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1.- ACTIVIDADES INICIAIS
a.- ¿Como che gustaría que fose a túa casa?.
Debes ter en conta onde a vas situar, que material vas
empregar, cales son as túas necesidades e os espazos
que necesitas, etc.

AP-001

b.- ¿Que casa che gusta máis?
Ordéaas segundo as túas preferencias e explica a
razón das mesmas.
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c.- Os donos da casa vella decidiron deixala caer e facerse esoutra nova.
¿Cales cres que puideron ser os seus motivos?

4

d.- Neste caso, os donos da casa decidiron restaurala.
¿Por que cres que o fixeron?

AP-003

AP-002

3
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e.- As diferentes formas da arquitectura popular están sempre en relación co medio físico e co tipo de sociedade que as crea.
Indica, cando menos, dúas características da sociedade ou do medio en relación con cada unha das imaxes seguintes.

AP-004

5

f.- ¿En cal destas vilas che gustaría vivir? ¿Por que? ¿Que diferenzas aprecias entre elas?.

AP-005
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2.-A ARQUITECTURA ANÓNIMA
Con frecuencia, cando se fala de
arquitectura tende a pensarse, unicamente,
nas grandes realizacións que se deron
ao longo da historia. Igrexas, pazos,
castelos, e catedrais, son as imaxes que
nos veñen á cabeza. Moitos de nós somos
quen de recoñecer as obras dos grandes
movementos históricos e, así, falamos de
obras mestras da arquitectura románica,
gótica, renacentista ou barroca.

AP-006

Calquera paseo polo medio rural ou polas
partes antigas das cidades permítenos
observar, sen embargo, construcións que
agachan enormes valores arquitectónicos
e que foron levantadas sen o proxecto nin
a supervisión dun arquitecto. Constitúen
o que se chama “arquitectura anónima”
que tamén é preciso valorar pois, en boa
medida, foi configurando as diferentes
paisaxes do mundo.

Ademais, cando pensamos en “arquitectura” adoitamos pensar só nas grandes construcións ou na vivenda, esquecendo
aqueloutras edificacións que os homes e mulleres foron levantando como resposta ás distintas necesidades que tiñan. A
pouco que nos fixemos vemos como o territorio está tamén ocupado por pontes, valados, alpendres, palleiras, hórreos,
fornos, muiños, fontes, etc...Todas estas construcións queren resolver problemas: de comunicación, de delimitación da
propiedade, de almacenamento de excedentes agrícolas,... Cada sociedade foi levantando as edificacións que máis
precisaba para resolver os problemas da súa actividade económica principal e, entre todas elas, foron configurando
o que se chama “arquitectura do territorio”.
6
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¿Que construcións recoñeces nas catro imaxes anteriores?.Trata de relacionalas coas actividades para as que

7 se empregaban explicando, brevemente, a súa utilización.

Como podes aprezar no visto antes existen, dentro da arquitectura anónima, diferenzas notables e unha gran
variedade tanto nas formas como nos tipos de construción que se fixeron. Dixemos xa que estas diferenzas e
variedades son consecuencia de que cada comunidade foi construíndo, ao longo do tempo, un tipo de arquitectura,
que respondía ás súas máis elementais necesidades. Debes ter presente, ademais, que na súa construción houbo
unha serie de condicionantes de carácter físico (o clima, os materiais, a tecnoloxía...) que lles deron un aspecto
propio e que determinaron as súas características espaciais e construtivas. Estas edificacións parecen nacer como
unha prolongación da paisaxe e están plenamente integradas no seu contorno.
Imos tratar de ver como a arquitectura popular anónima é unha óptima mostra de relación entre o home e o seu
medio ao longo dos séculos.

3.- FACTORES CONDICIONANTES DA ARQUITECTURA POPULAR
No mundo desenvolvido a técnica está a posibilitar que cada vez teñamos unha menor dependencia do medio físico, á
hora de construír as nosas edificacións. Contamos con sistemas de calefacción para nos quentar, con materiais que nos
permiten illarnos do frío ou da calor, con útiles que nos fan a vida máis cómoda, etc. Ademais, este desenvolvemento
técnico permite levantar construcións impensables hai só poucos anos, como os grandes rañaceos ou atrevidas
edificacións que parecen desafiar as leis da gravidade e do equilibrio.
factores condicionantes da arquitectura popular

Nas sociedades máis primitivas, a arquitectura dependeu
das limitadas posibilidades materiais e técnicas e estivo
sempre moi condicionada polo medio físico no que se
construía. Ademais, cómpre ter presente que foi unha
resposta ás necesidades económicas e do tipo de
sociedade que a construiu. Isto é o que imos tratar de
ver agora.

1.- O MEDIO FÍSICO
			
- O Clima
			- A Localización
			
- Os Materiais
		
2.- O COÑECEMENTO TÉCNICO
		
3.- AS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
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3. 1.- O Medio Físico.

C
D

PRECIPITACIÓNS
MENSUAIS
TEMPERATURA
MEDIA
PRECIPITACIÓNS
MENSUAIS
TEMPERATURA
MEDIA
PRECIPITACIÓNS
MENSUAIS

6,3
-6,5
96
27,2
27

107
27,9
53

81

89
28,5

28,1

95

146

29

11,5

10
86

27,7
266

89

25,6

26,3
474

8,5

11
119

109

25,4

271

71

140
25,8
234

71

96

61

20

18

10,5

15

19

120

96

142
26,4
197

7,5
53
-5,5

-1

4

140

79
27,4
66

74
27,5
20

10,9
14
3
26,9

TOTAL DE
PRECIPITACIÓNS
ANUAIS

TEMPERATURA
MEDIA ANUAL

SETEMBRO

43

21,5

22

20

6,1

8,3

12

88

DECEMBRO

AGOSTO

16

NOVEMBRO

XULLO

15,7

30

34

56

OUTUBRO

XUÑO

17,2

6

2

-2

-4,5

16,9

98

56

48

36

14,7

ABRIL

MARZO

12,5

10

7,5

11,8
78

112

143

43

9

7,2

6,6

152

1147
574
1211
1920

No cadro estatístico anterior recóllense as temperaturas medias e as precipitacións de catro lugares aos que chamamos

8 A, B, C, e D. Fixándote e analizando esta información, relaciona os datos climáticos con cada unha das seguintes

AP-008

imaxes e explica os motivos polos que estableces esta asociación.

Observa a seguinte Palloza -propia das serras orientais galegas-. No seu exterior pódense acadar no inverno

9 temperaturas de até 15º baixo cero. No seu interior, sen embargo, a temperatura mantense nuns 14 º. ¿Como cres
que se consegue?. Para responder, fíxate non só na construción como tal senón tamén no uso que dela se fai.

As imaxes 3 e 4 recollen dous espazos interiores da palloza. ¿Con que partes do plano adxunto as relacionarías?

10 ¿Para que servirían esas estancias?

8

RECORDA QUE DEBES DESENVOLVER TODAS AS ACTIVIDADES NO TEU PROPIO CADERNO

B

5,7

MAIO

A

TEMPERATURA
MEDIA
PRECIPITACIÓNS
MENSUAIS
TEMPERATURA
MEDIA

FEBREIRO

XANEIRO

A- O Clima

AP-009
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AP-010

Fíxate agora nestas vivendas:

¿Que elementos vistos no caso das Pallozas aparecen tamén nestoutras casas galegas?.

11 Sinala tamén aqueloutros elementos non vistos no caso anterior. ¿Que finalidade cres que teñen?
9
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AP-011

VER PLANO DA CORUÑA

AP-012

B.- A Localización

Aquí tes uns planos do emprazamento da cidade da Coruña nos que se recollen o soleamento, as zonas afectadas
polos ventos dominantes, o tipo de solos e un esquemático plano topográfico.
Á vista dos mesmos, ¿en que zonas cres que se dan as temperaturas máis altas?. Márcaas con cor vermella

12 sobre os planos do teu caderno de respostas. ¿Cara onde están orientadas?
13

¿Onde cres que se asentarían os primeiros poboadores da cidade? ¿Por que?

Como podes imaxinar, a localización das aldeas e dos asentamentos tradicionais non é casual, senón que responde
a unha lóxica que pretendemos que descubras. Para que poidas comprendelo poñémosche un exemplo:

Podes observar no esquema anterior que as edificacións
situáronse por baixo da liña das árbores que lles serven,
deste xeito, de pantalla fronte ao vento. O emprazamento
ao abeiro do vento responde, polo tanto, á previa observación do terreo e das súas características.

Observa agora as dúas imaxes da dereita:
Os asentamentos anteriores están feitos a media ladeira.

14 ¿Cal cres que é o motivo?

¿En que vertente da montaña cres que estarán

15 situados ambos conxuntos: na vertente norte ou na

16
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sur?. Razóao.

Asemade, as casas dispóñense seguindo a pendente da
ladeira, que se expresa a través das curvas de nivel. ¿Por
que cres que o fan así?
10
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AP-014

C.- Os Materiais.

Identifica os materiais dos diferentes tipos de cuberta e
muros de cada unha das construcións anteriores. ¿A que
cres que se pode deber esta variedade?
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As diferenzas, ás veces, danse entre zonas moi próximas:
Estas dúas casas da esquerda están en Castela-León .
¿Cal dirías que está nunha zona de montaña? ¿Cal
nunha chaira?. Razóao.

18
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Acabas de ver como o medio físico condiciona o tipo de
arquitectura das distintas zonas. Trata agora de aplicar o
aprendido. Escolle unha casa tradicional do teu contorno,
fotografíaa e explica como influiron os anteriores
elementos físicos nesa construción.
11
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AP-016

3. 2.- O Coñecemento técnico.

Estas catro imaxes superiores son totalmente actuais. ¿Cres que son construcións antigas que aínda se

20 manteñen en pé ou, pola contra, son vivendas que se seguen facendo na actualidade?¿Cres que a
construción destas vivendas se realizou por persoas especializadas? ¿Cres que nalgunha delas participaron
os usuarios na súa construción? ¿Cal pensas que se fai máis rápido? ¿Como cres que aprenderon a facer
cada un a súa casa?
Comentade na clase o resultado das vosas respostas

AP-017

3. 3.- Actividades económicas.

Dos dous anteriores asentamentos, ¿Cal cres que responde a unha sociedade nómada? ¿Cal a unha sedentaria?.

21 Razóao.
22

Até épocas recentes a abundancia e riqueza das terras cultivables determinaba, con frecuencia, o nivel de riqueza da
sociedade. Esta riqueza reflectiuse, loxicamente, nas construcións. A continuación tés catro tipos de casas-vivendas
dominantes nalgunhas zonas de Galicia. Unha delas aséntase no val do Ulla; outra corresponde a unha zona de serra;
una terceira é típica da chaira lucense e a derradeira foi unha imaxe típica de moitos dos nosos pobos mariñeiros.
12
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AP-018

Relaciona cadansúa imaxe coas zonas propostas.

Se hoxe che preguntase alguén que quererías que tivese a túa casa, de seguro que saberías dicilo sen problemas.

23

Sitúate agora no lugar dun:
		
- campesiño/a tradicional que ten algunhas vacas e porcos e unha colleita anual de cereal
		
- campesiño/a que posúe poucas terras cultivables e practica especialmente o pastoreo
		
- mariñeiro/a
Indica que necesitaría ter a túa casa en cada un dos casos anteriores.

2

3

Trata agora de aplicalo, relacionando
as seguintes plantas e alzados coas
necesidades que acabas de indicar.

AP-019

1

13
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4.- INTEGRACIÓN NO MEDIO
Resulta complicado definir con precisión que se entende por integración no medio. Con todo debedes saber que é este
un dos valores que, segundo os estudiosos, posúe a arquitectura tradicional. ¿Que factores se teñen en conta para
falar de integración?. Non hai unha listaxe pechada, pero en calquera caso debemos considerar como importantes
a utilización de materiais da zona, a adecuación á topografía do terreo evitando a ruptura brusca de volumes, a
homoxeneidade das construcións, a continuidade visual entre espazo natural e espazo construído, etc...... . Moitas
destas características estaban presentes na arquitectura anónima e non sempre se soubo manter este valor. Vexamos:
14
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25 Fíxate nas imaxes seguintes. ¿En cal /es dirías que as casas se adaptan á topografía do terreo? ¿En cal/es

AP-020

dirías que se usan os materiais da zona? ¿En cal /es dirías que existe unha integración no medio?

AP-021

26 Analiza o impacto no medio destes distintos tipos de casas:
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RECORDA QUE DEBES DESENVOLVER TODAS AS ACTIVIDADES NO TEU PROPIO CADERNO
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5.- A ARQUITECTURA POPULAR ADMITE CAMBIOS DE USO
Resulta evidente que, ao longo do tempo, as necesidades das persoas e das sociedades cambian. Á altura do século
XXI é obvio que as solucións dadas polo campesiñado a esas necesidades non son as mesmas que as que deu nos
séculos XVI ou XIX.
Por outra banda, existe cada vez máis poboación urbana que desexa vivir no campo, e que se plantea a posibilidade
de readaptar unha antiga vivenda rural aos novos modos de vida actual.
Indica que necesidades terá o campesiñado actual, tendo en conta:
		
- a súa actividade (que dependencias necesitará ter)
		
- as súas necesidades persoais.
(Debes ter presente que o campesiñado aspira hoxe, lexitimamente, a vivir coas mesmas comodidades que poida
ter un habitante da cidade).

AP-022

27

Segundo isto, nas aldeas hoxe aparecen construcións como granxas, silos, alpendres para os coches.... E todas elas
pódense facer de moitas formas.
16
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Tamén a restauración e adaptación como vivenda de
antigas casas labregas pódese facer seguindo distintos
criterios. A continuación preséntanseche tres posibilidades:
as imaxes 1-2 corresponden a unha casa en proceso de
rehabilitación, mentres que as 3-4 e as 5-6 son exteriores
e interiores de dúas vivendas xa rehabilitadas, seguindo
criterios distintos en cada caso.

AP-025

AP-024

AP-023

¿Cal dos tres exemplos che parece máis correcto?
¿Cres que nunha restauración hai que usar só os
materiais tradicionais? ¿Cres que se poden respetar
os valores esenciais da arquitectura popular utilizando
novos materiais e facendo uso das novas técnicas
construtivas?. Razóao.

Pódese aprezar que, na nosa sociedade a xente viaxa cada vez máis. Seguro que coñecedes algún mosteiro,
hospital ou castelo que hoxendía funcionan como hotel, centro cultural e de conferencias, ou mesmo como instituto.
Asímesmo, de forma crecente, están aproveitándose antigas casas labregas que se readaptan a novas finalidades.
17
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Debatide, brevemente, na clase sobre os aspectos positivos e negativos que atopedes nestes cambios de uso,

29 valorando as imaxes que se vos presentan a continuación e que son unha casa da cultura (imaxes 1 e 3) e unha
casa de turismo rural (imaxes 2 e 4)

AP-026

4
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6.- novos e vellos conxuntos
¿Que semellanzas e diferenzas aprezas nas imaxes seguintes?

30 ¿Que paisaxes urbanas dominan máis en Galicia?

AP-027

¿Cal dos modelos seguintes che parece máis defendible? ¿Por que?

7.- ACTIVIDADES FINAIS

31

a.- Volve á Actividade Inicial a) e contesta de novo á pregunta que alí se che formulaba.
b.- ¿Cres que paga a pena reconvertir para novos usos a arquitectura rural? ¿Como intervirías ti sobre ela?:

32 		
		
		
		
		

1.- derrubándoa
2.- conservándoa cos mesmos materiais, distribución e espazos que antes tiña
3.- rehabilitándoa por medio do uso das técnicas e medios actuais
4.- ......

Razoa a resposta.

33

34

c.- Debes fotografar catro casas do teu contorno próximo, dúas que che gusten e outras dúas que non sexan do teu
agrado. A continuación, e no caderno de actividades, debes explicar as razóns que tes para facer a túa elección.
Reunide en dous paneis as vosas escollas: un que recolla as casas que vos gusten e outro as que vos desagraden. Efectuade logo unha votación das mellores casas do voso contorno.
d.- Despois de todo o visto, ¿Que ensinanzas cres que podemos sacar do coñecemento da nosa arquitectura
popular?
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POBOADO DOS INDIOS YANOMAMI NA AMAZONÍA BRASILEIRA

VISTA INTERIOR DO POBOADO

POBOADO DOS INDIOS PUEBLA. EL PASO

VIVENDA NUN POBOADO DE REFUXIADOS EN OGADEN. ETIOPÍA

POBOADO NO ZAIRE

VIVENDA NA PREAMAZONÍA ECUATORIANA.

POBOADO DO PAÍS LOBI. BURKINA

VIVENDAS FEITAS CON CAÑA DE TOTORA NO LAGO TITICACA
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VIVENDA EN MALI.

VIVENDA DI PAÍS HIMBA. NAMIBIA

POBOADO DO PAÍS DOGÓN. MALI

CASA DAS PALABRAS NO POBOADO DOGÓN.

MERCADO QUECHUA. PERÚ

POBOADO NO VAL DO DRAA. MARROCOS.

CASA REAL NUN POBOADO INDIXENA EN UGANDA

VENDEDORES DE ESPECIAS. MERCADO DE JALALABAD, AFGHANISTAN
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POBOADO BEREBERE. TUNEZ

VIVENDA NA INDIA

VIVENDA MUD EN RAJASTHAN. INDIA

VIVENDA BEREBERE

PROCESO DE CONSTRUCIÓN DUNHA VIVENDA TRADICIONAL DA CULTURA NÓMADA MONGOL.

VIVENDA REMATADA

VISTA INTERIOR
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