.
Buscamos que o cotiá, para moitos de vós, sexa unha fonte de
disfrute e de aprendizaxe.
Desexamos que as uses e divulgues no teu contorno, para
que, dende o coñecemento, a cidadanía asuma o espazo urbano como algo propio e demande un desenvolvemento urbano respetuoso e sostible que sexa quen de mellorar a nosa
calidade de vida.
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ALGÚNS CONSELLOS PARA AS SAÍDAS
• Respecta SEMPRE a natureza e o contorno.
• Disfruta o paseo cunha marcha suave, con tranquilidade e boa disposición.
• Non perdas o grupo de vista para que non haxa esperas molestas.
• Non utilices cassettes, radios, reproductores de MP3 ou calquera outro
artiluxio que nos impida participar activamente nas actividades, nin con auriculares nin, moito menos, sen eles.
• Permanece sempre atento/a ás instrucións do profesorado que vos acompañe e dos monitores e monitoras das actividades.
• Colabora no coidado das intalacións que usemos e axuda a manter
limpos os espazos que visitemos, utilizando os colectores para os desperdicios. Non debemos tirar nada ao chan, nin no medio construído nin
nos espazos libres. Se non atopamos colectores, gardaremos nunha bolsiña
o lixo ata poder depositalo no lugar axeitado.
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a.C. O motivo desta expedición e posterior colonización témola que situar na
busca da ruta dos metais, por medio
da que se establece o comercio cos territorios próximos de Portugal, Francia
e Inglaterra.

A CORUÑA

As numerosas vantaxes estratéxicas
do seu emprazamento foron aproveitadas polos colonizadores, que en pouco
tempo a convertiron nunha vila de certa
importancia no comercio marítimo con
outras áreas, como denota a construción da Torre de Hércules.

1. MARCO XEOGRÁFICO
A cidade da Coruña, situada nunha
península ubicada no Golfo Ártabro,
ocupa unha superficie de 36,8 Km² e
ten arredor de 250.000 habitantes no
seu núcleo urbano.

A influencia exercida polos colonizadores romanos foi moi importante e afectou a todas as formas de vida dos moradores, dada a longa duración deste
asentamento.

En canto ao seu clima trátase do oceánico húmido e vén caracterizado por
temperaturas medias entre 13-14 °C,
amplitude térmica inferior a 10 °C e
precipitacións totais anuais entre 9001000 mm.

Durante o medievo, a cidade sufríu diversos avatares históricos, como as migracións de pobos do norte de Europa
ou as incursións musulmás.

2. HISTORIA
A primeira referencia histórica da cidade provén dos datos aportados polos
historiadores clásicos Ptolomeo e Dión
Casio que fan referencia a ela baixo
o nome de Flavium Brigantium ou Brigantia. Posteriormente, xa en época
medieval, aparece baixo a denominación de Faro e será arredor do século
XII d.c cando figure co nome de Cruña no Códice Calixtino. Este termo foi
evoluíndo na toponimia moderna ata A
Coruña actual.

Durante a Idade Media plena, distintos
monarcas dotaron á cidade de certos
privilexios. Así Afonso X o Sabio concedeu á Coruña o privilexio de ser porto
onde o sal poidese ser libremente desembarcado e vendido sen pagar imposto ningún. Con posterioridade Xoan
II autorizou o establecemento do libre
comercio entre Inglaterra e A Coruña.
Deste xeito, a cidade viuse fortalecida
economicamente polas actividades
desenvolvidas no seu porto.

Segundo Dión Casio, que narra a chegada de Xulio César a Brigantium, ao
Gran Porto dos Ártabros, a primeira
presenza romana tivo lugar no ano 61

Nos séculos XVII y XVIII, pasou de ser
unha cidade privilexiada polos monarcas, a ser castigada polos impostos e
3

súa maior parte cataláns, establecidos
desde estas datas na cidade, polas
actividades fabrís e pola apertura do
porto da Coruña ao comercio marítimo
con América (1765). Asimesmo a cidade experimentou unha serie de melloras, como foron a ampliación das súas
redes de comunicación, a chegada da
iluminación pública coa instalación de
farois, etc.

A finais do século XVI o almirante
F. Drake, ao servizo da raiña Isabel
de Inglaterra, asediou a cidade. O
pobo coruñés, coa participación
da heroína María Pita, rexeitou
finalmente ao invasor, que se retirou tras queimar o mosteiro de
San Domingos, ao barrio de Santo Tomás e o da Peixería.

Entre as continuas guerras do s. XIX,
temos que destacar a Invasión Francesa, coa famosa Batalla de Elviña (o
16 de xaneiro de 1809) e o posterior
asedio da cidade polos Cen Mil Fillos
de San Luis, que voltaron a implantar o
Antigo Réxime. Estes conflitos influíron
notablemente na vida económica da
cidade, pero sobre todo no que atinxe
ao seu porto comercial.
Na primeira metade do século XIX,
A Coruña experimentou un aumento
demográfico e un desenvolvemento
económico centrado na instalación
dunha serie de fábricas -entre as que

diversos servizos que debeu prestar
ás sucesivas monarquías absolutas,
polo que sufriu unha recesión moi significativa. Así, as continuas guerras ás
que tivo que facer fronte a monarquía
española implicaron un aumento dos
impostos, o reclutamento de homes e a
petición de gando e outros artigos.
Na segunda metade do século XVIII,
A Coruña presentou unha pronta recuperación económica, propiciada
polas actividades produtoras e exportadoras de empresarios foráneos, na

O porto da Coruña
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parto de terreos entre os primeiros colonos. Esta muralla constituída por un
groso paramento de mampostería con
16 cubos, amosaba nun dos seus saíntes unha pequena cidadela militar.

destaca a Fábrica de Tabacos-, e de
pequenas industrias de carbón e de
fundición de ferro pero tamén do auxe
da industria sombreireira e cordelaria.
Toda esta estrutura socioeconómica,
viu marcada por un contexto histórico
que se debatía entre absolutismo e
liberalismo, no que temos que situar
o pronunciamento de Díaz Porlier e o
apoio da cidade a Riego.

Ao longo da Idade Media a maior
parte da poboación residía intramuros agrupada por gremios.
Pero o gran crecemento urbano
experimentado pola cidade neste
período, que viu dado pola expansión económica e pola reactivación do comercio marítimo, levou
á poboación a habitar espazos exteriores coa finalidade de acoller
esa intensa actividade mercantil e
comercial.

3. COMPOSICIÓN DA CIDADE
Evolución da estrutura urbana
A construción da cidade fortificada
sitúase na Idade Media plena (1208),
no momento no que o monarca Afonso
IX reconstruiu a antiga cidade romana,
dotando á colina sur da península dun
recinto amurallado, e procedeu ao re-

Murallas da Coruña
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Temos tamén que ter en conta que o
foro de Benavente incentivou esta iniciativa, pois obrigou ás ordes mendicantes (Franciscanos e Dominicos) a
instalarse e construír os seus mosteiros
fóra das murallas.

cidade novas industrias (fábrica de fiados e tecidos, fábrica de estampación
de folla de lata).
Para dar resposta ás necesidades
dunha nova clase social, a burguesía
industrial, apareceron establecementos económicos e financeiros, como o
Banco de La Coruña, dotacións que,
ao igual que os equipamentos anteriores son froito dos novos tempos.

Na Idade Moderna fortificouse o porto
dotando á baía dun sistema de baterías artilleiras e castelos que tiñan
como finalidade a vixiancia e defensa
do mesmo. De aí a construción, entre
outros, do Castelo de San Antón, hoxe
Museo Arqueolóxico.

Todos estes factores foron determinantes para a transformación da trama urbana tradicional. As novas edificacións
emerxeron no Ensanche de 1883 ou
en solares aínda libres situados nos
barrios da Cidade Alta ou da Peixería.
Estas debían adaptarse á normativa
preexistente, de 1854 (“Ordenanzas
de Policía Urbana y Rural”), que determinaba unha tipoloxía de vivenda burguesa que se mantivo ata principios do
século XX.

Foi o ataque do corsario inglés Francis Drake en 1589 o que determinou
o recrecemento da antiga muralla e a
construción de novos lenzos que resgardasen os espazos extramuros da
cidade. Esta cerca de perímetro irregular, adaptada á orografía do terreo,
e dotada de baluartes ou baterías artilleiras, protexían á cidade en caso de
ataques exteriores. Creáronse, tamén,
novas portas para o acceso ao interior
da muralla, como as do Parrote, a do
Cravo e a de San Miguel.

Entre finais do século XIX e principios
do XX, o crecemento económico consolidouse froito das actividades económicas herdadas e doutras novas xurdidas
nos anos anteriores á Primeira Guerra
Mundial. Deste xeito a última década
do XIX e os primeiros anos do XX foron
un dos períodos máis dinámicos na historia económica da Coruña. O seu porto constituíu o principal motor impulsor
do crecemento económico e urbano.

As murallas foron derrubadas na súa
maior parte no século XIX debido ás
necesidades expansivas da cidade.
Nese momento apareceron novas
áreas de crecemento da mesma.
Xa na segunda metade do século,
paralelamente ao derrubamento das
murallas (1840-1869), continuou a
expansión demográfica e económica
experimentada ao longo da primeira
metade do século XIX. Xurdiron así na

Dende o punto de vista urbanístico,
a cidade experimentou un importante crecemento xunto a importantes
transformacións morfolóxicas. Foron
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a Cidade Xardín, proxecto de Eduardo Rodríguez Losada. Neses anos
a arquitectura modernista instalouse
no espazo urbano, e baixo este estilo construíronse novas vivendas para
esa clase dinámica e emprendedora,
a burguesía, enriquecida co comercio
ultramarino, que buscaba novas zonas
residenciais onde asentarse, lonxe dos
barrios obreiros e da Cidade Vella.

A ordenanza de 1854 establecía a
altura das edificacións situándoas
nun máximo de cinco corpos; os
baixos debían destinarse a comercios ou almacéns e os corpos
altos a vivendas. Tamén establecía as pautas a seguir nas fachadas principais. Organizaríanse
seguindo un eixo de simetría; no
primeiro andar permitíase unha
solución de balcón corrido ou balcóns individuais, e xa a partir da
segunda planta podíase empregar
o sistema de galerías de madeira.
A ornamentación nas fachadas
era escasa e adoitaba reducirse á
forxa dos balcóns, aos dinteis das
portas ou a motivos vexetais adosados aos marcos das ventás.

Foi no Ensanche onde se levaron a
cabo suntuosas residencias que imitaban ás doutros lugares de Europa
e que amosaban a súa prosperidade
social, económica e cultural. Tamén se
construíron baixo este estilo, quioscos,
cafés e tendas de ultramarinos.
Paralelamente fraguou un novo estilo
arquitectónico, o eclecticismo, mestura de diversos estilos artísticos do
pasado, baixo o que se construíron
vivendas, o edificio do Banco Pastor,
de Antonio Tenreiro e Peregrín Estellés
e o Banco de La Coruña. Xa nos anos
trinta un novo estilo, o Racionalismo,
derivado dos postulados teóricos do
movemento moderno deixou a súa pegada nas principais rúas da parte nova
da cidade.

anos nos que a burguesía industrial
e comercial tratou de reflectir os seus
ideais de construción da cidade, o que
tivo a súa plasmación na arquitectura
e no urbanismo, a través dos Plans de
Ensanche, o primeiro de 1883 e o segundo de 1903, aínda que a súa aprobación se demorou ata 1910. Estas iniciativas sentaron as bases para unha
expansión máis racional. Tamén cabe
citar unha serie de melloras no sector
dos servizos que repercutiron na cidade, como foron a posta en marcha dos
primeiros tranvías en 1903, a inauguración do servizo de abastecemento
de auga, ou a modificación da rede de
sumidoiros e a extensión do alumeado
eléctrico en 1913.

Crecemento da cidade e ordeamento
A Coruña, dende o inicio da evolución
dos primeiros asentamentos, presentou unha imaxe de cidade orientada
ao mar, de aí o seu carácter de importante cidade marítima que mantén
nos momentos actuais. Como sucedeu
en todas as cidades galegas, tivo un

Nos anos vinte púxose en marcha un
novo modelo urbano, ao concebirse
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crecemento moi tardío. Trátase dunha
cidade de tamaño medio dentro das
cidades peninsulares.

dos ventos. Fóra da muralla estaba o
arrabalde da peixería, barrio pesqueiro
situado ao oeste da muralla, no istmo
areoso. Tiña tres igrexas: San Xurxo,
San Nicolás e San Tomás. A arquitectura intramuros era de máis calidade
ca da Peixería. Fóra da muralla, cara
ao leste estaba o mosteiro dos franciscanos.

Dende a época romana ata a concesión dos foros de Afonso IX desapareceu case o asentamento, polo que
a cidade practicamente se refundou
a partir de 1208. Medraron sincronizados os dous núcleos iniciais: a Cidade Vella, recinto amurallado e o barrio
da Peixería, extramuros. A ubicación
topográfica destes asentamentos correspondía ao lóxico posicionamento
en pendente na cara sur da península,
a área abrigada.

No século XVII a Peixería seguiu medrando cara o leste, aproximándose á
área do Orzán, xa que o recinto amurallado estaba constreñido pola muralla,
que se construira no lugar onde se estreita a península.

O núcleo principal situouse no Parrote, arredor de Santa María e Santiago.
Un lugar compacto e seguro protexido

No século XVIII a cidade se consolidou
como núcleo comercial grazas ao comercio con América.

Plano da época medieval

Plano de finais do s. XVIII
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Máis adiante empezouse a cuestionar
a utilidade da primeira muralla, a que
pechaba a cidade vella, decidíndose
o seu derrubamento para a ocupación
dos espazos baleiros da muralla así
como a previsibel extensión da cidade
vella cara ao norte.
Tras o derrubamento das murallas na
segunda metade do século XIX comezou a construción da praza de María
Pita. Foi a edificación deste conxunto
urbano a que estableceu o nexo de
unión de ámbalas dúas partes da cidade, a Cidade Vella ou Alta e a Peixería.
Estes dous barrios configuran o centro
histórico, delimitado no Plan Xeral de
1985 e declarado Conxunto Histórico
Artístico en 1984.

Na segunda metade do século XIX
realizouse o primeiro ensanche de trazado clásico en mazás, adaptándose
a unha topografía practicamente sen
pendentes. Déronse, tamén, as primeiras intervencións do home no litoral,
modificándose os bordos marítimos
con aterramentos e coa aparición dos
primeiros diques de atraque. Sobre
esta superficie creáronse tres dársenas
e instaláronse os actuais xardíns de
Méndez Núñez. Este recheo e ensanche tivo en conta as comunicacións xa
existentes e fixo avanzar o porto cara o
interior da ría.
Por outra parte, máis alá do recheo, a
cidade seguiu medrando de forma irregular, relacionándose sempre co bordo
marítimo.

Plano de 1876

Plano de 1925
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A principios do século XX xurdiron novas tipoloxías de crecemento urbano, a
máis suliñabel foi a cidade xardín, que
mantén actualmente a súa configuración. Nesta mesma época a consolidación do espazo que se gañou ao mar
xerou a Dársena, un dos fitos principais
ao longo do tempo na cidade, que persiste como tal. A cidade estendeuse tamén cara ao norte superando cada vez
máis os obstáculos topográficos.
Nestes anos a cidade medrou a partir
de barrios como Santa Margarida, Riazor, San Roque e Peruleiro, chegando
a absorber ao Concello de Oza.

Os Castros, o entorno da Estación de
ferrocarril, ou Labañou. A mediados
do século XX a presión demográfica
fixo que se desenvolvesen diferentes
formas de crecemento, a maioría delas
sen respectar as características físicas
do terreo onde se asentaban.
Nos anos oitenta e noventa A Coruña
experimentou un gran crecemento urbano, sobre todo na periferia, o que se
constata tamén nun maior crecemento
dos concellos limítrofes, subliñando
así unha tendencia á urbanización dun
área moito máis grande, denominada
por algúns autores como área metropolitana.

Durante a época de expansión que
sucedeu á posguerra, novas áreas
foron captadas para a urbe como os
barrios da Agra do Orzán, Os Mallos,

Na principal vía de entrada á cidade,
a Avenida de Alfonso Molina, situouse

Castelo de San Antón
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o polígono de Elviña, desenvolvido nos
anos sesenta, cunha concentración de
superficies construídas liberando espazos de servizos e zonas verdes.

tintos sectores para construír vivendas
de acordo coas súas necesidades a
un prezo razonable e cuns mínimos de
calidade.

Outras áreas de crecemento son moito máis confusas na súa estruturación
sen respectar as escalas racionais das
edificacións con respecto aos espazos
públicos e trazados viarios. É o caso
do Ventorrillo ou da Agra do Orzán, con
crecementos incontrolados e densidades de poboación demasiado altas.
Na Agra tentouse nos anos 90 levar a
cabo un proceso de humanización coa
peonización da rúa Barcelona e a praza das Conchiñas.

Tamén nos anos oitenta e sobre todo
na década dos noventa a cidade da
Coruña experimentou notábeis transformacións e convertiuse nunha cidade volcada no sector servizos, o que
levou consigo a creación de infraestruturas culturais, grandes superficies
comerciais e a realización dun paseo
marítimo que supuxo importantes
transformacións do litoral.
No espazo determinado pola trama irregular das rúas da Cidade Vella e polas
rúas do primeiro Ensanche da Peixería,
podemos diferenciar dúas zonas dotadas dunhas características propias; por
un lado, no espazo litoral atopamos en
primeiro lugar unha imaxe tradicional da
cidade, que queda reflectida nas edificacións que afloran nos Cantóns e na
Avenida da Mariña, e no mesmo Castelo de San Antón. No traxecto entre o
Castelo e a A Torre de Hércules queda
patente unha imaxe renovada da cidade, resultado da actuación sobre a fachada atlántica, como pon de manifesto
a creación do paseo marítimo e o trazado dun vial de circulación que transcorre paralelo ao mesmo. Por outra banda,
no interior da Cidade Vella ou Alta e da
Peixería evidenciamos un conxunto urbano dotado de importantes monumentos histórico-artísticos e de importantes
prazas (Santa Bárbara, San Domingos),
que presenta un descenso notable dos
valores demográficos.

No polígono de Zalaeta formáronse
cooperativas de profesionais de dis-

Plano de finais do século XX
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Nos primeiros 90 mantense a escala dos novos barrios, aparentemente
máis estéticos, xa que están dirixidos
á clase media. Son os Rosais e Matogrande. O primeiro sitúase facendo
fronte aos impedimentos climatolóxicos
nun lugar extremadamente ventado. O
segundo sitúase na entrada da Coruña, antes do polígono de Elviña con
tipoloxía mixta de torre e edificación de
mazá pechada. Foron oportunidades
moitas veces perdidas de estudar e
evolucionar a tipoloxía de vivenda para
lugares onde se producen grandes
agrupamentos de poboación.
Non se trata só de contar con espazos
verdes senón que fai falta un ordenamento racional. Os Rosais non respecta a topografía do lugar onde se asenta, unha elevación do terreo. Responde
a unha forma caprichosa, de colo de
saco, de xeito que unha gran avenida
leva ata unha praza central elíptica
arredor da que se articula o polígono.

4. ARQUITECTURA CIVIL E
RELIXIOSA: RELACIÓN DE
EDIFICACIÓNS DE INTERESE
A etapa castrexa
Unha das primeiras presenzas humanas
témola constatada a finais da Idade do
Bronce e ao longo da Idade do Ferro e
vén evidenciada polo Castro de Elviña.
Trátase dun poboado fortificado característico da cultura castrexa do noroeste
peninsular. O castro como núcleo de
poboación de carácter estratéxico atópase sobre un pequeno outeiro que
domina os vales de Elviña e Mesoiro. A
súa estrutura de cáracter defensivo está
dotada dunha peculiar fortificación cun
complexo sistema de foxos, parapeitos,
terrapléns e murallas de grandes dimensións que circundan o recinto, e de
boas terras de cultivo nas súas inmediacións, xa que esta sociedade castrexa
era máis que nada agrícola. En canto
ás casas, a maior parte delas posúen
planta circular ou elíptica.
Probablemente, o castro foi abandoado no século II d.C. e quizais a súa
poboación trasladouse cara á cidade
romana de Brigantium, establecida na
península da Coruña.

Nos nosos días a escala da cidade con
relación ao mar cambia no momento
en que se planifica o Novo Porto exterior, no municipio de Arteixo, xa non relacionado coa cidade senón coa área
metropolitana. Esta operación xenera
unha nova oportunidade de proxecto
urbanístico pola ocupación de áreas
do porto actual, previsiblemente con
vivendas e edificios dotacionais.

O mundo romano
As numerosas vantaxes estratéxicas do
emprazamento da Coruña foron aproveitadas polos colonizadores romanos,
que en pouco tempo construíron un
importante faro de navegación, a Torre de Hércules. A Torre encerra varias
teorías sobre a súa orixe, aínda que a
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súa construción data do século II d.C.,
segundo indica a inscrición aos pés da
torre e as referencias documentais sobre a cidade de Brigantium.

o primeiro deles con terraza e o segundo de dimensións menores e rematado
por unha pequena cúpula.
A Idade Media

Orixinariamente consistiu nun
dobre prisma pétreo de base cadrada con catro estancias tamén
cadrangulares en cada un dos andares. Externamente presentaba
unha serie de vans e unha rampla
helicoidal pola que se ascendía
ao corpo superior.

Da etapa medieval caben destacar no
burgo unha serie de edificacións de
carácter relixioso de grande valor arquitectónico, especialmente representativas dos estilos románico e gótico.
Son a Igrexa de Santiago, a Igrexa de
Santa María do Campo e a Igrexa de
San Francisco.

Esta torre durante a Idade Media, posibelmente, perdeu o seu uso marítimo
ao converterse en fortificación.
Xa no s. XVII o duque de Uceda, debido ao seu estado ruinoso decidiu
restaurala, tarefa que encargou ao arquitecto Amaro Antúnez.
Polo seu valor estratéxico os cónsules
de Holanda, Inglaterra e Flandes contribuíron a sufragar os gastos desta reconstrución. Porén, o Consulado Marítimo creado no ano 1785 conseguiu que
o Ministero da Mariña enviase ao enxeñeiro Eustaquio Giannini para efectuar
a súa derradeira reforma. Así, a torre
actual é unha obra neoclásica rematada a finais do século XVIII, na que Giannini aproveitou o núcleo romano como
estrutura e sobre el trazou unha torre
cadrada, na que se abren unha serie
de vans dispostos de xeito simétrico e
cinco portas de entrada. Na sinxeleza
do muro externo destaca unha banda
de pedra helicoidal que lembra a primitiva rampla romana. No alto da torre
contruiuse o faro novo, composto por
dous corpos octogonais superpostos,

A Igrexa de Santiago é un templo románico comezado a construír no século

A Torre de Hércules
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XII, que sufriu notables remodelacións
en épocas posteriores. Deste primeiro
estilo artístico cristián europeo internacional consérvanse as tres ábsidas da
súa cabeceira, a metade do muro norte e parte do lado sur. No século XV rematouse de construír a cuberta do edificio, de madeira e que se apoiaba en
arcos apuntados ou oxivais. Esta ardeu
en dúas ocasións, a principios do XVI
e na segunda metade do XVIII, sendo
reconstruída con posterioridade.
Trátase dun edificio de pranta rectangular, constituído na súa orixe por tres
naves, que se correspondían con cada
unha das ábsidas da cabeceira, nas
que se empregaron como elementos
de cubrición senllas bóvedas de cuarto de esfera. Nos séculos XVI e XVIII,
tras os incendios, sufriu unha remo-

delación interna que afectou considerablemente ao corpo de naves, de aí
que na actualidade amose unha planta
basilical dunha soa nave.
En canto ás súas fachadas, o edificio
amosa tres portadas, a do lado norte
presenta arquivoltas semicirculares
decoradas profusamente con floróns e
boceis de clara influencia compostelá,
que apoian sobre esbeltas columnas
adosadas ao muro. No seu tímpano
aparece un baixorrelevo coa temática
do Agnus Dei.
Na portada do oeste (principal) as arquivoltas xa son apuntadas e decoradas con anxos que aparecen portando
os instrumentos da paixón; no tímpano
aparece representado Santiago a ca-

Portadas da Igrexa de Santiago
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balo, mentres que nas xambas aparecen as figuras de Santiago Peregrino e
o seu irmán San Xoan. A fachada sur
serve na actualidade de acceso á sacristía.

gótico e a finais do século XIX e metade do XX.
O corpo de naves ten unha soa cuberta a dúas augas sostida por unha
estrutura de arcos formeiros de medio
punto e arcos faixóns apuntados. A
transición coa ábsida vén marcada por
unha cuberta de bóveda de crucería
sexpartita.

Durante os séculos XIV e XV no
adro desta igrexa reuníase para
tomar decisións o Concello da
cidade, polo que esta construción está moi ligada á historia da
cidade.

A fachada principal, de finais do XIX,
forma parte da ampliación do edificio
levada a cabo por Juan de Ciórraga.
Amosa referencias lombardas, en arquiños cegos e impostas e un rosetón
na parte central. Na portada érguese
unha gran arcada de medio punto
cuxo tímpano está decorado cun baixo
relevo no que aparece representa-

A Igrexa de Santa María do Campo,
conserva practicamente toda a súa
estrutura románica, datada no século
XII, de tres naves rematadas nunha ábsida semicircular, aínda que presenta
remodelacións e ampliacións levadas
a cabo no século XIV, xa baixo un estilo

Igrexa de Santa María do Campo
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da unha epifanía. A arquivolta que o
precede está decorada coas esculturas dos apóstolos, de clara influencia
compostelá. Finalmente en 1946 os
arquitectos Francisco Póns-Sorolla e
Arnau acometeron unha importante
reconstrución interna do edificio, que
lles obrigou a desmontar e reconstruír
unhas cubertas seriamente danadas.

fortificación baixo medieval, que
experimentou unha mellora e ampliación xa na idade moderna, ao
estenderse tamén por terreos extramuros da cidade, así como a
apertura de tres portas: dúas delas
abrían a cidade cara ao mar, coñecidas como porta do Cravo (XVII) e
porta da Cruz ou Parrote (1676); e
a porta de San Miguel (1595) que
servía de acceso ao Castelo de
San Antón.

Chamóuselle “do Campo” porque primitivamente estaba fóra dos muros da
cidade, no punto máis elevado da Cidade Alta. Ergueuse sobre unha escalinata pola que se accede a un adro onde
se atopa un cruceiro do século XV.

De todos os baluartes que circundaban o perímetro da fortificación tan só
se conserva o coñecido como a Fortaleza Vella, construción que, unha vez
perdido o seu valor estratéxico no século XIX, se converteu no actual Xardín
de San Carlos.

A Igrexa de San Francisco é o único
exemplo de arquitectura gótico-mendicante que se conserva na actualidade.
Formou parte dun convento fundado
no século XIII, que foi incendiado no
XVI e que quedou arrasado tras a explosión do polvorín de San Carlos, no
século XVII. Nos anos 60 o traslado
das súas ruínas, desde a súa primitiva
localización ata o lugar que ocupa na
actualidade, comportou serias modificacións da súa planimetría orixinal ao
conservarse só a ábsida, as capelas
laterais e a portada principal.

O Mundo Moderno
Fronte á porta de San Miguel atópase
o Castelo de San Antón, situado nun
illote onde estaba a ermida de San
Antón. Foi construído nos séculos XVI
ao XVIII para a defensa da cidade e o
seu porto ante os ataques polo mar. Ao
longo dos séculos XVI e XVIII foi unha
fortaleza defensiva, que formaba parte
dun complexo sistema ao que tamén
pertencían o castelo de Santa Cruz e
o de San Diego. Posteriormente nos
séculos XVIII e XIX pasou a ser empregado como prisión. Unha vez perdido
o seu carácter defensivo foi xunguido
á terra, a través dun dique que serve
de acceso ao recinto que acolle desde
1968 o Museo Arqueolóxico e Histórico
da cidade. No ano 1994 o arquitecto

As primitivas murallas defensivas,
que protexían o recinto da Cidade
Vella tiveron a súa orixe no século
XIII. No seu interior están a maior
parte dos edificios históricos construídos con anterioridade ao século
XIX, e as súas rúas conservan aínda o antigo trazado irregular e intrincado. Consérvanse restos desta
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Manuel Gallego Jorreto rehabilitou a
Casa do Botero reconvertídoa en portería e biblioteca.

ten os corredores dos distintos corpos
que conforman o edificio.
Tras a adquisición deste edificio polo
Consulado Marítimo a finais do XVIII,
acometéronse unha serie de reformas
internas e externas no edificio, para
adaptalo ao seu novo uso.

No século XVII levouse a cabo a construción da Igrexa de San Domingos
de estilo barroco, por parte do arquitecto dominico Manuel de los Mártires.
A igrexa consta dunha planta de cruz
latina, con cúpula no punto de intersección do corpo de nave e cruceiro.
No seu interior destaca a capela de
Nosa Señora do Rosario, situada na
cabeceira, dotada dunha planta cadrangular rematada nunha cúpula con
lanterna e precedida por un presbiterio
rectangular cuberto con bóvedas de
canón e lunetos. Tanto a igrexa como o
convento sufriron varias intervencións.
A máis salientable foi a que tivo lugar
en 1967, co motivo de adaptar a igrexa ás premisas litúrxicas determinadas
polo Concilio Vaticano II.

En 1947 o edificio pasou a ser Museo
Provincial de Belas Artes, función que
mantivo ata 1995, no que se trasladou
a unha nova edificación. Internamente
sufriu unha remodelación para adaptar
as súas instalacións ás necesidades
museográficas. O elemento máis salientable do proxecto de adaptación

As Casas de Paredes, obra do enxeñeiro Pedro Martín Cermeño de 1778
son un exemplo de urbanismo ilustrado. Están construídas coa intención
de crear unha fachada marítima digna,
inspirada no urbanismo francés.
A Casa do Consulado foi construída
no último tercio do século XVIII como
residencia particular, por un comerciante coruñes residente en Cádiz, de
aí que a solución espacial empregada
na mesma estivese, dende o punto de
vista tipolóxico, moi influenciada pola
arquitectura meridional peninsular, na
que a vivenda se organizaba en torno
a un gran patio central sobre o que ver-

Igrexa de San Domingos
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levado a cabo por Antonio Tenreiro
Rodríguez, é o ático. Na actualidade,
do primitivo edificio tan só se conserva
a estrutura externa, o patio e a escaleira.

Como diciamos ao falar da evolución urbana, na segunda metade
do século XVIII a cidade vai presentar unha pronta recuperación
económica, o que se reflicte na
mellora das redes de comunicación, a aparición do alumeado público, a creación de espazos verdes e a construción dunha serie
de edificios emblemáticos da cidade, de carácter tanto civil como
relixioso, como son o Consulado
Marítimo terrestre e as Igrexas de
San Xurxo e San Nicolás.

A Igrexa de San Xurxo amosa unha
fachada tipicamente barroca. A súa
pranta de cruz latina posúe tres naves,
a central cuberta por unha bóveda de
canón e lunetos e as laterais cunha de
aresta. En canto á igrexa de San Nicolás, de orixe medieval, sufriu unha
reedificación case absoluta no século
XVIII. A súa planta adoptou unha solución de nave única con catro tramos, a
cuxos lados se abren capelas laterais,

Casas de Paredes, un exemplo do urbanismo da Ilustración
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a última é algo máis desenvolvida e fai
as veces de cruceiro. Na súa decoración interna Simón Rodríguez levou ás
súas últimas consecuencias a linguaxe
xeométrica do barroco de placas.
Tamén temos que salientar a importancia das vivendas da aristocracia
daquel momento, construídas a mediados do S.XVIII, no interior da estrutura
amuralllada, das que destacaremos o
Pazo de Cornide sito fronte a Praza de
Santa María. Deseñado polo enxeñeiro
militar Francisco Llobet, está dotado
dunha estética sobria e refinada, e
consta de tres andares que se atopan divididos na súa fachada a través
dunha fina liña de imposta. No exterior
destacan elementos plásticos como o
redondeo das esquinas, o emprego

Igrexa de San Xurxo

Casa de Cornide
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de tornachuvias curvilíneas nos vans e
a ruptura da liña da cornixa na parte
central da fachada principal, para conformar unha especie de frontón partido
que enmarca o brasón da liñaxe.

Ildefonso e que desde 1759 chegaba
a Ferrol para acristalar as popas dos
galeóns. Pouco despois comezou a ser
empregado para pechar os primeiros
balcóns en áreas próximas a Ferrol.

Os séculos XIX e XX
A función destas galerías, orientadas ao Sur, consiste en permitir
a entrada da luz solar ata o interior dos edificios, e de facer de
cámara que regula a temperatura
interna, contribuíndo deste xeito a
unha mellor climatización. A solución máis empregada nos vans foi
a ventá de guillotina, xa que este
sistema non ocupaba espazo e
era resistente ante os temporais.

A principios do século XIX comezáronse a construír as Galerías ou miradoiros da Mariña, como froito da transformación do balcón corrido ou solaina.
Nelas combínanse a madeira pintada
de branco, con diversos estilos nas
súas liñas (neogótico, eclecticismo,
modernismo, art-decó,....) có vidro.
A súa difusión témola que buscar no
mercado do vidro plano e cortado,
material fabricado na Granxa de San

Galerías da Mariña
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Os soportais sobre os que se asentan
foron orixinalmente o lugar de acubillo
dos aparellos de pesca, de salga de
peixe e primeira venda do peixe fresco, cando ata os seus pés chegaba
o mar. O primeiro edificio deste bordo
marítimo, que hoxe non se conserva,
foi proxectado polo italiano Gabriel
Vitini Alonso baixo un estilo neogótico;
o resto das edificacións corresponden
a Faustino Domínguez, F. Domínguez
Coumes-Gay e Juan de Ciórraga.

A Fábrica de Tabacos instalouse nun
edificio de pranta rectangular con catro patios, construído a finais do XVIII
como almacén de produtos empregados no tráfego colonial. Este sufriu
unha serie de reformas desde principios do XIX ata o XX para adaptalo ás
necesidades planteadas pola súa nova
función, como fábrica de tabacos. De
aí as sucesivas ampliacións das instalacións e a reestruturación de toda
a planta, levadas a cabo a finais do
século XIX.

Na primeira metade do XIX, paralelamente ao aumento demográfico e ao
desenvolvemento económico da cidade, adecuáronse espazos públicos
para prazas e paseos e xurdiron novas
edificacións na Peixería.

A principios do século XX o arquitecto
Antonio de Mesa y Álvarez executou
a nova fachada principal, estruturada
en tres corpos de gran lonxitude; no
centro sitúase a entrada, enmarcada

Fábrica de Tabacos
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por un arco de medio punto, flanqueado por pilastras de orde xónica que
apoian nun podium de sillería. No alto
sobre o entaboamento erixese un reloxo, sobre o cal se alza unha estrutura
metálica que acolle tres campás.

madeira. Toda esta estrutura metálica
foi construída en Glasgow pola firma
Walter MacFarlam.
Podedes facer un percorrido para
coñecer as especies vexetais
máis interesantes do xardín botánico en que se convertiu a antigua
praia dos cantóns.

O recheo do primitivo areal dos Cantóns a mediados do século XIX supuxo
o nacemento duns xardíns nos terreos
gañados ao mar adicados desde o
ano 1871 á memoria do mariño galego
Casto Méndez Núñez. Son de interese neste paseo o Palco da Música, o
Quiosco Afonso e o edificio A Terraza
que seguen postulados modernistas.
Ademais os xardíns están cheos de
monumentos adicados a galegos ilustres, como a escultura pétrea realizada
polo escultor Asorey á figura de Curros
Enríquez ou a de Concepción Arenal,
de Rafael González Villar. Este xardín
centenario goza dunha vexetación
arbórea plenamente desenvolvida,
con especies exóticas perfectamente
adaptadas ás condicións climatolóxicas e edáficas da zona. Numerosos
son os ornamentos do parque, onde
tamén destaca o estanque de carpas
douradas e vermellas fronte ao monumento a Concepción Arenal.
O Palco da Música dos Xardíns, foi deseñado en 1884 por Juan de Ciórraga
co obxeto de sustituír o primitivo, que
era de madeira. A súa estrutura adopta
unha base octogonal na que se empregou como material o granito, e sostén
unha estructura de ferro colado dotada
dunha gran impronta decorativa, con
motivos vexetais. A cuberta é de ferro
galvanizado rematada no interior con

Que especies recoñeces?
Cales son autóctonas?
Cales foron recollidas ou traídas
doutros países?
Cal sería o obxecto de plantar estas árbores e arbustos exóticos?
En canto ao Quiosco Afonso, primitivamente foi un edificio construído mediante a combinación de formigón, madeira e vidro. No ano 1926 sufriu una
ampliación, habilitándose unha terraza
na primeira planta. Posteriormente
nos anos 30 artellouse outra reforma,
ao cambiar o seu uso, pois pasou de
ser un restaurante e café, a ser sala de
exposicións de comercio e industria e
sala de festas. Esta reforma consistiu
no peche da cuberta, a sustitución da
fachada modernista por outra de artdecó e a adaptación da primeira planta
para cinematógrafo. Xa nos anos 80 o
arquitecto Xosé Manuel Casabella levou a cabo unha remodelación interna
do edificio, para adecualo como Pazo
de exposicións, conservando a súa fachada orixinal.
O edificio A Terraza de A. de Mesa, viu
sustituír un antigo quiosco de madeira
coñecido como La terraza, obra de Antonio López, que dende 1921 se atopa
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en Sada. A pesar de que actuou dende
o seu nacemento como un verdadeiro
centro cívico e social do momento, na
actualidade emprégase como Casa da
Radio e Televisión. Os distintos usos
que se lle deron ao edificio modificaron
a súa estrutura interna pero o seu paramento externo apenas sufriu remodelacións. A característica decoración
constituída, entre outros elementos,
por grilandas, metopas, arquiños que
decoran cornixas, entaboamentos,
torres e balaustradas confírelle ao edificio unha forte impronta plástica de
raigame ecléctica.

posta ás necesidades planteadas pola
nova burguesía. Estas amosarán a súa
prosperidade económica e cultural.
Tras o derrubamento das murallas, na
segunda metade do século XIX comezou a construción da praza Maior da
Coruña, a Praza de María Pita como
nexo de unión entre a Cidade Alta e a
Peixería. Esta gran praza rectangular,
presidida polo Pazo Municipal, está rodeada por cada un dos seus flancos
por vivendas que adoptan unha solución de porche corrido con baixos asoportalados, que facilitan o paseo dos
viandantes.

A partir da segunda metade do XIX
froito do auxe económico, xorden novas edificacións que tratan de dar res-

O Pazo Municipal é un edificio ecléctico comezado a construír a principios

Quiosco Afonso
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do XX por Pedro Mariño y Ortega. Atópase na fronte norte da Praza de María
Pita. A súa fachada érguese ao longo
dunha fronte de 64 m.; ten 43 ventás
abertas ao exterior e no seu corpo
baixo ábrense unha serie de arcadas a
modo de soportais. En planta o edificio
aparece articulado en torno ao Salón
Capitular. A fachada realizada con coidada pedra de sillería está disposta
como un fiel reflexo da súa distribución interna. Como elementos decorativos destacan o escudo da cidade e
as cariátides que simbolizan as catro
provincias galegas, xunto cos motivos
vexetais e xeométricos que percorren
todo o conxunto. En canto ás cubertas,
a solución adoptada nas tres torres alzadas na fachada é de cúpulas gallonadas revestidas de teselas cerámicas

con brillo metálico, mentres que para
o resto das cubertas se empregou o
zinc.
Resúltache familiar o termo “arquitectura modernista”? Modernismo vén de moderno. Identificas
hoxe en día a modernidade con
este tipo de construción?
Que chama a atención destes
edificios? Son sinxelos ou teñen
moita decoración?
Por que habería estes edificios
nos xardíns?
Nos Cantóns, o Banco Pastor proxectado polos arquitectos Antonio Tenreiro
e Pelegrín Estellés está construído nun

A Terraza
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estilo ecléctico, que amosa na súa fachada un basamento almofadado, un
corpo central con pilastras que distribúen os vans e unha cornixa sustentada por enormes ménsulas. A súa
planta organízase a través dun patio
central. A ornamentación oscila entre
o neobarroco e o art-decó, concentrándose nas xambas e de modo moi
especial na monumental cornixa.

rres rematadas por corpos octogonais
forrados de cobre. A fachada simétrica, estruturada en semisoto, podio
estriado e dous corpos superiores está
dotada dun sobrio clasicismo de liñas
austeras. Nas torres que flanquean a
entrada empregáronse grandes pilastras acanaladas de orde xigante que
sosteñen un entaboamento con frontón
triangular de influencia clásica.

Tamén baixo este estilo ecléctico, pero
xa de corte renacentista, constrúese
outro importante centro económico e
financeiro na cidade, o Banco de España obra de José Astiz, que presenta
unha pranta rectangular ordeada tamén
arredor dun patio aberto, colocando
nas súas catro esquinas, pequenas to-

Un exemplo do primeiro modernismo
témolo na Casa Solla, sita na rúa de
San Andrés 100, trazada entre 1912-14
por Ricardo Boán e Callejas. Estamos
ante unha obra na que o arquitecto
traslada os motivos ornamentais da
madeira ao formigón. Xunto a estes
variados motivos ricos en formas vexe-

Palacio Municipal
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tais, triunfa un novo ornato constituído
por bandas verticais, circunferencias
concéntricas, teclas, liras,... de clara
inspiración musical. Estes concéntranse nos miradoiros centrais, nos recercados dos vans e na forxa dos distintos
balcóns.

Co edificio do Banco Pastor chega a Galicia unha nova estética do
poder reflectida na contundencia
dos volumes da construción. É o
modelo dos grandes edificios de
oficinas americanos.

Na década dos anos 30 do século XX
temos que situar o inicio do Movemento
Moderno en Galicia. Un dos primeiros
arquitectos pioneiros dentro de este
novo estilo foi Santiago Rey Pedreira. A
súa primeira obra baixo esta solución
arquitectónica de vangarda, a Casa
Formoso (San Andrés 151), de 1930,
mostra unha estrutura totalmente funcional e carente de todo elemento ornamental. Está composta por cinco pisos,
baixo comercial e unha gran terraza,
sobre a que proxectou posteriormente
o actual ático. A súa estrutura está conformada de vigas e piares de formigón
e o seu paramento externo deixa á vista o morteiro de cemento, valorando así
as texturas que ofrece o material.

O Banco Pastor foi construído
para romper a escala dos outros
edificios da cidade. Con que
obxecto?
Que outros elementos do edificio
son novidosos para a tradición
construtiva galega?

Xunto a eses novos estilos, eclecticismo, modernismo e racionalismo, desenvólvese na Coruña de xeito paralelo o neogótico, que supón unha volta
atrás, a ese estilo que fragua durante a
Baixa Idade Media. O principal representante desta corrente neogótica foi
Leoncio Bescansa, con obras como o
Colexio da Compañía de María, as Escolas Labaca ou a Igrexa de san Xoan
Bautista, en Eirís, que mostra unha
planta de clara inspiración na arquitectura das ordes mendicantes, constituída por tres naves cubertas con

Edificio Banco Pastor
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bóvedas de oxiva. A súa cabeceira é
pentagonal e se atopa flanqueada nun
dos seus lados por unha torre octogonal cuberta por un esbelto chapitel. A
decoración externa do edificio aparece
reducida a unha serie de elementos de
carácter arquitectónico, como son os
vans apuntados ou o rosetón da fachada. Dentro deste estilo tamén temos,
xa en data máis temperá, unha vivenda
levada a cabo por Gabriel Vitini na rúa
Real, con fachada profusamente decorada con arcos zarpaneis e apuntados,
pináculos e gabletes.

en fileira, a torres de cinco plantas e
bloques de entre seis e nove alturas. As
edificación dispoñen de viais propios e
mesmo de servizos como gardería e
supermercado. Formalmente fíxose un
esforzo por conxugar as necesidades
de creación dun gran número de vivendas coa adaptación ás características
do lugar no que se asenta e ás súas
diferencias de cota.
Outra construción que responde ás
necesidades da nova poboación é o
edificio dos Novos Xulgados (1985).
Trátase dunha obra dun pioneiro da arquitectura galega, Xosé Bar Bóo, asentada sobre rocha. A parte do edificio
na que están os xulgados aparece cuberta por grosas placas de granito que
se comunican a través dos corpos de
escaleiras e a rotonda de vidro negro
que acolle os despachos. En canto aos
materiais empregados na construción
utilizáronse o granito, o vidro e o aceiro
inoxidable.

Ademais destas arquitecturas históricas, nos últimos anos foron aparecendo
na cidade unha serie de construcións
de elevado interese arquitectónico.
Imos ver algunha delas. Como exemplo
de urbanización de polígono residencial
dos sesenta temos a Unidade veciñal
en Elviña, de José Antonio Corrales de
1965. Son catrocentas vivendas de promoción pública que van de vivendas

Imos ver o Mercado de San
Agustín, unha obra de 1932 de
Santiago Rey Pedreira e Antonio
Tenreiro, exemplo da mellor arquitectura racionalista galega.
Fíxate na cuberta de formigón e
na iluminación cenital (dende o
teito).
Por que podemos dicir que se trata dun edificio moi moderno para
ter sido edificado nos anos trinta?
Mercado de San Agustín
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Nos anos oitenta e sobre todo na década dos noventa a cidade da Coruña
experimentou notábeis transformacións
e convertiuse nunha cidade de servizos.
Conta dende estos anos cunha importante rede museística de nova creación:

O Museo de Arte Sacra da Colexiata de Santa María do Campo, creado
nos anos noventa (1991), ocupa as dependencias dun pequeno edificio de
nova planta, obra do arquitecto Manuel
Gallego Jorreto. A solución arquitectónica empregada neste edificio de pequenas dimensións, que se funde coa
arquitectura popular da rúa na que se
asenta, levou a organizalo internamente arredor dunha escaleira central.

O Palacete de Santa Margarida, adaptouse como Planetario e Casa das
Ciencias. A súa construción iniciárase
nos anos 50 e finalizou posteriormente
seguindo o proxecto de remodelación
do arquitecto Felipe Peña (1982/5).

A arquitectura dos museos presenta grandes dificultades xa que
ademais de resultar agradable
debe responder ás necesidades
das coleccións que custodian.

No Planetario podes disfrutar dun
conxunto de actividades de divulgación científica. Animámoste a que
veñas noutra viaxe para coñecer a
Casa das CIencias ao completo,
onde se desenvolven toda clase de
experiencias científicas de xeito lúdico e onde é posible “xogar” a ser
un científico por unhas horas.

O Museo de Arte Sacra de Manuel Gallego é unha pequena
obra na que se dá unha perfecta

Casa das CIencias, parque de Sta. Margarida

Museo de Arte Sacra Sta María do Campo
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longación da rúa e como espazo de
conexión entre o antigo e o moderno.
Trátase dun edificio moi diáfano no que
o visitante pode diferenciar a simple
vista os diferentes usos dos espazos
e escoller onde se quere dirixir e decidir as circulacións. Nos museos é
fundamental o tratamento da luz para a
conservación das obras, cuestión que
aquí se soluciona con moita destreza,
facendo unha gradación moi sutil.

fusión das claves da arquitectura
contemporánea coa arquitectura
popular.
Debes dar un tranquilo paseo
pola rúa na que se atopa e observalo detidamente para xustificar a
nosa afirmación.
Na década dos noventa o Museo de
Belas Artes trasladouse a unha nova
edificación proxectada polo arquitecto
Manuel Gallego Jorreto, sobre o antigo
convento das Capuchinas, do que só
se conserva a fachada barroca, obra
de Fernando de Casas y Novoa. O Museo consta de tres pezas organizadas
en torno a un gran adro con cuberta
traslúcida, concebido como unha pro-

O Coliseum inaugurado en 1991 é un
edificio de usos múltiples, obra de Salvador Pérez Arroyo, capaz de acoller
todo tipo de espectáculos de diversa
índole (eventos deportivos, corridas de
touros, musicais, feiras). Precisamente
a súa disposición circular facilitará esta

Museo de Belas Artes
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Creus e Covadonga Carrasco. Está
concibido como un grande hórreo, no
que se empregaron como materiais o
granito e o vidro, que aparece xirado
en torno ao Patio de Armas da antiga
edificación. O edificio atópase na parte
meridional do recinto histórico da Cidade Vella, coa fronte dirixida cara á rúa
San Francisco. A súa coidada inserción nun contorno con valor paisaxístico e histórico e a axeitada adecuación
á súa función de contedor cultural fan
deste centro unha das obras de maior
calidade dos últimos tempos.

diversidade de espectáculos, ademais
internamente as paredes móbiles permiten amoldar o edificio ás necesidades do aforo ou do espectáculo que
acolle. Un gran arco formado por dúas
pezas metálicas unidas a través dunha
celosía plana de aceiro, divide a pranta en dous semicírculos diferenciados
tanto espacial como funcionalmente. O
que se atopa no sector norte constitúe
un anfiteatro con dous niveis superpostos de gradas e está dotado dunha cuberta con lucernarios en dentes de serra, que aportan luz ao espazo interno.
No lado sur posúe un graderío recto
soportado por ménsulas e unha cuberta fixa a modo de cuncha acústica.

A pesar de que o proxecto contemplou
unha modificación e acondicionamento do seu contorno, nel aínda perviven
unha serie de elementos históricos que
falan do importante papel que xogou
esta parte da cidade.

A Fundación Luis Seoane está situada no antigo cuartel de Macanaz
(1703) rehabilitado en 2003 por Juan

Fundación Luis Seoane
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que lle dan gran riqueza de texturas e
formas xeométricas. Concíbese como
unha inmensa vela combada ao vento,
só perforada a través dunha solución
de vans, que permiten divisar o mar
dende o vestíbulo e as oficinas.

A Casa dos Peixes (Aquarium Finisterrae) é obra do arquitecto Felipe Peña.
Trátase dun centro de divulgación científica, sobre aspectos relacionados coa
bioloxía mariña, a ocenografía e o mar
en xeral, que representa o ecosistema
mariño da costa galega. O arquitecto
fixo un esforzo por non intervir na paisaxe e afundiu o edificio no terreo.
A Casa do Home (A Domus) foi inagurada en 1995 e atópase no Paseo Marítimo de Riazor asentada sobre unha
vella canteira abandoada. É un proxecto conxunto dos arquitectos Arata Isozaki e César Portela, no que se conxugan materiais como o granito, para o
gran podio tallado polas escaleiras e
para o muro da cara posterior; a pizarra verde de Valdeorras, nos pavimentos e fachada principal; e o formigón

A nova sede da Fundación Caixa Galicia (2006), edificio proxectado polo
arquitecto británico Nicholas Grimshaw,
un dos representantes máis relevantes
da alta tecnoloxía aplicada á construción, ubícase nos Cantóns, conformando unha ampla área de equipamentos
culturais. Nicholas Grimshaw optou
para o seu proxecto con materiais
como o vidro e o mármore que tratan
de reflectir o papel da banca moderna.
O edificio así como as construcións do
seu contorno, propón unha lectura contemporánea das galerías do XIX.

Casa do Home (A Domus)

Fundación Caixagalicia
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O Centro das Artes da Coruña, vén a
ampliar a oferta cultural da cidade da
Coruña, dotándoa dun novo edificio
que acollerá o museo da deputación e
o conservatorio de Danza. Foi proxectado polos arquitectos Victoria Acebo
e Ángel Alonso e exposto no MOMA de
Nova York, como unha peza clave da
arquitectura contemporánea española
de principios do XXI. Trátase dun gran
contedor conformado con muros de
cristal de rotundos volumes.

A Coruña conta cun número moi
notable de equipamentos culturais e de ocio. Imos reflexionar sobre os lugares nos que se ubican
estes servizos dentro da cidade.
Utilizaremos un plano da cidade
no que iremos situando cada un
deles.
O propósito deste exercicio é razoar sobre os motivos que levan á
ubicalos nos lugares que ocupan.
Debemos fixarnos en que tipo de
centros se sitúan nas novas áreas
residenciais, cales no centro histórico, os que están nos parques,
e aqueles que ocupan a costa.

Centro das Artes da Coruña
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A

construción dun país é o maior compromiso colectivo que

cada xeración ten que afrontar no seu momento, e para asumilo
dun xeito responsable debemos coñecelo, aprender a valorar
o positivo e negativo da herdanza do pasado, imaxinarnos un
mundo mellor e traballar todos xuntos para acadalo.

No ánimo de colaborar nesta tarefa colectiva, esta guía forma
parte dos materiais do PROXECTOTERRA, un proxecto de
intervención educativa do Colexio O ficial de A rquitectos de
Galicia dirixido ás distintas etapas da Educación Obrigatoria
co fin de contribuír a mellorar o coñecemento que toda a
cidadanía debe ter da nosa arquitectura e da nosa identidade
territorial.

Xosé Manuel Rosales Noves

Coordinador do PROXECTOTERRA
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