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que se tecen desde o Estado-nación para o control do seu espazo xurisdicional (o terri-
torio nacional).

Na evolución demográ�ca destas cidades obsérvase un moi leve crecemento, cando 
non un retroceso ou estancamento demográ�co e, polo tanto, unha ausencia de de-
manda de vivenda coa intensidade necesaria para provocar a conseguinte necesidade 
de novo solo onde desenvolver novos barrios e daquela ver emerxer novos tecidos ur-
banos. Os tecidos intramuros de orixe medieval bastarán para absorber o crecemento, 
medrando en altura as edi�cacións ou ocupando espazos destinados a hortas e xardíns. 
Ata ben entrado o século XX non precisarán instrumentos especí�cos de «planeamento 
de extensión ou ensanche».

Polo contrario, as cidades atlánticas e, en concreto, as cidades de boca de ría (A Co-
ruña, Vigo), terán ao longo do século XIX un proceso de crecemento demográ�co rápido 
(en termos do país) que se corresponden coa súa condición de nós de intermodalidade de 
transporte (de mercadorías ou de persoas) pertencentes a redes de intercambio nacional 
e internacional.

A condición única do «sitio» sobre o que se sitúa signi�carase por singularidades 
derivadas da posición e a súa interrelación con feitos urbanos (infraestruturas, dota-
cións, espazos de intercambio) e territoriais (infraestruturas) nos que o feito urbano se 
constrúe e se insire (na escala territorial), conformando un espazo simbólico en que se 
asignan a todos os seus ámbitos contidos especí�cos que van cambiando ao longo do 
tempo.

En �n, cada cidade vai construíndo a súa identidade múltiple ao longo de séculos 
de relacións entre a sociedade que a vive e o artefacto erixido con todas as cargas e con-
tidos simbólicos, transmitidos de xeración en xeración, e «transcritos» en «materia» na 
cidade mesma.

Hai nas dúas grandes cidades galegas durante o século XIX unha similitude nos 
principios sobre os que se producen os procesos sociais e económicos xerados a partir 
dun proceso de urbanización: a cuestión das rede�nicións dos límites, a reestruturación 
da cidade existente e a súa adaptación aos novos requerimentos sociais da emerxente 
burguesía urbana (construción de novas infraestruturas urbanas e novas dotacións, a 
�xación de novos aliñamentos, o ensanche de vellas rúas ou apertura de novas, subs-
titucións tipolóxicas con novos edi�cios para a representación social, para a vivenda e 
para o traballo…).

Mais hai que recalcar que no XIX o «urbano» é en Galicia cuantitativamente «mar-
xinal» na súa condición de país eminentemente rural e, polo tanto, cunha formación 
socioeconómica dependente que o mantén sumido nunha economía de pura subsis-
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tencia onde a «renda agraria» é hexemónica e que se vai transformar sobre todo polo 
impacto de forzas externas. Estas forzas externas teñen a súa propia lóxica, que é interna 
ás institucións e ás empresas interesadas, pero externa aos países aos que pertencen.

Neste senso, e no novo escenario capitalista, son as grandes innovacións tecnoló-
xicas decimonónicas (rede de estradas, rede de ferrocarril, sistema de portos) para a 
extracción de recursos naturais ou de organización (a relocalización do poder do Es-
tado-nación no territorio a través das administracións provinciais, partidos xudiciais e 
municipios) as que se impoñen co obxectivo común de servir, vía economía extractiva, 
para a acumulación de capital ás forzas externas que as promoven.

O Estado, que lexitimara e asumira a titularidade exclusiva das competencias e con-
trol dos recursos dentro dos límites do espazo económico da «nación», �xa o plan 
global, o trazado das infraestruturas e os tempos de execución en función dos intereses 
e das prioridades dos grupos hexemónicos no poder.

E a rede de «infraestruturas territoriais», que debería ter como rol servir de «urda» 
á estrutura territorial do novo espazo económico e darlle unidade e cohesión social ao 
conxunto da «nación», é un elemento clave en que se percibe con claridade esta condi-
ción de «forza externa» na orixe do desencadeamento do débil proceso de industrializa-
ción e urbanización de Galicia.

A organización da administración pública (central ou local), a lexislación compe-
tencial, a lexislación desamortizadora de bens nacionalizados de Mendizábal ou de Ma-
doz, e no campo da «ordenación do territorio» e do «urbanismo» responden a lóxicas 
«externas» e distantes, non só espacialmente senón tamén socialmente.

Non obstante, hai ámbitos onde a resposta se aproxima no tempo aos ideais e reque-
rimentos da nova autoridade: en concreto, a aplicación da lexislación desamortizadora 
de 1836 (Mendizábal) e 1854 (Madoz), en tanto que dirixida e controlada desde o 
goberno a través dos Boletíns O�ciais de Vendas de Bens Nacionais, cunha pléiade de 
funcionarios organizados «desde arriba» (taxadores, topógrafos, enxeñeiros, arquitec-
tos…) vaise desenvolver puntualmente, aínda que con desigual fortuna.

En calquera caso, as iniciativas prodúcense de xeito simultáneo, dado que os «in-
puts» teñen unha forte compoñente de sincronía central, se ben terán efectos dispares 
nas distintas cidades.

A desamortización de Madoz afecta de xeito distinto a cidades consideradas «praza-
forte», como A Coruña, Ferrol ou Vigo, con amplos cintos de terreos ocupados polo 
sistema abaluartado das forti�cacións barrocas e extensas zonas polémicas, que ás cida-
des de Ourense, Lugo ou Pontevedra, nas que as cercas e murallas eran herdeiras no seu 
trazado e concepción doutros modelos.
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De grande interese resulta o caso da Coruña na condición de sede da «Capitanía 
Xeral» de Galicia, coa singularidade do seu dobre amurallamento, e que pola presenza 
dunha burguesía comercial e industrial de ideoloxía liberal mostra rapidamente os seus 
desexos de desembarazarse dos «signos» de Ancien Régime e incorporar ao seu patrimo-
nio persoal e ao tecido urbano as experiencias e valores das cidades-capitais.

No sentido oposto, poderiamos situar o caso de Santiago de Compostela, onde o 
«peso político» do grupo hexemónico, a Igrexa Católica, co poder relixioso do Bispo 
co pazo episcopal, catedral, igrexas e conventos, vai condicionar o desenvolvemento 
socioeconómico dunha cidade levítica cunha moi débil burguesía e na que seguirá a 
persistir durante todo o século XIX e boa parte do XX o inmenso control do solo por 
parte das «autoridades relixiosas» no interior e nos bordos do recinto amurallado de 
orixe medieval, o que vai propiciar un tipo de desenvolvemento urbano ben diferente.

A localización, polo tanto, dos edi�cios institucionais e públicos representativos da 
nova orde, así como dos barrios residenciais da burguesía, terán unha «oportunidade» 
especí�ca alí onde haxa amplos terreos ocupados polas vellas forti�cacións derrubadas.

A CIDADE E A RENDA URBANA
Nun país de cativas cidades, co 90 % da poboación rural dispersa en decenas de miles 
de núcleos agrarios e mariñeiros, o peso da «renda agraria» resulta esmagador no proce-
so de acumulación por parte dos grupos rendistas hexemónicos. 

A cativa dimensión das cidades fai que a «renda urbana» resulte anecdótica, e aínda 
máis nuns ámbitos en que as propiedades inmobiliarias (edi�cios e terreos anexos) da 
igrexa católica (cidades episcopais) ou do exército (prazas fortes) abarcan a maior parte 
da súa super�cie.

De aí que, se unha das características do capitalismo en relación coa cidade é a con-
versión en mercadoría da cidade mesma –o que implica a todo o patrimonio inmobi-
liario urbano que pertencía maioritariamente ás «mans mortas» (Igrexa ou exército)–, 
podemos imaxinar o cambio signi�cativo que supón nas cidades que dispoñían no 
momento do proceso desamortizador dunhas burguesías comerciais ou industriais de 
signo liberal e con excedentes de capital para investir na nova «mercadoría» que o solo 
urbano representa.

A superación da idea de cidade como «sede do poder militar, relixioso, lugar e há-
bitat da nobreza rendista agraria, e lugar de simple intercambio e comercio, espazo de 
mercado e feira do producido extramuros», en de�nitiva, lugar de simple acumulación 
da renda agrícola para o luxo e o consumo suntuarios dos grupos hexemónicos, vai 
deixar paso á comprensión da «cidade como espazo da produción» e simultaneamente 
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como «espazo» por excelencia da xeración de «renda urbana», que derivará rapidamen-
te en condición de «espazo da especulación inmobiliaria». A súa consideración como 
lugar preferente de localización de «contedores produtivos» presenta a necesidade de 
prever terreos ad hoc destinados a albergar fábricas, industrias, talleres ou naves de 
transformación, o que constituirá unha característica determinante no proceso de ex-
pansión urbana: sobre o Orzán coruñés a partir de 1830 (fábrica de cristais); en 1853 
o Concello determina a apertura dunha rúa de 400 metros de lonxitude (rúa do So-
corro, hoxe Juan Canalejo) sobre 30.000 m2 de terreos comunais que serán parcelados 
en soares para poñer a disposición daqueles industriais que queiran establecer as súas 
fábricas: estase prevendo a delimitación dun amplo ámbito destinado a instalacións 
industriais que introducirá ao longo de todo o bordo litoral oeste da cidade amurallada 
un espazo funcionalmente complexo precisado de man de obra en cantidade su�ciente 
para constituír nunha nova «clase social», o proletariado, que pronto acada un número 
cuantitativamente relevante para modi�car a estrutura social da cidade completa.

Na segunda metade do XIX, A Coruña, cun término municipal de apenas 7 km2 , 
pasa a ser a cidade máis poboada de Galicia por mor da importante incorporación de 
clase obreira (20.000 novos habitantes en 50 anos).

Simultaneamente, coa nova función produtiva localizada no interior ou nos bordos 
da cidade, esta complexízase incorporando ao espazo urbano (co investimento nas in-
fraestruturas públicas de auga, rede de sumidoiros, iluminación, apertura e pavimenta-
ción de rúas-beirarrúas e edi�cacións privadas) uns novos valores de «renda diferencial 
do solo», destinado ás «funcións produtivas» que in�uirán na propia capacidade de 
xeración de rendas do solo no conxunto do espazo urbano.

Cambio físico, cambio económico, pero tamén cambio social, resultados todos da 
aceptación por parte da clase dirixente do reto do «progreso», que pasa pola acumula-
ción de capital en puntos espaciais signi�cativos da trama urbana, o que vai propiciar 
o risco certo de concentración de «recursos humanos» (a forza de traballo que achega o 
proletariado) en cantidades descoñecidas; en �n, a posta en xogo de «recursos tecnoló-
xicos» que en Galicia na maioría das veces veñen da man do investimento estranxeiro 
(fabricas de vidro, de cervexa, fundición, FFCC…). Este reto esixe unha transformación 
radical do pensamento sobre a cidade ao modi�car o rol co que se concibe o espazo 
urbano, que de ser «espazo inerte» maioritariamente de titularidade de «mans mortas», 
pasa a ser visto como «espazo da produción», o que obriga a que a nova «condición 
produtiva» da cidade sexa asumida e colocada nunha posición «central» no discurso 
ideolóxico das elites gobernantes fronte á tradicional «cidade parasitaria de acumula-
ción de rendas agrícolas».
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As fábricas de mobles (1853), de madeira (1859), de serra e puntas (1859 e1864), 
fariñas (1856), gas (1855), �ados, sombreiros, vidro (1830), chocolates (1889), ma-
tadeiro (1898) etc. sitúanse nun primeiro momento no arrabalde, dentro da cidade 
amurallada, ou nas súas proximidades.

A razón deste proceso de localización visualízase a través da presenza das novas 
infraestruturas territoriais que da man dos enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos 
(corpo de elite da administración pública no estado moderno), comezarán a construírse 
na segunda metade do XIX a unha escala xamais formulada: infraestruturas portuarias 
(a 300 metros do areal Berbiriana-Orzán-Riazor e a carón do Areal da Palloza), viarias, 
ferroviarias (no Xuncal da Gaiteira-Santa Lucía), na súa condición de capital �xo cun 
valor económico inmenso condicionan de xeito claro os valores de posición no tecido 
urbano, atraendo ou expulsando funcións e, con elas, a grupos sociais de acordo coa 
concepción do espazo-cidade do grupo hexemónico dominante.

Xa que logo, o espazo urbano constitúese dun determinado xeito en tanto que a nova 
orde implementada polos órganos institucionais do Estado-nación precisa de novos 
puntos fortes, que organizados nunha rede radial de cidades a través das infraestruturas 
de transporte de mercadorías cubran o territorio consolidando a escala «nacional». Esta 
condición «nodal» é o resultado dunha decisión política «externa» onde xoga un papel 
determinante a adopción do «modo de produción capitalista» na súa formulación in-
dustrial por parte dos grupos económicos e políticos do grupo hexemónico «nacional».

As infraestruturas convértense desde o primeiro momento en «parámetros de calida-
de» a partir da maior ou menor integración das cidades nas diferentes redes.

De aí poderiamos deducir o grao de integración no modelo territorial do Estado-
nación dunha Galicia masivamente rural a partir das etapas de construción das infraes-
truturas territoriais, sexan estradas nacionais ou de primeira orde, portos de interese 
nacional, ou rede de ferrocarrís.

A Coruña e Vigo, pola súa condición de «prazas fortes» e ámbitos de grandes pro-
piedades do Ministerio de Guerra (espazos privilexiados de adquisición de solo) e pola 
súa condición de puntos de intermodalidade debido á con�uencia neles de grandes 
instalacións portuarias, da rede de estradas desde �nais do XIX, da ferroviaria, conver-
teranse nas grandes polaridades da Galicia contemporánea.



Xosé Luis Martínez Suárez

166

DESAMORTIZACIÓN E CIDADE: VÉNDENSE PARCELAS.  
O TRIUNFO DA RENDA URBANA

Entre 1836 ata a última década do XIX, centos de miles de m2 de solo urbano de pro-
piedade comunal (terreos baldíos, areais), da Igrexa (edi�cios e hortas dos conventos) 
ou do Estado (forticacións e zonas polémicas) situados no interior e nos bordos das 
cidades foron solicitados e adxudicados na súa maior parte á nova clase dirixente: a 
burguesía industrial, comercial e �nanceira.

Coas funcións produtivas e o novo rol do espazo urbano disparouse o crecemento 
demográ�co e as demandas de vivenda.

A Galicia atlántica, lonxe das cidades episcopais, mostra a súa capacidade de ser 
soporte de iniciativas tanto para captar recursos económicos (investimento en infraes-
truturas) ou humanos (poboación excedente do mundo rural) e para a transformación 
ou distribución dos recursos naturais (agrícolas, pesqueiros, gandeiros, mineiros) que 
lamentablemente non impulsaron a industrialización do conxunto do país, convertido 
nunha gran despensa de materias primas ou de man de obra vía emigración.

A Coruña e Vigo dobran a poboación en 50 anos. A Coruña pasa de 24.000 ha-
bitantes a 43.000; Vigo, de 8.500 a 19.000 no mesmo período; Ferrol, de 18.000 a 
24.000 habitantes en 1900 e, a outra escala, Vilagarcía, de 1.883 a 3.387 habitantes… 
O crecemento demográ�co e a conseguinte demanda de aloxamento converterán a 
construción de vivenda e o seu alugueiro nunha mercadoría de alta rendibilidade: a tra-
dicional vivenda familiar de 2 ou 3 plantas vai ser substituída nun proceso que alcanza 
a renovación total da edi�cación nos tecidos urbanos intramuros. Sobre o parcelario 
de orixe medieval, o novo tipo, a casa de renda plurifamiliar, resulta do crecemento 
en altura e en profundidade, ocupando a totalidade dos xardíns e hortas traseiras da 
parcela gótica. Con 3 ou 4 plantas, cunha vivenda por planta, destinadas ao alugueiro, 
convértese no instrumento ideal de apropiación privada de «renda urbana» para miles 
de propietarios, incorporándoos ao ideario especulativo.

Os tecidos de orixe medieval son sometidos á presión da demanda de aloxamento 
resultando unha ocupación intensiva con �ns especulativos.

As dimensións das parcelas con frontes reducidas (entre 3 e 6 metros) e a gran pro-
fundidade (que acada ata os 40 metros) só permiten na súa fachada un ou dous cuartos 
ventilados por vivenda, que dan a rúas estreitas e sombrizas que os «Plans de aliñamentos» 
tratan infrutuosamente de ensanchar e aliñar desde a segunda metade do XVIII.

Só as illas do bordo litoral (na Mariña coruñesa, desde o Cantón ao Parrote) gozan 
da condición de ter «dobre fachada», polo que van ser rapidamente identi�cadas como 
áreas de oportunidade e apropiadas pola clase dirixente local.
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A demanda de «novos barrios» con edi�cios de vivendas onde as condicións hixié-
nicas e simbólicas sexan acordes coa posición dirixente da burguesía decimonónica na 
liña das experiencias europeas (París, Viena, Barcelona…) formúlase explicitamente 
nos diversos proxectos.

A demanda vaise satisfacer de acordo coa lóxica inherente ao propio sistema: priva-
tizar terreos públicos, a partir da súa parcelación en soares regulares que permitan dar 
cabida á «casa de renda» cunhas dimensións de fachada (máis de 8,5 m) e unha super-
�cie (200 a 300 m2) que posibiliten a distribución da vivenda burguesa. 

A praza de María Pita, sobre os terreos do derrubamento das murallas da Cidade 
Vella e Campo de Santo Agustín, ou a praza de Lugo, nos terreos do derrubamento das 
murallas da Pescadería e Campo do Carballo ou o Ensanche de García Olloqui sobre o 
areal en Vigo constituirán as experiencias de creación de tecido urbano residencial máis 
sobresaíntes de acordo coa Teoría Urbanística Moderna na súa formulación decimonó-
nica a través do uso capitalista do solo e da vivenda como mercancías.

Figura 20: A desamortización dos terreos das murallas da cidade vella da Coruña. 1860. A praza 
de María Pita. 1859. Faustino Domínguez e Domínguez. Parcelación e tipos edi�catorios. XLMS. 
2000. A construción da Galicia urbana. PGIDTOOPXI1101PR.
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Terreos de titularidade pública pasan en pouco tempo a formar parte do patrimo-
nio persoal dunhas cantas familias da burguesía industrial, comercial e logo �nanceira 
coruñesa e viguesa.

Nun caso, a creación da praza de María Pita parte de consideracións en que as 
demandas se apoian na necesidade de dotar dun espazo simbólico do «público-institu-
cional» onde o Pazo Municipal debe ser dominante tanto na super�cie que cobre como 
na cualitativa presenza, ocupando a totalidade dunha das frontes do cadro. A burguesía 
reservarase as outras tres frontes en especial as que dan á baía, que, con once soares, 
acabarán nas mans de �nanceiros, industriais, comerciantes, alcaldes, concelleiros ou 
deputados a cortes.

Figura 21: A desamortización dos terreos das murallas da Pescadería da Coruña. 1871-1876. Parcelación e 
tipos edi�catorios. XLMS. 2000. A construción da Galicia urbana. PGIDTOOPXI1101PR.
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No Campo do Carballo, as consideracións dominantes que prevalecen son deriva-
das das necesidades económicas do Ministerio de Guerra, propietario dos terreos que 
rematan coa venda e apropiación privada de 167 soares para a creación dun fragmento 
residencial ao redor dunha praza pública axardinada (Praza de Lugo).

En Vigo, a presenza da Alameda convértese no gran eixe do barrio residencial bur-
gués tras a concesión a unha empresa privada dos terreos do Areal. 

A Coruña e Vigo enuncian o modelo das cidades que sitúan a renda urbana como 
referencia para o desenvolvemento urbanístico a partir da súa apropiación privada a 
través de instrumentos de plani�cación, de xestión, de urbanización e de edi�cación 
especí�cos.

Como «reconverter» todos estes ámbitos vacantes para expresar o novo modelo de 
cidade sen renunciar á apropiación privada do solo como «mercadoría»?

O proceso desamortizador de Madoz, desde o punto de vista legal, representa unha 
peza clave que abriría de par en par as, ata entón, infranqueables portas dos dominios 
urbanos comunais e públicos a unha burguesía que, entregada á causa do liberalismo 
económico preconizado polo Estado-nación, procuraba, como «razón» última, poder 
dispor do su�ciente capital acumulado nos seus �orecentes negocios (industriais, na-
vieiros, �nanceiros, de produtos de alimentación, de rendas urbanas ou rústicas), que 
lle daba capacidade su�ciente para a través das «solicitacións públicas» anunciadas no 
«seu» Diario O�cial de Ventas de Bienes Nacionales, acceder á privatización de importan-
tes super�cies do solo público.

Porque solo público eran os miles de m2 dos terreos do Areal do Orzán, do Campo 
e da Costa de Santo Agostiño, os do Campo da Leña ou os dos soares do Campo do 
Carballo ou os do Areal de Vigo, ou os terreos desamortizados das Hortas do Convento 
de San Francisco en Pontevedra…

A Francia posrevolucionaria mostrara o «camiño legal» da privatización a través 
da venda en licitación pública dos Bens Nacionais nos primeiros anos do século xix. 
O trazado viario coa intencionalidade de resolver problemas de funcionalidade urba-
na, a delimitación de illas regulares e a posterior «parcelación» dos terreos en soares 
aceptables para a capacidade económica da minoría de potenciais compradores están 
presentes nos discursos en que se baseaba a «utilidade pública e interese social» do pro-
ceso desamortizador: No caso coruñés, unir a decadente Cidade Vella, onde convivían 
intramuros igrexas, conventos e milicia xunto con membros da decadente nobreza, co 
dinámico «arrabalde» da Pescadería (xa «Cidade Baixa») a través dunha gran praza ins-
titucional ou crear soares para edi�car casas e resolver os «graves problemas de vivenda» 
existentes na cidade (Praza do Campo do Carballo) serán os argumentos manexados.
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Lerias que, unha vez cumprido o obxectivo da privatización, quedaron ao descuber-
to nun longo e interminable proceso de execución durante máis de 60 anos e de case 
100 anos nos soares da Praza de María Pita.

É de destacar a e�ciencia do instrumento, a súa seguridade xurídica, e a irreversibili-
dade das decisións adoptadas, en �n, e o que non é menos importante, a capacidade de 
«ilusionar» a maioría da poboación neutralizando os discursos alternativos das sempre 
molestas minorías que pretendían cambiar a orde do día e promover outras prioridades 
sociais (parques e xardíns públicos, vivenda obreira) fronte aos suxestivos e monolíticos 
discursos do poder.

Unha das «invencións» do proceso de xestión da urbanización no sistema económi-
co capitalista consiste en que o capital privado, é dicir, o «capital por excelencia», non 
�nancie elementos que, malia seren esenciais e tecnicamente imprescindibles para o 
funcionamento do urbano-privado e da apropiación privada das plusvalías, carecen de 
rendibilidade inmediata.

As obras de infraestruturas destinadas ao uso colectivo dentro do espazo urbano, 
como redes de abastecemento ou saneamento, o arborizado, a pavimentación de bei-
rarrúas e calzadas… en �n, todo aquilo que non pode ser comercializado como mer-
cadoría, que por pertencer ao dominio público vai ser considerado como público, é 
�nanciado polo sector público (concello, provincia ou administración central).

«Todo investimento privado presupón a presenza simultánea de elementos públicos non 
rendibles: non hai revalorización do capital privado sen desvalorización do capital público».

Figura 22: Vigo, Ensanche García Olloqui 1874-1878. XLMS. 2000. A construción da Galicia urbana. 
PGIDTOOPXI1101PR
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De aí que na urbanización capitalista que inaugura o mercado libre de solo urbano 
en cantidade xamais imaxinada é fundamental a presenza do Estado facéndose cargo da 
construción dos «elementos públicos non rendibles». A cidade comeza así a dar forma 
a unha dobre presenza: por unha parte, os tecidos dotados dunha diversidade social 
característica da «cidade tradicional» e, por outra, a aparición de ámbitos formalizados 
que se constitúen desde as súas orixes en «espazos de clase», «barrios exclusivos» nos 
que se articulan normas a través de «instrumentos urbanísticos» (plans, ordenanzas) 
co obxectivo de facer desaparecer a diversidade formal e social; así, nas Ordenanzas 
de Ensanche prohíbese de forma expresa o tipo arquitectónico correspondente á nova 
clase maioritaria na cidade, o proletariado: a casa terrea, que será desprazada aos terreos 
agrícolas, fóra da vista das estradas principais da cidade.

E como consecuencia inevitable, dentro desta lóxica os barrios especí�cos da bur-
guesía coruñesa ou viguesa localizados fundamentalmente no bordo marítimo ao redor 
da Dársena-A Mariña-Cantóns, ou no Ensanche de García Olloqui, correspóndense 
no tempo, non no espazo, co outro fenómeno determinante da nova cidade industrial: 
o nacemento da periferia nas «aforas» a base de simples aperturas de vías sobre terreos 
agrícolas para a súa posterior parcelación en pequenos lotes destinados ao tipo da casa 
terrea ou vivenda obreira. Sen infraestruturas, equipamentos ou servizos, dan lugar 
a barrios «monoclase» que se constrúen na Coruña próximos ás fábricas do Orzán-
Matadeiro-Hospital e en Vigo, nas barriadas do Berbés e Bouzas, por elementos perten-
centes á propia burguesía (promotores, construtores, arquitectos) que, cada un desde a 
súa disciplina e asumindo o seu rol no proceso, achegan os coñecementos que permiten 
adoptar a decisión de maior rendibilidade económica, ao tempo que se exclúe a amplos 
grupos sociais dos bene�cios da urbanidade prometida na revolución urbano-burguesa.

O valor do solo vai ser determinante no proceso, no que xoga un papel fundamental 
a presenza ou a ausencia do capital público investido en infraestruturas, equipamentos 
ou espazos libres que redundará no aumento do seu prezo no mercado e, polo tanto, 
na posibilidade de ser susceptible de «apropiación privada» por parte dos seus futuros 
propietarios. 

Unha vez asumida socialmente e interiorizada culturalmente a condición do solo 
e da vivenda como mercancías, convertida a construción do «urbano» nun negocio 
especulativo-inmobiliario onde é posible a apropiación privada das plusvalías xeradas 
co esforzo do conxunto da cidadanía, a construción da Galicia urbana dos últimos 160 
anos explícase a través das distintas modalidades de apropiación por parte de particu-
lares da «renda urbana», que ten un excelente banco de experimentación ao longo de 
toda a segunda metade do XIX.
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INSTRUMENTOS, MORFOLOXÍAS URBANAS E TIPOLOXÍAS EDIFICATORIAS 
DA CIDADE DO CAPITAL

Na historia da construción da Galicia urbana da segunda metade do XIX van estar 
presentes desde o punto de vista morfolóxico moitas das experiencias da construción 
de tecido urbano na cidade de orixe medieval, xunto coas experiencias do dezaoito de 
utilización de instrumental (plano, aliñación, rasante, altura de edi�cación, ordenanza) 
e criterios (regularidade, composición, proporción…) propios da escala urbana.

Os elementos dos tecidos históricos (parcela, illa, rúa, praza) son racionalizados: a 
utilización da parcela tipo e a súa forma de agregación (aliñadas en illas regulares, com-
pactas ou con patio, facilmente divisibles) están presentes nos novos desenvolvementos 
residenciais urbanos: na Coruña, a profundidade dos novos parcelarios, tanto nas ope-
racións de extensión (praza de María Pita ou praza do Campo do Carballo) como de 
reforma interior (Rego de Auga-Mariña) é similar ás experiencias da primeira metade 
do xix no bordo da Cidade Vella e da Pescadería.

Fundamentalmente cambia a consideración e posta en valor do «público» a través 
da súa codi�cación, regulamentación e deseño, tanto no que se re�re aos «edi�cios 
públicos» como ao «espazo público», que serán obxecto de especial atención nas novas 
áreas residenciais dos barrios burgueses.

Un segundo aspecto é o uso xeralizado e cun certo grao de estandarización constru-
tiva de novos tipos arquitectónicos residenciais (a casa de renda e a vivenda obreira) e 
edi�cios especializados (as dotacións e os equipamentos institucionais, escolares, sani-
tarios, de ocio) que se distribúen pola cidade.

E por último, a presenza, non sempre visualizada coa atención que merece, das 
grandes infraestruturas territoriais e urbanas, unhas de indiscutible impacto paisaxís-
tico (grandes peiraos e construcións portuarias, estacións de ferrocarril e estradas) e 
outras, ocultas baixo as beirarrúas e as calzadas pero imprescindibles para o funciona-
mento da «fábrica urbana».

As parcelas da praza de María Pita (1859) con profundidade de 25 m, do Rego de 
Auga (1869-84) e do Ensanche do Campo do Carballo (1871-73), con profundidades 
de 30 a 33 m, aumentan considerablemente a lonxitude da fachada entre 8,5 e 12,5 m 
para dispor de tres cuartos con vistas á rúa e recibir un novo tipo edi�catorio: a casa de 
renda ou alugueiro co baixo destinado a comercio e tres ou catro plantas para viven-
das cunha vivenda por planta (250-300 m2 de super�cie). Esta propiciará o proceso de 
acumulación de «renda urbana» por unha parte signi�cativa das burguesías coruñesa e 
viguesa na segunda metade do XIX.
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As illas compactas (ou cun pequeno patio de parcela traseiro) perfectamente regula-
res transfórmanse en illas en liña en banda simple ou dobre de parcelas sempre some-
tidas aos aliñamentos o�ciais �xados polas retículas viarias, de 15 metros de anchura 
no caso coruñés.

As prazas, coma na experiencia ferrolá, sitúanse interiores á trama e vanse situar cada 
nove illas ao liberarse de edi�cación a illa central que se destina a albergar xardíns: todas 
as illas teñen contacto co grande espazo libre das prazas, o que dotaba ao conxunto do 
barrio dun grao de «excelencia» urbana envexable.

O mesmo poderiamos dicir do Ensanche García Olloqui, no que a retícula de rúas 
de 12 e 14 metros se complementa cos xardíns da Alameda, convertidos nun grande 
eixe verde de 60 metros de ancho ao longo de 300 metros de lonxitude.

Nos dous casos cunhas Ordenanzas de Ensanche onde se regulan as condicións da 
edi�cación privada a partir da relación entre a altura da edi�cación, que non sobrepa-
saría o ancho da rúa.

Sempre en contigüidade cos tecidos da cidade de orixe medieval constrúense os ba-
rrios residenciais burgueses, fragmentos ordenados de super�cie limitada e delimitados 
nos proxectos de extensión ou ensanche (16 ha na Coruña e 8,5 ha en Vigo). Trazados 
cunha retícula de amplas rúas (comparadas coas rúas tradicionais), con calzadas e bei-
rarrúas arborizadas e con iluminación pública, baixo as que as redes infraestruturais 
(auga, saneamento, gas, electricidade) serven a todos e cada un dos soares en que a 
burguesía (industrial, comercial, �nanceira) levantará as súas casas creando paisaxes 
urbanas que dotarán as cidades dunha nova imaxe, dunha nova identidade.

Figura 23: Ordenanzas de Policía urbana e rural (1854). A regulación da fachada da casa de renda:  
A casa coruñesa. XLMS. 2000. A construción da Galicia urbana. PGIDTOOPXI1101PR
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A Coruña e Galicia teñen na cidade decimonónica unha das súas grandes achegas 
á cultura arquitectónica e urbanística europea: logo duns 25 anos de experimentación 
vai quedar �xado polas Ordenanzas Municipais de 1854 o tipo arquitectónico da casa 
coruñesa de planta baixa comercial, tres ou catro plantas e bufarda dedicadas a viven-
da cunha vivenda por planta, con galería corrida a partir da segunda planta, que será 
asumida pola maioría da poboación ata principios do século xx, momento de irrupción 
das novas tecnoloxías do formigón armado.

Figura 24: A construción da nova identidade urbana. Dársena edi�cios da Mariña. 1865-1915.

O tipo, de matriz «urbana» ligada á construción naval dos estaleiros de Ferrol ou 
da Palloza, pero de paternidade popular, non académica, xeneralizarase con variantes 
polas vilas e cidades de Galicia, difundíndose sobre todo a partir da industrialización 
e estandarización do vidro plano (1830) e da madeira (1850) nas importantes fábricas 
situadas no bordo do Orzán e na Gaiteira.

As grandes paisaxes urbanas de galerías acristaladas tipoloxicamente homoxéneas, 
pero illadamente diversas, da Mariña, das rúas da Pescadería e do Ensanche foron ata 
mediados do século XX o paradigma dunha cidade que asume un elemento da arquitec-
tura popular urbana e o converte no gran protagonista da súa identidade.

Nas edi�cacións do ensanche burgués de Vigo, a gran protagonista será a pedra, o 
que permitirá que emerxa a arquitectura con maiúsculas, visualizándose nas diferentes 
variedades estilísticas en todo o plano da fachada.

A burguesía viguesa optará como signo de identidade urbana pola hexemonía da 
excelente cantería do sur de Galicia, que fará que os miradoiros ou galerías sexan cuan-
titativamente moi escasos, ao tempo que incorpora nun indudable alarde tecnolóxico 
o ferro fundido, logrando delicadísimas estruturas que nos anuncian a excepcional 
capacidade de innovación dunha sociedade industrial achegando novos recursos ao 
sector da construción.
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Retículas de vías delimitando illas regularmente parceladas ao redor das prazas  
(A Coruña nas prazas de María Pita de 1859 e de Lugo de 1871), Plans de Ensanche en 
volta a Alamedas (Ensanche García Olloqui, Vigo, 1875), ou ao redor dun sistema de 
prazas (Ensanche do Campo do Carballo e Hortas de Garás coas prazas de Pontevedra, 
Lugo, Galicia e Vigo na Coruña, 1885), Ensanche de Riazor (A Coruña) coa Praza do 
Mestre Mateo (1910), teñen en común esa necesidade de racionalización do mercado 
do solo urbano e da edi�cación co obxecto de �xarlles con claridade aos particulares as 
regras de produción da cidade limitando os parámetros ao imprescindible (retícula, an-
cho de rúa, aliñamento, rasante, altura da edi�cación, profundidade edi�cable) a partir 
da utilización dun elemento básico: a illa compacta ou con patio, de dimensións que 
irán variando ao longo do tempo en función das características tipolóxicas da «merca-
doría vivenda» debido aos cambios existentes na unidade familiar e á modi�cación dos 
comportamentos sociais.

A illa converterase na gran protagonista da primeira xeración de Plans Xerais de 
Urbanismo (anos 40) ata �nais da década dos sesenta, na que con 30 anos de atraso, 
a intervención do Estado a través de polígonos de vivenda de promoción pública pro-
piciará a utilización de instrumental urbanístico (Plan Parcial) e tipos arquitectónicos 
(torre, bloque laminar e vivenda acaroada) que o Movemento Moderno tiña xenerali-
zado en Europa desde a Carta de Atenas (1933).

OS PLANS XERAIS MUNICIPAIS DE URBANISMO COMO INSTRUMENTOS  
DE CONTROL DA RENDA URBANA

A Galicia urbana chega á segunda metade do século XX co 80 % de poboación rural e 
con só unha das cidades, A Coruña (pgou, 1948), cun instrumento de planeamento 
urbanístico de ordenación de todo o ámbito municipal; é dicir, con «presión» demográ-
�ca su�ciente para facer intervir ás Administracións Municipais na ordenación urba-
nística a nivel de todo o concello. Vigo aprobará en 1953 unhas ordenanzas municipais 
de edi�cación e un Plan de aliñacións (1956), e irá desenvolvendo o seu planeamento 
a «golpes» de plan parcial cun Plan Xeral nunca aprobado ata 1971 (Pereiro, 1981).

Resulta obvio que un dos efectos que esta situación vai xerar é a confrontación renda 
agrícola-renda urbana que rematará co triunfo e consolidación dun sector inmobilia-
rio privado, de dimensión local e raíces minifundiarias de propiedade do solo no que 
todo o término municipal é entendido como potencial produtor de renda urbana e, 
polo tanto, lugar preferente de investimento do capital excedente doutras actividades 
produtivas.
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A experiencia municipal de xestión urbanística pública desenvólvese neste marco 
con desigual e�cacia no control do crecemento en concellos tan dispares no seu ámbito 
de «goberno do territorio» como o da Coruña (37 km2) e Vigo (111km2), di�cilmente 
comparables tanto na cuanti�cación demográ�ca (erro frecuente) como nos seus des-
envolvementos urbanísticos contemporáneos.

OS PLANS DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E SOCIAL E O NOVO 
MODELO TERRITORIAL. A SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

O novo modelo de disposición da poboación no territorio explicitado no Avance do 
nunca aprobado Plan Nacional de Urbanismo (1954) foi recollido en parte nos Plans 
de Desenvolvemento Económico e Social (década de 1960), que no fondo imporán 
unhas «Directrices de ordenación do Territorio Nacional» á marxe do obsoleto mo-
delo provincial decimonónico. A aposta pola industrialización esixe o baleirado rural, 
a urbanización da súa poboación e a incorporación ao sector industrial. A ideoloxía 
desenvolvementista formularase sobre o mundo rural na súa versión «extractiva» das 
materias primas (agricultura, gandaría, minaría, grandes encoros e centrais hidroeléc-
tricas e térmicas…) e de «recursos» humanos que serán succionados nun proceso de 
dimensións históricas no que aínda estamos inmersos.

As cidades elixidas como polos de desenvolvemento están situadas na Galicia atlán-
tica, (A Coruña-Ferrol, Vigo-O Porriño, 1964) e serán o lugar preferente de investi-
mentos públicos do Estado para a localización dunha parte signi�cativa da poboación 
galega no litoral, dentro da aceleración dun proceso de desprazamento desenvolvido ao 
longo de varios séculos. Decenas de miles de galegos desprázanse do campo á cidade 
nun tempo récord. O termo municipal da Coruña pasa de 127.000 habitantes en 1950 
a 190.000 en 1975; o de Vigo, de 137.000 a 200.000 habitantes.

A «outra» poboación, historicamente invisible, deberá (nunha primeira fase) tomar 
o camiño da emigración como man de obra barata para a reconstrución da Europa da 
posguerra e da posterior fase de crecemento.

As cidades da Coruña e Vigo van liderar as grandes operacións urbanísticas de crea-
ción da «Galicia urbana» contemporánea baixo a dirección do Estado central coa posta 
en marcha dos polígonos industriais (Sabón-Arteixo e Agrela-Bens na Coruña, Vigo-
O Porriño), que, xunto co desenvolvemento da industria naval en Fene-Ferrol e Vigo 
e os polígonos residenciais (Elviña e Zalaeta na Coruña, Caranza en Ferrol, Coia en 
Vigo), arrastrarán os Concellos á redacción dunha segunda xeración de Plans de Ur-
banismo (pgou-1968 da Coruña, e pgou-1971 de Vigo) nos que se incorporan todas 
estas grandes operacións realizadas pola Administración Central en contradición coa 
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a ordenación vixente da primeira xeración de plans de urbanismo (Plans de 1948 na 
Coruña e 1953 en Vigo).

As «elefantiásicas» previsións de crecemento demográ�co, ben sobre a cidade exis-
tente, ben sobre as áreas agrícolas dos termos municipais, estenden o urbano real ou 
potencial (e, polo tanto, a «cidade da renda urbana») ata os límites dos concellos.

Os novos plans introducen timidamente visións comarcais de carácter xeral, novas 
categorías de solo (solo urbanizable pendente de pp no Plan da Coruña) e novos ins-
trumentos de «planeamiento de desarrollo» (Plans Parciais, Plans Especiais) que per-
mitirían actuar cunha certa autonomía a operadores inmobiliarios privados (entidades 
�nanceiras, promotoras e construtoras) su�cientemente consolidados para impulsar 
operacións de creación de fragmentos urbanos completos a semellanza dos promovidos 
pola administración pública nos sesenta: polígonos de Adurmideiras ou o Ventorrillo 
na Coruña.

A emigración de centos de miles de labradores e mariñeiros da Galicia rural a Amé-
rica (anos 40-50) e a Europa (anos 50-60) e o conseguinte proceso de desocupación 
da ata entón Galicia hexemónica, somerxida nunha economía precapitalista de mera 
subsistencia, inicia no último terzo do século o penúltimo capítulo da súa calculada 
desaparición como grupo social diferenciado.

A consigna da «volta á terra» impulsada polo Réxime, ampliada mediaticamente e 
interiorizada socialmente por todos e cada un dos centos de miles de emigrantes,  foi 
obedecida a nivel institucional a través da «balcanización» da xestión urbanística coa 
redacción de normas e plans municipais provinciais cuxas previsións demográ�cas, cla-
si�cacións de solo, ordenacións, ordenanzas e, sobre todo, nefasta xestión priorizaron 
o desenvolvementismo a partir da especulación inmobiliaria co obxectivo da captación 
do aforro proveniente da emigración.

Recursos económicos que parecían ilimitados e que, transferidos á banca «nacional» 
por centos de miles de homes e mulleres desarraigados nas periferias das capitais euro-
peas, eran succionados para o desenvolvemento doutros territorios.

Desde as entidades �nanceiras de depósitos do aforro (Bancos e Caixas) dirixiuse 
aos aforradores para que investisen nunha parte signi�cativa dos produtos inmobilia-
rios (que elas mesmas �nanciaban directamente ou indirectamente a través de constru-
tores e promotores) ofertados nuns «mercados virtuais» «de solo» e «de vivenda» cuxos 
«documentos de referencia» son os planeamentos urbanísticos previstos nas cidades-
polos de desenvolvemento (A Coruña e Vigo) e nas capitais provinciais (Lugo, Ouren-
se, Pontevedra).



Xosé Luis Martínez Suárez

178

A demanda inducida cara a «produtos urbanos» (soares ou edi�cación) supera de 
sobra a falla de vontade política real de ordenación urbana e territorial nun sentido mo-
derno ante a «grande orxía inmobiliaria». De aí a raquítica dimensión dos servizos téc-
nicos municipais ou provinciais e da débil capacidade de xestión das administracións 
franquistas con competencias urbanísticas (municipais, provinciais, centrais): raquíti-
cas e corruptas, entregadas de cheo os seus compoñentes a liderar operacións inmobi-
liarias en bene�cio propio ou a satisfacer sen condicións os egos persoais facilitando as 
ansias de investimento dun sector que, sabedor das debilidades da «administración e 
dos administradores do público», propicia os máis espurios desexos de enriquecemento 
rápido de políticos, promotores, construtores, profesionais.

A clave: a apropiación privada da parte alícuota das plusvalías xeradas polo planea-
mento que se expande polos, ata entón, concellos rurais limítrofes coas grandes cidades 
á marxe de calquera indicio onde se priorice a dimensión social, pública, institucional 
e política no sentido primixenio da palabra.

A cidade comeza a «estourar», rompéndose en anacos, fragmentos «urbanos» na 
linguaxe o�cial, totalmente desestruturados e despegados dos tecidos urbanos ou rurais 
preexistentes, que ignoran no mellor dos casos, cando non son arrasados ou somerxidos 
sen contemplacións logo da ocupación das mellores terras agrícolas para as iniciativas 
dunha «industrialización» que tende a ser sempre negadora das grandes potencialidades 
económicas dos recursos naturais do país.

Concellos rurais sen planeamento municipal (por exemplo, Oleiros, 11.000 ha-
bitantes en 1975) convértense entre 1965 e 1978 nos ámbitos de maior número de 
urbanizacións e parcelamentos de promoción privada, coa inestimable intervención 
das diferentes administracións públicas ao servizo de operadores externos: nuns casos, 
a golpe de expropiación (Centro de Interese Urbanístico Nacional Santa María de Ca-
nide); noutros, en alianza con grandes propietarios de solo (Urbanizacións Santa Cristi-
na, Rialta, O Carballo-O Valiño…); en todos, aprobando «documentos de desarrollo» 
de inexistentes planeamentos urbanos xerais (Oleiros aprobará o pxou en 1983).

As necesidades da poboación rural e agraria son ocultadas e introducidas na lexis-
lación urbanística nun fantasmal «trámite de excepción» que provocará unha resposta 
desesperada e patolóxica de dispersión indiscriminada. A negación do rural, denomi-
nado «non urbanizable», é coherente co novo modelo territorial e a ausencia de inicia-
tivas da administración pública tanto na ordenación do solo agrario (concentración 
parcelaria) como en ofrecer alternativas ás necesidades de aloxamento e servizos dos 
seus habitantes.
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A segunda xeración dos Plans de Urbanismo Municipal, aquela desenvolvida entre 
os anos 1960 e 1979, tanto de iniciativa pública como privada, abriría o paso con 
30 anos de atraso ás tipoloxías edi�catorias do Movemento Moderno (torre, bloque 
laminar, vivenda unifamiliar en banda), así como á súbita aparición de urbanizacións 
de segunda residencia nas zonas litorais e dunha dispersión incontrolada na costa e nos 
termos municipais periféricos ás grandes cidades, convertidos en toda a súa super�cie 
nun «gran soar» e dispostos a recibir «polo trámite de excepción» calquera investimen-
to de características urbanas: primeira ou segunda residencia, hotel, fábrica, almacén, 
granxa, club de tenis, torre de apartamentos ou promoción de bloques de vivendas de 
interese «turístico»…

O solo «rural» abandonado pola emigración, na súa condición de inesperado «so-
porte» de iniciativas individuais e/ou urbanas, xunto cos patolóxicos crecementos dos 
tecidos dos centros históricos (A Pescadería e os Ensanches decimonónicos da Coruña 
e Vigo) e os barrios de ensanches plani�cados na primeira xeración dos plans de ur-
banismo serán violentados ao máximo pola iniciativa privada (Os Castros, Agra do 
Orzán, O Calvario, Ensanche de Santiago de Compostela…), convértense nos grandes 
sumidoiros do aforro galego na «cidade das rendas».

Unhas «rendas urbanas» que, unha vez envelenados os territorios municipais das 
cidades capitais, son tomadas como «modelos a imitar», como «referentes de progre-
so», estendéndose sen oposición polos concellos periféricos, polas vilas medias e polos 
núcleos litorais, nun proceso dunha gran violencia estética, en que a mirada do sector 
máis «bárbaro» e ignorante da iniciativa privada, xunto coa corrupta administración 
pública franquista, impoñen a súa visión do mundo, lonxe, moi lonxe dos discursos 
teóricos que arquitectos e urbanistas viñeran construíndo ao longo do século XX.

1979- 2013: URBANISMO E DEMOCRACIA: A TERCEIRA XERACIÓN  
DE PLANS DE URBANISMO NA CONSTRUCIÓN DA GALICIA URBANA.  
A HEXEMONÍA TOTAL DA RENDA URBANA

Houbo un momento, un fugaz momento, en que a construción da Galicia urbana foi 
percibida como posible no inalcanzable lugar da illa da utopía.

Unha parte minoritaria, pero signi�cativa das clases medias formadas no ideario 
democrático e das clases traballadoras forxadas na loita contra a ditadura creron ter 
acadada a posibilidade certa de poñer en práctica ideais e valores que terían no urba-
nismo e na cidade unha das súas referencias, ao servizo dun proceso de construción 
dunha irreversiblemente hexemónica «Galicia urbana». Unha Galicia urbanisticamente 
integradora e socialmente diversa, igualitaria no acceso aos servizos e equipamentos, 
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espacialmente ordenada e equilibrada no cualitativo, na que o protagonismo da di-
mensión pública e colectiva do urbano da man da arquitectura e do urbanismo crease 
ámbitos pedagóxicos de formación positiva dunha cidadanía responsable, que puxese 
en valor a cidade, as vilas e os núcleos existentes, �xando límites ao crecemento urbano, 
reivindicando a cidade compacta fronte á fragmentación e á dispersión indiscriminada, 
extremadamente coidadosa á hora de seleccionar as áreas de crecemento, propiciando 
a redución do transporte e da mobilidade; na que os equipamentos públicos servisen 
de xeradores e/ou revitalizadores de tecidos urbanos; unha cidade en que a relación 
home-natureza fose explicitada nunha dimensión ecolóxica e na que a interrelación e a 
participación estivesen na base dos comportamentos.

Hai rastros inequívocos nos arquivos municipais das cidades e vilas de Galicia, na 
Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Allariz, Oleiros… nos que agroman 
discursos e iniciativas na escala urbanística que poderían propiciar unha Galicia urbana 
moi diferente na segunda década do século xxi: o liderado da Administración Pública 
na elaboración de estratexias urbanas abertas á participación cidadá e á concertación 
cos operadores interesados na construción do país, a imprescindible adecuación do 
«marco administrativo competencial» e do correspondente «instrumental urbanístico» 
a unha realidade urbana que superara desde os anos sesenta a división administrativa 
municipal decimonónica, o enfoque urbano-territorial dos problemas de acceso ao de-
reito á vivenda, da mobilidade alternativa, da adecuada localización para a e�ciencia 
dos equipamentos, dotacións e servizos públicos, da visualización como «responsabili-
dade urbana» do inmenso patrimonio natural sobre o que país se fai urbano, da posta 
en valor do patrimonio cultural, arquitectónico, urbanístico das cidades, vilas e aldeas; 
en �n, da lóxica apropiación institucional e posterior «socialización» da parte da «renda 
urbana» correspondente ao «común», como instrumento que axude desde o urbanismo 
a derrubar as desigualdades sociais e permita unir a poboación ao redor dun proxecto 
de cidade e dun proxecto de país.

Un país inclusivo onde a dicotomía urbano-rural leva camiño de diluírse da man da 
Terceira Revolución Industrial das tecnoloxías da información e do coñecemento (tic).

Unha visión de Galicia en que, «desaparecido» o rural como signo das relacións 
precapitalistas coa terra e a sociedade, emerxe por todas as partes á marxe do contorno 
(natural ou construído) o «cidadán» suxeito de dereitos e deberes na súa nova relación 
cun territorio sen distancias, sen tempos diferentes.

Un territorio que, desde unha cultura «urbana» integradora que se constituíu en 
hexemónica desde as súas potentes plataformas «informacionais» (Internet, televisión) 
debemos ser capaces de repensar criticamente para incorporar a valiosísima informa-
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ción do local, do «contorno-país», da súa complexidade, da súa identidade, para com-
prendelas, coñecelas e incorporalas a través da súa universalización ás alternativas glo-
bais ilustradas superadoras dunha visión única igualadora e negadora da diversidade e 
complexidade dun espazo que nas últimas décadas veu sendo «militarmente ocupado» 
e destruído sen contemplacións baixo a interesada mirada da explotación dos recursos 
naturais ou da «apropiación de renda urbana» pola especulación salvaxe de operadores 
inmobiliarios sen escrúpulos.

Na Galicia interior, o éxodo masivo da poboación, coa ruína dos seus asentamentos 
tradicionais, co abandono de terras e espazos produtivos… Na Galicia urbana, coa 
sobredensi�cación da poboación en apartados barrios inaceptables nas novas periferias 
urbanas (Polígono de Mesoiro) ou guetos de media e baixa densidade desconectados 
a quilómetros dos tecidos urbanos complexos da Coruña, Santiago de Compostela ou 
Vigo: en todos os casos, poboacións cativas do transporte privado, celosas da súa insu-
laridade e illamento, temerosas na súa inseguridade e fácil vulnerabilidade; lugares en 
que aniña o medo e a descon�anza do estraño, do outro, que rematarán pechados entre 
muros na volta a unha nova Idade Media.

A desregulación do planeamento lexislada desde a ideoloxía ultraliberal (Dto 
4/1999), a desprogramación (Lei do solo de Galicia 1997), e a posibilidade de privati-
zación da xestión urbanística (loupmr 2003) estenderon a posibilidade de converter o 
«soporte solo» en produtor de inxentes bene�cios de «renda urbana» susceptible de ser 
privatizada en calquera lugar da xeografía do país ou do concello.

O «urbano», visto a través dos ollos dos grandes operadores inmobiliarios (entidades 
�nanceiras á fronte) só o é en tanto que sexa produtor de plusvalías privatizables.

A esta «ilusión óptica» deixáronse arrastrar coma se dunha nova relixión se tratase 
as organizacións políticas que xestionaron o urbanismo do país: unhas por coherencia 
coa sua visión do mundo, outras por inocencia desinteresada…? ou simplemente por 
oportunismo dos elementos ou grupos directivos.

Desde as propias administracións municipais botouse gasolina á fogueira da espe-
culación inmobiliaria ofertando a prezos de «mercado libre» e adxudicando ao mellor 
postor o «patrimonio municipal de solo» destinado por lei a xerar diversidade social e 
incidir á baixa no prezo da vivenda.

Semana tras semana, nos anuncios de prensa, concellos «progresistas» venden par-
celas situadas en urbanizacións exclusivas onde deberían desenvolverse políticas de vi-
venda social para unha poboación excluída do mercado polos circuítos inmobiliarios 
ortodoxos ou para unha poboación nova que terá que hipotecarse de por vida para 
acceder a un dereito constitucional irrenunciable.
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Mentres, na mesma prensa, anúnciase que Galicia perderá 130.000 habitantes nos 
próximos 10 anos: unha poboación asimilable a Santiago de Compostela e a súa área 
urbana máis próxima. O proceso será «menos doloroso», xa que se diluirá na inmensi-
dade provincial de centenares de concellos-asilo en que converteron a Galicia interior.

En moi poucos anos a Galicia urbana avanzará ata acadar elevadas porcentaxes de 
hexemonía demográ�ca con�rmando realidades hai anos anunciadas: o «rural» xa non 
é o rural. Todo, vilas medias, aldeas, urbanizacións, polígonos industriais forman parte 
dunha enorme periferia urbana en que todos os días se pechan para sempre as portas 
dalgunha casa, e os portóns dalgunha nave.

Fronte a esta realidade, resulta cínica a indiferenza suicida dos discursos urbanísticos 
que avogan pola rápida volta a dinámicas xeradoras de «máis madeira», máis «crece-
mento urbano» identi�cado con construción de novos polígonos residenciais, de novas 
infraestruturas territoriais de acceso ás cidades, de novos grandes equipamentos, de 
máis aparcadoiros, máis velocidade, túneles baixo o mar, e novos carrís, nunha socie-
dade exhausta.

Incorporar e integrar «toda» esa enorme periferia invisible (outrora o rural) no dis-
curso «urbano» esixe unha nova mirada, adoptar un novo punto de vista a través do que 
se modi�que a hexemónica visión «única» de relación de dominación-explotación da 
natureza como simple e resignado soporte do que extraer impunemente ben recursos 
non renovables ata o seu esgotamento, ben «renda urbana» para a súa privatización: 
igual que as cidades, os barrios, as urbanizacións e os vellos asentamentos tradicionais, 
os grandes sistemas naturais (as rías, os terreos forestais, agrícolas, a Galicia dos mil 
ríos) tamén deberán formar parte do gran compromiso da Galicia do século XXI na súa 
condición de locus, lugares sagrados por excelencia na construción dunha nova identi-
dade urbana integradora.

Unha identidade onde a visión galicia asuma a súa condición policéntrica, moi 
afastada dos modelos «metropolitanos sen metrópole» desexosos de «macrocefalias ur-
banas», indutores de grandes dilapidacións e de enormes desigualdades.

Un policentrismo que na súa condición urbana e cidadá sexa asumido como «signo 
diferencial» positivo, garante do equilibrio e vertebración do territorio a prol dunha 
cohesión social construída a partir da aceptación da diversidade das unidades nos dife-
rentes niveis de recursividade (escalas), fortalecendo a súa interrelación cara á supera-
ción da fragmentación, no apaixonante proxecto da construción dunha Galicia urbana 
consciente da súa identidade.
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