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Só unha visión holística de Galicia captada a través do pensamento sistémico pode 
permitirnos ver as enormes potencialidades dunha sociedade e un territorio que ao 
longo do século XXI se anuncian como irreversiblemente urbanos.

Unha etapa máis nun longo proceso de antropización e «culturalización» na que a 
relación home-medio se desenvolveu con singularidades derivadas, no fundamental, 
da condición especí�ca dunha sociedade asentada nun medio natural con inmensas 
potencialidades e posibilidades, pero ao tempo pechada nun contorno limitado xeo-
gra�camente nas relacións e contactos exteriores, dada a condición da Fisterra atlántica 
desde onde durante centos de anos só foi posible albiscar a inquietante liña de horizon-
te na caída do sol cara ao poñente.

Unha sociedade maioritariamente rural (agraria e mariñeira), inserida nunha eco-
nomía de subsistencia marcada polo autoconsumo e a supervivencia, cun xeito de po-
boamento que no último milenio foi extraordinariamente e�ciente para os grupos de 
poder feudal hexemónicos (de señorío relixioso ou laico) nun proceso de colonización 
extensiva dunha terra fértil e xenerosa, que nos séculos XII-XIII iniciaría un proceso que 
non é alleo á grande experiencia europea da revolución urbana medieval emprendida 
simultaneamente noutras áreas do continente.

Un número reducido de cidades (episcopais, de reguengo ou de señorío laico), 
decenas de pequenas vilas ao redor delas, unha constelación de miles de pequenos nú-
cleos aldeáns que se mantiveron nun aparente equilibrio, bastante afastados dos gran-
des con�itos e tensións dun «mundo» urbano desenvolvido ao redor do Mare Nostrum 
ou en pleno corazón do continente.

Uns con�itos xusti�cados polo poder, unhas veces por cuestións relixiosas nun 
mundo teocrático de «verdade única», outras por razóns dinásticas familiares que pola 
súa condición de sangue repartían de xeito violento os dominios territoriais.

En última instancia, loitas polo poder económico e a hexemonía política das diferen-
tes faccións eran moeda común nun continente en que a revolución urbana medieval, 
no que a Galicia afecta, vai estreitamente ligada ao restablecemento do comercio atlán-
tico, á emerxencia das burguesías urbanas, e á maduración disciplinaria de solucións 
tipolóxico-arquitectónicas e de morfoloxías urbanas nas exemplares experiencias das 
«cidades góticas» da Liga Hanseática, na creación urbana no centro e norte de Europa, 
nas bastidas francesas e inglesas, nas cidades vascas, nas cidades suízas dos Zähringen, 
ou nas cualitativamente extraordinarias realizacións das Repúblicas na península itálica 
e as novas cidades �orentinas. Todas elas, baixo a urda do cristianismo.

Un fenómeno en que non debemos esquecer a presenza na península das cidades de 
matriz musulmá que, desenvolvidas ao longo do Mediterráneo, constituían os grandes 
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núcleos urbanos medievais en que a cultura se expandía en todas as direccións, tamén 
no arquitectónico e no urbanístico.

En Galicia, as cidades episcopais (civitates), Santiago de Compostela, Lugo, Ou-
rense, Tui e Mondoñedo, situadas todas elas no interior, mostraban sobre as murallas 
os enormes volumes das catedrais que emerxían ameadas ao xeito das fortalezas, os 
grandes contedores dos pazos episcopais e, máis tarde, os conventos anexos, símbolos 
todos do poder e manifestación da gran capacidade de organización dunha milenaria 
institución relixiosa que dominaba os territorios estendendo os seus tentáculos ata a 
máis remota das aldeas a partir da célula administrativa básica: a parroquia.

Figura 1: Cidades episcopais. xlms. 2000.  
A construción da Galicia urbana. 
PGIDTOOPXI1101PR.

Catedrais, conventos e mosteiros, elementos claves para a compresión do fenómeno 
urbano en Europa, que tiveron en Galicia unha actitude extractiva, parasitaria, de acu-
mulación durante séculos da maior parte da renda agrícola dun territorio colonizado e 
traballado ata o esgotamento por unha sociedade de servos que, na crenza �rme de en-
contrarse na etapa terreal do camiño ao paraíso celestial, era aleccionada desde os púlpitos 
na submisión a unha orde divina e na obrigada renuncia á súa modi�cación so pena da 
condena eterna. Unha actitude de submisión e acatamento dunha «orde natural» e de 
aceptación da repartición desigual dos recursos, da persistencia das desigualdades e de 
todo tipo de calamidades, impostas por un único Deus do que papas, bispos, clero, e máis 
tarde os reis, eran os máximos representantes en contra dos que era imposible rebelarse.

Esta organización todopoderosa e fortemente xerarquizada, centralizada en Roma, 
tivo e ten a Santiago de Compostela como indiscutible sé metropolitana, sendo capaz 
de promover nos seus dominios territoriais o nacemento de vilas e cidades de señorío 
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eclesiástico, capaz de crear unha universidade para, de acordo coa súa cosmogonía,  
formar as elites do poder divino e terreal, de encadrar a miles de homes e mulleres su-
xeitos aos votos de obediencia, de castidade e de pobreza nun clero regular ou secular 
distribuído ordenadamente polas parroquias, as colexiatas, os arciprestados, as dioceses 
nas cidades, vilas, aldeas, nas fortalezas e pazos de todo o país.

Un grupo dirixente que tiña o seu complemento nun poder real e nuns señoríos 
laicos que, conscientes da fortaleza e da capacidade operativa da institución relixiosa, 
foron os seus �eis aliados, e cos que nos ámbitos territoriais respectivos reproducían ao 
«xeito europeo» a creación de vilas e cidades de reguengo (A Coruña, Betanzos...) ou 
de señorío eclesiástico (Pontevedra) ou civil (Monforte).

A ETAPA CONSTITUÍNTE DA GALICIA URBANA ACTUAL
Nos séculos XII e XIII iníciase o que podemos denominar a «etapa constituínte» da histo-
ria urbana de Galicia, da que a situación actual non deixa de ser un capítulo máis no lon-
go proceso de urbanización da poboación e de hexemonía total do «urbano» no territorio.

Se exceptuamos as vellas civitates, a práctica totalidade do que hoxe consideramos 
conxuntos histórico-artísticos teñen nestas datas o seu punto de partida.

É o momento da proliferación de iniciativas polo poder real ou eclesiástico de:
• delimitación de ámbitos espaciais precisos, diferenciados fisicamente (cun límite 

cercado e/ou amurallado, e un alfoz ou territorio de dominio).
• cun status xurídico propio (foral) que nun breve período de tempo se van multi-

plicar polo que constitúe un signo xeográ�co diferencial do país: o litoral.

Figura 2: Cidades litorais: cidades/vilas de 
fondo de ría e cidades/vilas de boca de ría. 
xlms. 2000. A construción da Galicia urbana. 
pgidtoopxi1101pr.
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Galicia é inintelixible sen a súa característica diferencial, os máis de mil quilómetros 
de costa, que se converterán en lugares por excelencia da «Revolución Urbana Medieval»:

Noia (1158), Pontevedra (1169), Ribadeo (1182), Viveiro (1199), A Coruña 
(1208), Betanzos (1214), Ortigueira (1255), Pontedeume (1270), Muros (1286), Fe-
rrol, Neda, Redondela, Baiona… teñen en común a súa condición de «litoralidade».

Localizadas nas rías (cidades/vilas de fondo de ría e cidades/vilas de boca de ría) 
nunha situación no territorio ben diferente á das vellas cidades episcopais do interior, 
o seu acto fundacional constitúe o inicio dun proceso primeiro de «achegamento» e, 
séculos despois, de «desprazamento» masivo da poboación cara a unha liña máxica onde 
a con�uencia da terra e do mar crea unhas condicións naturais de interacción que despre-
gan unha gran diversidade biolóxica e funcional estreitamente ligadas a súa capacidade 
de atracción e desenvolvemento. Un proceso que se enriquece co rexurdimento dunha 
rede comercial de transporte marítimo entre as cidades do norte de Europa e do Medite-
rráneo constituído no centro do mundo, e que se pon en evidencia na incorporación das 
cidades/vilas galegas litorais a unha rede coa que se inicia o arranque da Galicia urbana.

Figura 3: O sistema  
urbano galego. xlms. 
2000. A construción 
da Galicia urbana. 
pgidtoopxi1101pr.
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Haberá outras cidades e vilas: Vilas-camiño (Melide, Arzúa, Sarria…) de morfo-
loxía lineal apoiadas no antigo camiño cara á Fisterra atlántica, reconvertida polo cris-
tianismo desde o século IX en Camiño de Santiago, como soporte da edi�cación, e 
Vilas-Fronteira (Monterrei, Salvaterra…), promovidas por razóns político-militares 
como consecuencia da independencia de Portugal.

En todas elas, civitates, cidades e vilas, manéxanse elementos e relacións entre ele-
mentos propios dun xeito medieval de facer cidade na Europa cristiá que pertence ao 
que damos en chamar Teoría Urbanística Medieval: un ámbito delimitado con cercas 
ou muros (a muralla), cuns puntos de acceso e control �scal ou militar (as portas) e, no 
interior, uns puntos fortes situados estratexicamente (os edi�cios especializados: cate-
drais/pazo episcopal, igrexas parroquiais, fortalezas), rodeados por un tecido homoxéneo 
conformado a partir dunha parcela básica (a parcela gótica), sobre a que se construirá 
un tipo arquitectónico básico (a casa gótica, lugar de traballo e vivenda), que dispón da 
capacidade de despregarse nunha agregación ordenada formando ringleiras simples ou 
dobres, que se constituirán nun dos elementos intermedios entre a casa e a cidade pro-
pios da experiencia europea: a illa compacta ou a illa con patio, esta cos espazos libres 
posteriores das parcelas privadas destinados a hortas ou lugares de almacenaxe.

Figura 4: Illas compactas. A Coruña, Francisco Montaigú, 1723 e Illa con patio. A Coruña, Juan 
Vergel, 1735 (fragmentos).

Un sistema público viario de rúas (cos diversos o�cios), travesas e cantóns, e unha 
proliferación de pequenas prazas mercantís (da fariña, do leite, do peixe, da leña, do 
pan, da herba…), relixiosas (parroquiais ou conventuais) ou institucionais (ligadas á 
casa consistorial e outros edi�cios especializados) completarían unha paisaxe urbana en 
continua transformación.
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Todas as cidades caracterízanse polo seu reducido tamaño: Santiago de Compostela, 
cunha poboación duns 20.000 habitantes nos primeiros anos do XIX é a gran cidade 
galega por excelencia, pechada nunha elipse de 750 m e 550 m de diámetro (unhas 30 
ha) nun país maioritariamente agrario e mariñeiro.

Pontevedra, cuns 600 m de lonxitude e 300 metros de ancho (unhas 18 ha); Lugo 
intramuros, asimilable a un óvalo de 700 e 550 m de diámetro (37 ha), das que apenas 
a metade estaban ocupadas por edi�cación; Ourense (unhas 15 ha) de 700 m de lon-
xitude e 250 m de anchura; en �n, A Coruña, cun núcleo de 350 m de diámetro e un 
longo arrabalde mariñeiro de 800 m por 200 m (preto de 25 ha).

Fóra, a carón das portas e da muralla, os campos, e máis aló, a inmensidade dun 
mundo rural de pequenas aldeas e lugares rodeados polas terras agrícolas e somerxidos 
na espesura dos montes e na impenetrabilidade de bosques percibidos como lugar do 
perigo e da inseguridade.

Só nalgunha das vilas e cidades, sobre todo as portuarias, se observa un aumento 
poboacional e un lento crecemento de xeito perceptible.

Nas proximidades dun «núcleo duro inicial» ao redor da Igrexa e o adro (Santa 
María na Coruña, Pontevedra, Betanzos,…) podemos observar «morfoloxías urbanas» 
propias de extensións de orixe medieval, sendo posible identi�car tecidos dunha gran 
coherencia morfolóxica e tipolóxica nos que o ritmo do trazado viario e da división 
parcelaria e o «tipo edi�catorio básico» responden a «comportamentos urbanísticos» 
homoxéneos.

Figura 5: A Coruña e Betanzos. Extensións urbanas plani�cadas. pgidtoopxi1101pr.
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Figura 6: A Coruña, Prazas. xlms. 2000. A construción da Galicia urbana. pgidtoopxi1101pr.
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Apoiándose nun «traxecto matriz», un camiño preexistente (rúa Sarmiento-Portales 
en Pontevedra, rúa da Condesa en Noia, rúa San Francisco en Ferrol, rúa da Travesa en 
Betanzos, rúa da Zapatería na Coruña…) cara a un «punto forte» ou polaridade (igrexa, 
mercado), obsérvase a cadencia rítmica das embocaduras das denominadas travesas (en-
tre 20 e 25 m en Pontevedra, sobre 15 m en Noia, 12,5 m en Ferrol, 15 m en Betanzos, 
30 m na Coruña), trazadas cun evidente «paralelismo imperfecto» capaz de adaptarse a 
preexistencias e/ou á forma do terreo, pero en todo caso lonxe da «espontaneidade» e 
irregularidade doutros comportamentos urbanísticos presentes no resto da cidade.

O «tipo edi�catorio básico», a casa gótica, disponse en «ringleira» (simple ou dobre) 
sobre un parcelario (parcela gótica) que tende a ser perpendicular ao eixe viario, confor-
mando illas compactas que no tempo alcanzan ata 160 m de lonxitude (Pontevedra).

Figura 7: Parcela gótica, casa gótica e illa en ringleira simple e en ringleira dobre. xlms. 2000.  
A construción da Galicia urbana. pgistoopxi1101pr.

Hai cidades e vilas mariñeiras en que outro «comportamento urbanístico» homoxé-
neo alcanza tamén a outras áreas urbanas: Nos tecidos da Coruña e Noia, no seu acceso 
máis importante (Porta Real na Coruña, Porta da Peregrina en Noia), obsérvase como 
as rúas de acceso (rúa de Santiago camiño da igrexa de Santiago na Coruña e a rúa da 
Peregrina camiño da igrexa de San Martiño en Noia) volven xogar un rol estruturante 
de «traxecto matriz» a partir do que se implantan as rúas de Tabernas e do Parrote na 
Coruña e as rúas da Laxe e da Canliña en Noia. Nestes casos, os trazados viarios (tra-
xectos de implantación de edi�cación) van adoptando unha curvatura na que «manda» 
como referencia a orde natural da antiga liña de bordo litoral na que dispoñen en para-
lelo, como sucedeu tamén coa antiga muralla.

Pontedeume podería ser lida desde o seu parcelario como unha creación urbana pla-
ni�cada desde a súa orixe (ver X. L. Martínez, 2000), pois nela a regularidade manifésta-
se con gran claridade formal e estrutural ao redor do eixe inducido pola ponte medieval 
(século XIII).
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Figura 8: Illa compacta 
Pontedeume. xlms. 2000. 
Pontedeume.  
Cidades medievais en Galicia. 
A construción da Galicia 
urbana. pgidtoopxi1101pr.

Figura 9: Pontedeume. 
xlms. 2000. Cidades 
medievais en Galicia.  
A construción da 
Galicia urbana. 
pgidtoopxi1101pr.
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UNHA NOVA VISIÓN DO MUNDO

Mais o nacemento dunha nova visión do mundo, unha nova cosmogonía desencadea-
da, entre outras incontestables evidencias, polo «descubrimento» de América modi�-
cou de pleno o «status quo» da situación de Galicia.

O 1 de marzo de 1493 chega a Baiona a carabela «la Pinta» e o 4 de maio Alejandro 
VI emite un edicto chamado «Bula Menor inter caetera» polo que outorgaba en ex-
clusividade aos Reis de Castela e León os dereitos sobre os territorios «… descubertos e 
por descubrir…» do que ía ser denominado «Novo Mundo».

Abriuse así unha etapa da Modernidade da que emerxería unha nova orde nas relacións 
internacionais: Nos séculos XVI e XVII, Inglaterra, Francia, Holanda… consideraban que 
tiñan dereitos sobre os territorios sen descubrir, e as patentes de corso converteron o 
océano Atlántico no grande escenario das confrontacións armadas polo seu control.

A costa de Galicia pasou de ser considerada un territorio �sterrán afastada das grandes 
centralidades da Europa septentrional ou da mediterránea, a ser vista polas sucesivas monar-
quías absolutas como unha «fronteira militar» que ao longo dun amplo litoral de rías-refuxio 
pasa a ser considerada como primeira liña dun potencial campo de batalla: era necesario, 
polo tanto, modi�car o «modelo territorial e urbano» de orixe medieval. Esta tarefa desen-
vólvese desde o século XVI (o traslado en 1564 á Coruña da «Capitanía General do Reyno 
de Galicia» e o inicio do proceso da conversión das «cidades» en «prazas fortes») a partir da 
consciencia do alcance da «súbita aparición» do «novo mundo» transoceánico.

Figura 10: Rafael Mas Hernández. La presencia militar en las ciudades. Orígenes y desarrollo del espacio 
urbano militar en España. Madrid: Los Libros de la Catarata (2003).
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O cambio da escala que xera a presenza do «novo mundo» e o carácter extractivo 
do modelo operativo que lideran os países europeos remata coa creación dos novos 
imperios coloniais e o desprazamento das «centralidades» no novo «espazo global» cara 
ás ribeiras do Atlántico. Na escala europea, as cidades-capitais litorais ou con accesi-
bilidade �uvial convértense en metrópoles coloniais: París (Imperio francés), Londres 
(Imperio británico), Amsterdam (Imperio holandés), San Petersburgo (Imperio ruso), 
Lisboa (Imperio portugués) –a cal chega a ser barallada como a gran capital imperial 
por Felipe II–, protagonizando todas elas os grandes momentos no urbanismo e na ar-
quitectura barrocos, e desprazando do foco mediático as grandes capitais renacentistas: 
a Rebuilding Act de Londres (1667) e o posterior Londres Georgiano (XVIII), o plan da 
Lisboa Pombalina (1756), o plan de Amsterdam (1613), San Petersburgo como nova 
capital de Rusia (1737)… poden servir de rápidos exemplos neste lado do océano.

A monarquía absolutista española mantivo a sede do poder en Madrid, pracenteira-
mente instalada na centralidade e soidade da estepa a unha distancia de 300 a 600 km 
das fronteiras litorais peninsulares. Isto permitiríalle prescindir de murallas defensivas 
e, a �nais do XVI, abrir á nobreza o Paseo (logo Salón) do Prado, construír os Reais 
Xardíns do Retiro (XVII) e facer xogar o rol defensivo ás vilas e cidades litorais.

Galicia é o paradigma desta actitude: o poder real vai propiciar durante 300 anos 
iniciativas de índole exclusivamente militar nas cidades de reguengo (A Coruña, Baio-
na…) ou noutras cidades, vilas litorais (Vigo, Cedeira, Ferrol…), iniciando a súa 
conversión en máquinas de guerra, deseñando e ampliándoas con novas murallas e 
forti�cacións, construíndo castelos nas rías onde se sitúan, en �n, promovendo a súa 
transformación en auténticas «cidadelas».

Figura 11: Baiona, 
A Coruña, Vigo, 
Ferrol.



A construción da Galicia urbana

149

Durante 300 anos, desde o XVI ata mediados do século XIX pasarán a ser considera-
das «prazas fortes», e os esforzos económicos vanse destinar a especializalas en cumprir 
o rol de cidades-fortaleza ao servizo da lóxica militar do Imperio español.

A hexemónica lóxica da guerra aplicada nas cidades galegas do litoral desencadeou 
gravísimas consecuencias comerciais (Ourense, Pontevedra, Baiona), económicas (A Co-
ruña, Vigo-Rande, Ferrol, Baiona) e humanas «la Monarquía Hispánica encontrará una 
verdadera mina de hombres para sus ejércitos» (Rodríguez Hernández, 2007) tendo como 
«efecto colateral» as indubidables achegas dos enxeñeiros militares coa «ciencia da carto-
grafía», que como corpo de elite ao servizo da monarquía absolutista, procederon a reali-
zar levantamentos precisos das prazas fortes e a redactar múltiples proxectos de amuralla-
mento e de extensión urbana de «novas poboacións» que nos permiten contar hoxe en día 
cunha excepcional documentación cartográ�ca presente nos arquivos galegos, españois, 
franceses, ingleses, italianos, portugueses, estudados nas publicacións de J. R. Soraluce 
(1985), X. Garrido Rodríguez (1991), A. Vigo Trasancos (1984), Villasante Prieto.

Tal foi a importancia estratéxica das rías galegas, que no século XVII e máis tar-
de no XVIII, na tarefa de modernización do estado e de reordenación borbónica dos 
exércitos, as rías da Coruña e Ferrol serán os espazos por excelencia das experiencias 
fundamentais no que se re�re ás novas concepcións urbanísticas e utilización de novos 
instrumentos de control da forma urbana, inaugurándose en Galicia «outro xeito de 
construír cidade», outra forma de «facer a Galicia urbana», que ao tempo que a�anza 
o protagonismo da Galicia atlántica sobre a Galicia interior, fai visibles os novos prin-
cipios da racionalidade cartesiana aplicados con todo rigor tanto na creación urbana 
como na transformación do espazo urbano existente.

O interese polas cuestións urbanas presente en París desde inicios do XVII («ser-
vitudes spetial d’architecture», «ordonances», operacións de «embellissement partial», 
ensanchamento e aliñamento de rúas, infraestruturas de pavimentación de rúas, redes 
de saneamento, de abastecemento de auga, iluminación, vexetación…) e de aí, a cons-
ciencia por parte do poder real da importancia «mediática» da forma urbana, na súa 
condición de máxima autoridade sobre as prazas fortes, xerará unha ampla produción 
cartográ�ca tras da que se encontran os enxeñeiros militares.

Na ría da Coruña, e na súa condición de lugar de localización da «Capitanía Gene-
ral do Reyno de Galicia», constituída primeiro como sede dos Reais Correos Maríti-
mos A Coruña-Falmouth (1689), como sede do Real Consulado Marítimo e Terrestre 
(1742) con funcións directivas e comerciais dos portos galegos e das súas relacións 
coas colonias ultramarinas, e máis tarde co Regulamento de Libre Comercio (1764), 
redactaranse proxectos de extensión urbana (1702, 1726, 1736, 1774, 1776, etc.), de 
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urbanización (1740,1741) e d’embellissement da fronte marítima (1779-80), inaugu-
rándose unha nova relación entre cidade e natureza: a descuberta da paisaxe.

Na ría de Ferrol, elixida como sede da capital do Departamento Marítimo do Cantá-
brico e do almirantado, e dado o reducido tamaño do Ferrol Vello (1.500 habitantes), de-
berá levantarse unha nova cidade proxectada entre 1750 e 1774 (J. Petit de la Croix, M. 
Marín, J. Juan Santacilla, F. Llovet, J. Sanchez Bort, D. Sánchez Aguilera) como «Nueva 
población». Esta decision esixirá unha renovación das «infraestruturas territoriais» de 
conexión coa metrópole do Imperio: Madrid, o lugar do poder, illada no interior, a cen-
tenares de quilómetros das fronteiras peninsulares constituídas por un sistema de prazas 
fortes desde Barcelona, Rosas, San Sebastián, Cádiz, Cartagena, etc. entre as que na 
fronte atlántica se encontraban Ferrol, A Coruña, Vigo e Baiona (J. R. Soraluce, 1985).

Figura 12: A Coruña. Francisco Montaigú. 1723. Arquivo Xeral de Simancas.

A probada ine�ciencia da «orde territorial» para a transmisión de información e 
toma de decisións na nova escala quedou referendada ao longo dunha historia de fra-
casos di�cilmente superables.

A cultura renacentista da plani�cación e forti�cación das cidades a partir dos mo-
delos teóricos desenvolvidos polos tratadistas italianos (Cataneo, Giorgio Martini, 
Maggi…) ou franceses (Vauban) nos séculos XVI e XVII, nas técnicas e proxectos de 
amurallamento das cidades, fanse presentes nesta nova etapa do «urbano» en Galicia: 
A Coruña (a partir de 1702), Ferrol (a partir de 1728), a illa de Ons (1810), Vigo e 
Baiona son un excelente mostrario da cantidade e da calidade técnica das propostas 
desenvolvidas e o enorme esforzo dirixido e concentrado na priorización da «cuestión 
militar» da Galicia litoral ao longo dos séculos XVII e XVIII.
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Cuestión esta que será fundamental para o futuro destas cidades: o Exército ocu-
pa sen contraprestación ningunha os «Campos comunais» de titularidade cidadá que 
rodeaban o cinto de murallas de orixe medieval, que son substituídos polo complexo 
sistema abaluartado cos seus revellíns, baluartes, fosos, glacis, nunha ampla franxa que 
alcanza cerca de 200 metros e na que está prohibida a edi�cación.

No século XVIII emerxerán iniciativas e actividades económicas de gran calado (ar-
senal e estaleiros da Graña e Ferrol, o complexo siderúrxico de Sargadelos no norte de 
Lugo, estaleiros e fábricas de mantelería, de enxarcia, de tabacos na Coruña, a fábrica 
de Xubia…) que ao tempo que mostran os novos «enxeños» nunha incipiente nova 
paisaxe, van xerando condicións socioeconómicas que posibilitarán a diversi�cación de 
actividades e dotan de complexidade os «organismos urbanos» para o futuro desenvol-
vemento en Galicia da primeira revolución industrial.

A «Nova Poboación» de Ferrol constituirase desde a segunda metade do XVIII no 
modelo en que imitar a concepción do «urbano» no sentido moderno. Unha «cidade 
de Estado» promovida pola monarquía absolutista na que nunha ampla super�cie de 
terreos agrícolas vemos plasmado o ideal da cidade renacentista a través dunha perfec-
ción xeométrica e dun equilibrado e simétrico trazado en que regularidade e simetría 
caracterizan o conxunto.

Figura 13: Análise urbana de Ferrol. xlms. 2000. A construción da Galicia urbana. pgidtoopxi1101pr
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O urbano pénsase fragmentariamente segundo as áreas de traballo, de residencia 
para mariños e para obreiros, de acordo con criterios funcionais ou de grupo social: o 
Arsenal cos lugares de administración e a carón a área residencial da Mariña («Nueva 
Población de Ferrol») e, separados a 300 metros, os estaleiros e a área residencial dos 
obreiros (Barrio de Esteiro).

O plano da «Nova Poboación», de 800 m de lonxitude e 250 m de ancho convérte-
na no proxecto máis ambicioso xamais emprendido na historia da Galicia urbana. Nela 
plásmanse os principios urbanísticos da orde, a regularidade e a simetría, entendéndoa 
coma se dun «proxecto arquitectónico» se tratase e, polo tanto, co obxectivo dunha 
«equilibrada relación entre as partes». O que esixe «identi�car» as partes ou elementos 
e establecer dimensións e relacións entre elas: o proxecto abarca desde a escala global 
da «nova poboación» descendendo á escala do edi�cio particular ou «unidade básica» 
e elemental do tecido urbano (a vivenda unifamiliar en liña), elaborando deseños aos 
que deberían someterse («ordenanzas de fachada de Llovet»), para conseguir ese ideal 
de unidade na uniformidade das regulares e alongadas illas (100 por 40 varas) dispostas 
simetricamente nunha homoxénea retícula de rúas, todas elas de 8,35 m (10 varas) de 
ancho.

Figura 14: Mapa en plano do Real Arsenal de Ferrol. 1761. Servizo Xeográ�co do Exército.
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Hai no proxecto ferrolán unha falla de variedade que se evidencia na utilización dun 
único tipo de rúa en toda a retícula, no manexo dunha única parcela de 7,5 metros (9 
varas), dun tipo de praza de 83,5 por 75 m (100 por 90 varas) e a certa indiferenza que 
os diferentes «planos» propostos mostran na procura de relacións cos diferentes con-
tornos en que se insire, que fai que a experiencia apareza insertada dentro das prácticas 
tardías do xogo das retículas e dos cuadrantes da Teoría Urbanística Renacentista da 
cidade, propio da tratadística de Cataneo, e afastada polo tanto das ricas experiencias do 
urbanismo barroco de Roma (XVI-XVII), das propostas de Wren para Londres (1667), ou 
das coetáneas de Edimburgo (1766), Lisboa (1765), Bath (1729-1760), ou La Granja, 
Aranjuez ou La Carolina (1767), nas que emerxen novas formulacións nas relacións 
co medio, co ambiente construído ou coas preexistencias urbanas nas consideracións 
paisaxísticas, e sobre todo unha «diversidade formal dentro da unidade do conxunto» 
(Laugier, 1752) no trazado viario e no deseño dos espazos públicos que desembocan 
nunha estudada relación morfotipolóxica e espacial especí�ca da urbanística barroca.

Parcelas perfectamente regulares ( 9 varas por 20 varas) cunha lonxitude de fachada 
ampla (7,5 m) respecto ao tipo parcelario medieval, previstas para recibir tipos edi�-
catorios de vivendas unifamiliares de tres ocos por planta cun baixo porticado, piso e 
bufarda, deixan libre un pequeno patio posterior, vivendas identi�cables polas pilastras 
dos seus extremos, que se dispoñen adxacentes sometidas ao «aliñamento o�cial» for-
mando illas regulares (100 varas por 40 varas) ao xeito dun ordenado taboleiro en que a 
�gura-fondo pon en evidencia o sometemento aos «aliñamentos» �xados polas retículas 
de rúas dunha anchura excepcional (10 varas: 8,35 m) comparadas coas reducidas di-
mensións do viario das cidades galegas, pero cativa se a relacionamos coas experiencias 
coetáneas (Edimburgo, Lisboa, Bath…)

A posición das prazas interiores na banda central da retícula, a forma regular e as 
dimensións (100 varas por 90 varas) terán a súa continuidade nas prácticas urbanísticas 
coruñesas decimonónicas do ensanche de poboación.

Dentro da experiencia ferrolá, habería que engadir a presenza por primeira vez na 
historia urbana de Galicia dun barrio obreiro: Esteiro.

Conscientemente situado a unha certa distancia da «nova poboación», en contacto 
cos estaleiros a traves do «cadro», cunha simple ordenación de longas illas co novo tipo 
edi�catorio da casa en liña sen parcela libre, destinado a outra «clase social» será a 
referencia adoptada tamén na Coruña durante a segunda metade do XVIII: a extensión 
urbana, entendida como unha simple apertura de rúas (Orzán-Cordelería) de longuí-
simas illas ao redor á fabrica de enxarcia que incorporan unha morfoloxía urbana e un 
tipo edi�catorio (vivenda en banda con dobre fachada sen parcela libre posterior) para 
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obreiros, que se manterá no século XIX en moitas das parcelacións especulativas desti-
nadas á nova clase social ligada á industrialización: o proletariado.

A Galicia urbana das cidades episcopais seguiu mantendo o protagonismo demográ-
�co a través da sé compostelá durante o século XVIII.

Santiago, con máis de 17.000 habitantes, iniciará durante todo o século un proceso 
de «embellisement» no contorno da Catedral co obxectivo da súa «monumentalización» a 
través da redi�nición «ordenada» e, polo tanto, regularmente «aliñada» coa «beleza da liña 
recta» nos seus límites e enfatizando o seu illamento respecto dos edi�cios próximos a tra-
vés de prazas (Quintana, Acibechería, Inmaculada, Obradoiro…) que son «pensadas» de 
xeito estático só en relación coas diferentes fachadas da gran mole catedralicia, organizadas 
todas elas en función do gran edi�cio relixioso co que toda a cidade se identi�ca. Santiago 
de Compostela é a catedral. O edi�cio, a través da sua monumentalización, busca repre-
sentar a cidade enteira que permanecerá oculta, atrapada pola sombra da «cidade de Deus».

Figura 15: Santiago de Compostela. A Catedral e as «súas» prazas. Bing Maps.

Hai unha procura dunha «monumentalización» do «edi�cio especializado» a través 
do «embellissement exclusivo» con operacións de «osixenación» no urbano circundante 
que persegue unha certa «distancia interesante» (Solá Morales) respecto das fachadas 
dos edi�cios próximos: un «embellissement» que afecta os espazos vacantes do contor-
no en contacto con el e as frontes das edi�cacións existentes (Convento de San Paio de 



A construción da Galicia urbana

155

Antealtares) ou por crear (Pazo de Raxoi). O urbano (percibido como relación entre 
edi�cios e baleiros) asume protagonismo en tanto que se volve obxecto de atención 
prioritaria a partir da súa consideración de platea nun «escenario» en que o elemento 
por excelencia (a Catedral) impón ao contorno próximo unhas relacións regradas que 
permitan na súa contemplación acadar a plenitude da beleza desde o punto de vista 
estético, e simultaneamente o doten do máximo protagonismo acorde co grao de repre-
sentación simbólica do poder relixioso da metrópole compostelá.

A presenza da cidade existente limítase (non podería ser doutra maneira) no redimen-
sionamento do espazo inmediato, na zona de contacto, e da súa manipulación xeométri-
ca ata afectar os edi�cios que dan fronte someténdoos a unha «arquitectura decorado».

Nada evidencia a procura dunha intervención a «escala cidade» que persiga a inte-
gración neste discurso da complexidade da Compostela urbana do século XVIII. 

A excepcional experiencia compostelá queda así situada á marxe da complexidade 
da praxe urbanística da Roma do Cincocentos e do Seicentos (xeradora de estrutura 
urbana), ou de Berlín, Karlsruhe, ou das teorías enunciadas no XVIII por Laugier, Blon-
del (Metz 1761 ou Strasburgo 1767), Patte (París), ou John Wynn (Londres) en que 
agroma unha teoría urbanística revolucionaria na que a confrontación edi�cio-cidade 
supera a casuística illada para incorporar unha visión global a partir da concepción da 
«cidade como sistema ao que deben someterse os edi�cios» (Rossi) a través da inven-
ción dun «instrumento urbanístico» novidoso e especí�co: o «Plan Xeral».

Santiago de Compostela, a cidade monumental por excelencia, rematará por forta-
lecer a súa identidade de «metrópole relixiosa» a partir da enfatización do sagrado erixi-
do sobre o «locus iacobus» convertido en centralidade espiritual dunha interpretación 
do mundo, ao redor da que xiran as crenzas feitas visibles a través dun material único 
e eterno, a pedra, que dirixe a mirada do espectador cara ao paraíso celestial nunha 
espectacular teatralidade barroco-arquitectónica.

Mentres, no campo e nas cidades inglesas durante a segunda metade do XVIII, a 
ciencia moderna e as súas aplicacións abríanse paso a través dos primeiros enxeños me-
cánicos que comezan a ser experimentados nos inicios da Revolución Industrial.

Na inmensidade da maioritaria Galicia rural, a través dos grandes dominios territo-
riais mantíñase intacta a estrutura de poder feudal da Igrexa e das ordes relixiosas como 
garantes na terra dunha irrefutable «orde divina» en que o campesiñado tiña asignado 
un rol de mero «servo-produtor» de renda agraria que era sistemática e e�cazmente 
extraída para o mantemento dun auténtico exército de membros da curia e para a exal-
tación do seu poderío nas catedrais, nas igrexas parroquiais, nos conventos das vellas 
civitates ou nos espectaculares mosteiros incrustados no rural.
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ILUSTRACIÓN E CIDADE: A DESCUBERTA DA PAISAXE
Será a partir dos últimos anos do século XVIII cando as cidades da Galicia litoral, A Co-
ruña e Vigo, comecen a liderar iniciativas xeradoras de procesos que rematarán poñendo 
en cuestión a estrutura do Ancien Régime, no social, no económico, no político, e nas 
que emerxen imaxes que pertencen a unha nova Teoría Urbanística.

Iníciase a quebra dunha idea de cidade que, sometida á autoridade militar ou ecle-
siástica, mantíñase pechada �sicamente e bloqueada intelectualmente aos avances cien-
tí�cos e ás novas «miradas» sobre a natureza e a relación con ela.

As experiencias do dezaoito na Coruña e as de principios do XIX en Vigo poñen 
o acento na necesidade da creación de «novas poboacións», destacando as importan-
tes áreas portuarias e residenciais que, se ben limitadas aínda por «murallas de mar», 
permiten observar un desprazamento do pensamento dos proxectistas cara á cuestión 
de previsión dun signi�cativo crecemento da poboación urbana que se localizaría 
sobre os recheos dos grandes areais. Nos planos adquiren especial relevancia os espazos 
destinados a actividades comerciais portuarias, que se estenden en todas as propostas 
pola fronte marítima e que se explicitan na previsión de prazas abertas á badía, edi�cios 
de aduanas, lugares para mercado, etc.

Estas «imaxes» mostran unha mirada sobre a «cidade» moi diferente á compostelá, 
mirada que na Coruña se vai materializar nun pequeno fragmento sobre unha longa e 
estreita franxa de terreo sobrante no recheo do areal do, ata entón, arrabalde da Peixería.

A creación da Compañía de Galicia para comerciar con Yucatán e Campeche 
(1734), a disposición de Aduanas (1742), o «Regulamento Provisional del Correo Ma-
ritimo de España con sus Indias» (1764) co establecemento da Compañía de Correos 
Marítimos na Coruña, ou na cidade de Vigo (1773) vai facer posible en anos sucesivos 
a incorporación aos seus tecidos sociais dunha, en principio minoritaria, pero activa 
burguesía comercial que axiña vai reivindicar ante o rei un espazo propio na estrutura 
urbana: o Proxecto da praza da Aduana-Casas de Paredes (1779-80) é a visibilización 
nunha cidade galega da presenza dun novo grupo social homoxéneo de carácter civil, 
coa su�ciente entidade para impulsar na fronte marítima un novo proxecto onde se 
adopta a decisión de «darlle a volta á cidade», no sentido urbanístico, pero tamén no 
sentido social: ábrese o camiño do desprazamento dos «lugares do poder» cara ao arra-
balde mariñeiro e simultaneamente o bordo urbano sobre a baía convértese no «locus» 
preferencial da urbanidade moderna.

O proxecto consiste nunha longa franxa de edi�cacións de vivenda unifamiliar en 
liña (o aliñamento como instrumento) ao redor dun edi�cio institucional de carácter 
comercial-ultramarino (a Aduana), coa sua praza (Praza da Aduana), sometida a unha 
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estrita ordenanza de fachada (servitude spetial d’architecture) e que dando fronte á 
baía se constituirá na nova «vista panorámica» dunha cidade en que o «proxecto resi-
dencial burgués» se erixe en protagonista. A casa propia, o pazo, o edi�cio particular 
da vivenda do comerciante dilúense nunha fachada unitaria en que o módulo non é 
a parcela (Ferrol) senón unha abstracción xeométrica (pórtico-balcón-ventá-bufarda) 
que, sistematicamente repetida ao longo de 300 metros, servirá para ocultar á vista to-
das as irregularidades e «deformidades» das traseiras das casas mariñeiras do arrabalde.

Figura 16: Pedro Martín Cermeño. 1780. Plano dunha porción de Arrabal da Coruña…  
Arquivo Xeral de Simancas.

Figura 17: Entrada de SS. AA. RR. na Coruña. Século XIX.
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Unha nova fachada urbana que, trastocando a orde urbanística precedente do enxa-
me de casas de bordo que daban as costas á baía, pasa a ser formulada como «fronte 
urbana marítima» cunha indubidable función simbólica: a burguesía comercial posi-
ciónase na «primeira liña», establecéndose, dentro da lóxica militar dominante, nunha 
praza forte, nun ámbito extremadamente vulnerable e «doado branco» dun previsible 
ataque que se demostrou imposible.

No novo pensamento burgués desenvolvido no contexto das relacións mercantilis-
tas da negociación e do intercambio co «outro», co estraño, co estranxeiro, mesmo, se 
é necesario, co inimigo, as murallas carecen de sentido, mentres pasan a un primeiro 
plano os valores da emulación, de «representación» e da «relación por atracción», entre 
os que �gurará a cidade mesma a través da cuali�cación do espazo urbano en tanto que 
signo de identidade dun sector minoritario da poboación que se erixirá en voceiro do 
pensamento liberal.

Unha das singularidades desta operación estriba en superar a tradicional confron-
tación da arquitectura do «edi�cio especializado» (a catedral, a igrexa, o palacio) coa 
cidade e co fenómeno urbano. Na Coruña explicítase a través dunha operación que vai 
moito máis aló do «embellisement» ao redor dunha edi�cación monumental preexisten-
te con vistas á súa «posta en escena» teatral en bene�cio do poder (relixioso ou feudal). 
Aquí, a «arquitectura do edi�cio illado» (da casa, do palacio) dilúese nun «texto urbano 
complexo» que se constrúe co obxectivo non de negar a cidade, senón de subliñar a súa 
dimensión ilustrada e «colectiva» a través dunha «praxe urbanística» que, como vere-
mos, terá na cidade da Coruña do XIX e do primeiro terzo do XX unha continuidade 
exemplar.

A creación de «novo tecido urbano» a través dun «instrumento proxectual de es-
cala especi�camente urbanística» manexa elementos da cidade tradicional (rúa, praza, 
parcela, edi�cio, pórticos…), pero achegando unhas novas relacións entre elementos 
establecidas previamente a través do «proxecto urbano» (aliñamentos, alto das edi�ca-
cións, modulación, composición, deseño preciso da fachada e de todas as súas partes) 
nunha fronte dun arrabalde mariñeiro, o que implica un «salto de escala» que non debe 
pasar desapercibido na construción da Galicia urbana.
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Pois se a experiencia ferrolá achega a novidade dunha creación urbana «total» loca-
lizada á marxe do Ferrol vello e oculta á ría polos altos muros do Arsenal, a experiencia 
coruñesa incorpora a «escala intermedia» do «proxecto urbano» situado sobre o bordo 
mesmo do arrabalde do que «utiliza» unha serie de soares e edi�cacións preexistentes 
(Pazo de Agar, vella aduana, edi�cios da antiga Compañía de Xesús…) nos que se apoia 
para encastrarse e relacionarse urbanisticamente no Camiño Real, ao tempo que dá 
entrada a novos operadores (a burguesía comercial) dispostos a participar na creación 
dunha «forma urbana» en que a residencia constitúe o material dominante.

Figura 18: Fachada tipo. Casas de Paredes. Século XVIII. XLMS. 2000. A construción da Galicia 
urbana. PGIDTOOPXI1101PR

Figura 19: A nova fachada marítima da cidade. XLMS. 2000. A construción da Galicia urbana. 
PGIDTOOPXI1101PR
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Foi así como un reducido número de comerciantes se interesa na construción da 
cidade co obxecto de dotarse dun ámbito residencial que se constitúe en «paisaxe ur-
bana» ordenada. Para conseguilo, asume a condición de «urbana» da fachada privada 
da súa propia vivenda e acepta o control da autoridade militar do Capitán Xeral (Pe-
dro Martín Zermeño) no que respecta á «forma urbana» en todos os seus elementos 
(materiais, morfoloxía urbana, tipo edi�catorio, composición, disposición de ocos…) 
ao tempo que está cuestionando sobre o «taboleiro da cidade» o «statu quo espacial» 
vixente en 250 anos de historia desde a chegada da Capitanía Xeral: o vulnerable arra-
balde mariñeiro da Pescadería será o «locus» privilexiado, e nel, fóra da «Cidade» 
por antonomasia, lonxe das instalacións do poder militar (Capitanía Xeral) e do débil 
poder eclesiástico da Cidade Vella (a colexiata, as parroquias e os conventos) estable-
cerase o lugar de localización do novo porto, da Aduana, do Consulado Marítimo e 
Terrestre e o seu propio lugar de residencia desde a que contemplar a arribada das súas 
embarcacións, e gozar da descuberta da paisaxe da baía aberta á ría e á natureza desde o 
interior mesmo dos seus cuartos para o que disporá de portas-balcóns acristaladas que 
dan acceso a unha espléndida balconada que ao longo da primeira planta percorrería 
todos os edi�cios particulares.

Tardarán máis de sesenta anos en derrubarse as murallas de terra e de mar da Praza 
Forte, pero na idea de cidade expresada na «práctica urbanística» da burguesía comer-
cial coruñesa, a muralla xa non era necesaria: o comercio ultramarino, o mar, o goce da 
paisaxe… formaban parte dun xeito de mirar propio da Teoría Urbanística Moderna 
coa que a cidade pechada anunciaba o seu �n.

PRIMEIRA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL-LIBERALISMO E CIDADES-CAPITAIS
Hai uns «principios» en que se basean os procesos de construción da cidade capitalista 
resultante da primera revolución industrial que son similares en todos os países euro-
peos.

Cada país, pola condición de ter estruturado un tecido socioeconómico especí�co, 
terá o seu «tempo», o seu ritmo, e xogará un rol diferente de acordo aos procesos e for-
mas propias de incorporación ao novo sistema.

A manifestación en cada cidade dos «síntomas» relativos aos procesos de industria-
lización non son equivalentes, non se fan de forma simultánea nin se desenvolven coa 
mesma intensidade.

Hai cidades (Mondoñedo, Tui, Betanzos, Viveiro, Lugo e, en menor medida, Ou-
rense ou Santiago de Compostela) que verán pasar a Primeira e Segunda Revolución 
Industrial ao quedar á marxe dos círculos do poder político ou económico principal 


