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Galicia forma parte da Iberia Húmida, un dominio xeográfi-
co caracterizado pola temperanza do clima, pola frecuente 
presenza da choiva e a abundancia de vexetación.

Alén disto, a orientación occidental dominante no noso 
país presenta diferenzas salientables entre as terras 
interiores e as fachadas costeiras. 

Océano e relevo xeran en Galicia un variado mosaico de 
microclimas. A influencia da corrente do Golfo proporciona un 
clima suave e benigno que se vai facendo progresivamente 
máis duro no interior até dar paso ao dominio da neve nas  
altas serras que cortan o País galego polo sur e polo oriente.

A serra é un dos elementos dominantes do territorio galego. 
A dicotomía val-montaña estrutura a Galicia central xunto 
coas terras de aplanamento, que se abren paso entre as  
estribacións orientais e occidentais, para chegar á costa 
atlántica, onde as agras coruñesas presentan unha mode-
lada paisaxe de campos abertos.

Polo sur, as cuncas fluviais do Miño e o Sil conforman unha 
paisaxe laboriosa e minuciosamente construída pola man do 
home ao longo do tempo, urxido pola necesidade de xerar 
novas terras de labor. Mentres que polo norte, os campos 
da ampla chaira lucense anteceden ás terras mariñáns.

Dende as Rías Altas do Golfo Ártabro, a paisaxe atlántica 
galega prolóngase cara ao sur a través de Portugal até o 
Douro, nun conxunto unitario de rías e vales transversais, 
onde, canto máis meridional, máis nidia resulta a transición 
cara a variantes climáticas progresivamente máis suaves.

Na Galicia Atlántica, como no Norte de Portugal, a influen-
cia do clima oceánico é moito máis profunda que no 
Cantábrico; os vales fluviais son moi extensos, e as altitu-
des por baixo dos trescentos metros penetran en ocasións 
máis de cen quilómetros no interior, modelando unha 
paisaxe de encostas suaves, favorable á proliferación e 
diseminación dos asentamentos humanos.



4

PROXECTOTERRAMATERIAL AUDIOVISUAL IDENTIDADE TERRITORIAL

A etapa castrexa

Se ben a intervención humana sobre o territorio se pro-
ducíu con anterioridade, foi na etapa castrexa cando a 
man do home deixou as pegadas máis salientables e con 
maior continuidade no tempo.

A civilización castrexa constituíu a primeira forma estable 
de ocupación do territorio, fenómeno común ao noroeste 
peninsular. A presenza hoxe de testemuños diversos deixa 
constancia da continuidade histórica deste fenómeno.

O reparto espacial destes asentamentos non era en ab-
soluto arbitrario e caprichoso. Foron os condicionamentos 
físicos do territorio os que determinaron en boa medida 
a súa ubicación.

En Galicia abondan máis na zona das Rías Baixas, arredor 
do Golfo Ártabro e nos principias vales fluviais, e escasean 
nas serras orientais e centrais, onde as condicións físicas 
son máis adversas.

A implantación dos castros nos outeiros e encostas, com-
binando funcións defensivas e de habitación, explícase 
na súa dupla consideración de hábitat fortificado e asen-
tamento agrícola.

O hábitat castrexo deixou unha importante pegada de  
formas aterrazadas e arredondadas, circulares ou ovais,  
promovidas por unha axeitada adaptación ao medio natural.

A presenza romana

A creación de cidades e o establecemento dunha importante 
rede de calzadas foi a principal contribución da civilización 
romana ao proceso constitutivo da identidade territorial de 
Galicia. A orixe destes novos asentamentos responde a 
novas funcións, tanto comerciais e administrativas, como 
coloniais e defensivas.

A presenza romana caracterizouse tamén por ter respec-
tado tanto as formas herdadas, os castros, como as de-
nominacións toponímicas. Así mesmo a pervivencia e 
continuidade histórica das realizacións romanas poñen 
de manifesto a bondade e coherencia das mesmas.

As principais novidades da Gallaecia romana foron as 
cidades e as “villae”, novas explotacións agrarias de fondo  
de val, que contribuíron ao paulatino abandono dos castros.

Se ben as pesquisas efectuadas até hoxe non permiten afir- 
mar unha xeneralización destes asentamentos, aínda e doado 
atopar restos arqueolóxicos romanos en boa parte de Galicia. 

A idade Media

Os cambios que se obraron na Idade Media foron tan im-
portantes como duradeiros, até o punto de que é posible 
afirmar que o aspecto común que adoptou o territorio na 
etapa medieval non resultou moi desemellante do que 
presentaba Galicia a mediados do século XX.
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Foi coa implantación dun pobo bárbaro, os suevos, cando as 
terras do noroeste peninsular obtiveron unha unidade política 
diferenciada, sendo neste período cando se xeneralizou o 
cristianismo entre a poboación. Este feito habería de traer 
consigo a aparición dunha nova institución que articularía a 
vida das pequenas comunidades campesiñas: a parroquia. 

En orixe relixiosa, a parroquia converteuse no centro 
da vida rural. As actividades económicas e o mundo de 
relacións sociais xiraron arredor desta nova institución.

A parroquia foi dende aquela e até os nosos días, un claro 
referente da estruturación territorial galega e portuguesa, 
onde se lle denomina freguesía.

A orografía e o clima influíron dun xeito determinante na 
distribución das parroquias. A disposición e asentamento 
dos núcleos parroquiais foi máis frecuente e denso nas 
bacías e vales fluviais, onde as terras son máis produtivas, 
que nas serras, nas que as dificultades climáticas e de 
relevo son sempre maiores.

O número de parroquias mantívose con escasas variacións 
desde a Idade Media até a época actual, e a súa distribución 
no territorio foi moi semellante á da etapa castrexa.

Sen carácter administrativo nin personalidade xurídica, a 
parroquia constituíuse como unha unidade social, cultural  
e xeográfica perfectamente delimitada e xeralmente com-
posta por varias aldeas, unidade menor que a partir da Idade  
Media se converte no elemento esencial da paisaxe galega.

Rede fundamental de poboamento, a aldea non é só o  
núcleo construído ou o conglomerado habitacional. Ademais 
do entramado de edificacións, a aldea constitúena tamén  
a malla de camiños, as agras de labor e os prados e montes. 

A aldea é, xa que logo, a célula básica de explotación do 
espazo agrario, enxertada na parroquia.

O incremento poboacional que se deu a partir do século 
XI promoveu a creación de novas entidades de distinto 
rango, tamaño e importancia. Nacen así as vilas novas, os 
vilares, os lugares e as grañas, novos asentamentos que 
van tecendo unha xerarquía que se mantén no decurso do 
tempo e da que aínda hoxe é doado encontrar exemplos.

A este feito non é allea a presenza dos mosteiros. Cunha 
notable implantación na Galicia da época, os cenobios foron 
os verdadeiros impulsores do proceso de colonización de 
novas terras.

A creación de Santiago de Compostela, coa conseguinte 
aparición do fenómeno das peregrinacións, e o renacer 
urbano producido nos séculos do Baixo Medievo, constituíron 
feitos cruciais no desenvolvemento do proceso da identidade 
territorial. Renaceu o comercio e a súa presenza orixinou a 
creación de novas cidades e vilas, algunhas delas costeiras.

E, máis alá do establecemento dunha nova rede viaria ou 
da creación de pequenos burgos, a presenza do Camiño 
de Santiago provocou a aparición de novas formas de 
asentamento.
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En moitos casos, estes asentamentos adoptaron unha fas-
quía lonxitudinal, dispoñéndose ao longo do vial, co obxec- 
tivo de cumpriren coa nova función asistencial aos peregrinos.

os tempos modernos

No inicio dos tempos modernos, malia a cativeza poboa-
cional das cidades galegas, a importancia demográfica do 
Reino de Galicia no conxunto do Estado era notable.

No século dezaseis as cidades experimentaron impor- 
tantes cambios. De entre todas foron Pontevedra e Santiago 
as que se constituíron como as vilas máis populosas.

As modificacións que nestes séculos se experimentaron 
no ámbito do transporte e da economía trouxeron como 
consecuencia o progresivo reforzamento do peso demográ-
fico do litoral fronte ao do interior.

A partir do S. XVII, a penetración costeira do millo, 
procedente de América, constituíu a razón máis poderosa 
dos cambios demográficos.

A adopción deste cultivo, logo reforzado co da pataca, 
modificou, así mesmo, as densidades de poboación e a 
configuración da paisaxe agrícola, sendo perceptibles tres 
áreas claramente diferenciadas:

 - A zona costeira do Sudoeste, que adoptou o millo 
  de xeito intensivo complementándoo coa gandería e  
  coa presenza de áreas vitivinícolas.

 - o litoral de Fisterra a Ribadeo, a Galicia das agras e 
  das paisaxes abertas, cunha menor presenza do millo  
  e unha significativa riqueza agropecuaria, onde se  
  mantiveron en maior medida as prácticas colectivas.

 - E a chamada Galicia interior, de condicións climáticas 
  máis duras, cunha agricultura extensiva na que domina  
  o centeo e a presenza de incultos e prados,e as bis- 
  barras de monocultivo vitivinícola como as ribeiras do  
  Miño, o Sil e o Avia ou o Val de Monterrei.

o século XX

A ruptura do equilibrio entre poboación e recursos, que 
comezou a se patentizar xa no século XVIII, desembocou 
na aparición do fenómeno migratorio, que supuxo a saída 
de máis dun millón douscentos cincuenta mil galegos entre 
1860 e 1970, coa conseguinte perda de peso demográfico 
de Galicia no conxunto do Estado.

Con posterioridade, as cidades comezaron a reforzar o 
seu peso poboacional e económico no marco territorial 
galego, proceso que caracterizou ao século XX como o 
período da definitiva urbanización do país. 

Foi neste mesmo século cando as sete cidades multi-
plicaron por seis a súa poboación, namentres que Galicia 
aumentou en vez e media.
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Coa chegada dos anos sesenta, Galicia padece de 
novo os efectos intensos da diáspora, a partir de agora 
encamiñada a Europa.

O desenvolvemento territorial no que está inmersa Galicia 
dende aquela vén marcado polo reforzamento do peso das 
cidades e da industria, a modernización dos servizos e a 
crise da sociedade agraria tradicional, que provoca cambios 
no uso da terra e importantes movementos de poboación.

o estado das autonomías

Coa chegada da democracia, o reforzamento do poder 
municipal e a creación das institucións de autogoberno, 
os poderes centrais ceden parte da súa capacidade de 
decisión. Como resultado deste proceso, a responsa-
bilidade do ordenamento territorial e urbanístico pasa a 
residir, no fundamental, en Galicia.

Esta etapa recente supuxo, asimesmo, a construción de 
novas infraestruturas e a dotación de importantes equipa-
mentos culturais, educativos e sanitarios nas nosas vilas 
e cidades, actuacións financiadas por orzamentos locais 
e autonómicos e a contribución de fondos europeos. 

Non obstante, os resultados no tocante ao urbanismo e 
á conservación e ordenación da nosa paisaxe e territorio 
distan de ser satisfactorios.

A ocupación indiscriminada de paisaxes agrarias e costeiras, 
a excesiva densificación de cidades e vilas, o abandono, 
destrución e falta de protección dos núcleos históricos e o 
caos urbano, son os principais motivos de preocupación.

A estas prácticas non son alleos os problemas derivados 
do crecemento incontrolado e dos fluxos de poboación que 
se están a producir. Non é de estrañar que a conxestión do 
tráfico ou a mala calidade do transporte público se teñan 
convertido en motivos de fonda preocupación cidadá.

Aínda así, nos últimos anos son perceptibles no noso 
país exemplos de boa xestión municipal, respaldada pola 
cidadanía, que demostran que na Galicia de hoxe pode 
existir potencial de creación sen destrución.

Propostas e actuacións coma as de Allariz e Santiago, 
que acadaron recoñecemento internacional como boas 
prácticas urbanas, poñen de manifesto que o respecto 
a identidade non é incompatible coas formas contempo-
ráneas de arquitectura e urbanismo.

Pero estes resultados só son posibles se existe unha visión 
planificada e de conxunto, unha valoración do construído 
e unha decidida concepción do valor dos espazos públicos 
e do patrimonio cultural na construción da cidade de hoxe, 
un espazo que non pode ser entendido só como un mero 
amoreamento de construcións destinadas a dar solucións 
ao problema da vivenda.

Así as cousas, vén sendo urxente a superación de 
limitadoras concepcións localistas, que ao fragmentar e 
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parcelar un territorio plenamente interrelacionado, non dan 
verdadeiras solucións aos problemas dos cidadáns.

A eurorrexión Galicia - norte de Portugal

Por outra banda, non se debe ignorar que o desen-
volvemento das cidades está a artellar espacialmente o 
conxunto do país e é o mecanismo que funciona como 
motor de crecemento económico.

Convén, así mesmo, prestar a debida atención á 
consolidación dun sistema de cidades e rexións urbanas 
que percorre a dorsal atlántica dende Ferrol a Vigo e 
Tui, alongándose de xeito semellante até Porto, alén do 
Miño.

Este espazo xeográfico, cultural e económico constitúe a 
Eurorrexión formada por Galicia e o Norte de Portugal. 

Cunha poboación superior a seis millóns de habitantes, 
similar á de Cataluña, esta Eurorrexión conta cun sistema 
policéntrico de grande dinamismo, nucleado por diferentes 
cidades arrodeadas de periferias difusas, que dotan a todo 
o conxunto dunha grande continuidade espacial.

No espazo xeográfico portugués desta Eurorrexión, 
pódense identificar tamén algúns dos elementos da 
identidade territorial galega, anteriormente subliñados:

  - Morfoloxía atlántica;
  - Estratos sucesivos de poboamento castrexo, romano  
 e medieval;
  - Presenza dominante das pequenas aldeas, freguesías  
 e parroquias;
  - Cativeza das cidades; 
  - E carácter serodio da urbanización.

No Noroeste peninsular ningunha cidade, nin sequera 
Porto, se pode postular coma a única grande metrópole. 
Hoxe en día, a idea da xestión coordenada da rede 
de cidades da área vaise conformando como unha 
clara alternativa de futuro. Todas elas, conxuntamente, 
constituirían a grande metrópole do Noroeste.

Ante esta nova realidade, acadar un anovador ordenamento 
do territorio precisará, tamén, doutros esforzos:

  - Saber valorar os pequenos núcleos existentes poñén- 
 doos en relación cos grandes.
  - Procurar a axeitada integración das periferias difusas,  
 antes rurais, nas cidades compactas.
  - E intentar captar as pegadas da nosa identidade territorial  
 procurando reinterpretalas dun xeito modernizador. 

Todos eles son exemplos da inescusable tarefa que 
temos por diante para sentar as bases dunha necesaria 
racionalización do noso xeito de ocupar o territorio. 


