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Este documento é o resultado do Taller 1 do “Master en arquitectura” da ETSAC do curso 2016/2017. 
O traballo dun ano de reflexión sobre o lugar e o proxecto, pero o resultado non se debe a ese ano: 
é moito máis. É un proceso de maduración proxectual e persoal que comeza ao entrar na escola. 
Nese transcurso convén destacar dous feitos recentes, sen os que este proxecto non sería igual: 
o programa de Campo da festa1 e a súa análise posterior co TFG, “Mecanismos de inserción na 
paisaxe”2

Durante a análise dos lugares de celebración colectiva atópanse moitas semellanzas cos campos 
da feira. Son  lugares de reunión, encontro, intercambio e festexo. Lugares para a vida. Axudaron 
a ver ao baleiro como o espazo onde todo pode pasar. O campo da festa foi o primeiro enfronta-
mento ao programa arquitectónico procendente da crítica ao lugar. E o TFG aportou algunhas ferra-
mentas de intervención a escala paisaxística, froito dos resultados dos proxectos presentados por 
outros alumnos.

Adoita asumirse que o resultado deste proceso é un proxecto de execución dunha edificación. O 
habitual nas escolas de arquitectura. Pero hai que recordar que  o taller arrincaba sen un programa 
pechado, e que se foi facendo ao longo do curso. Cada alumno o seu. En conxunto, poderíase che-
gar a entender que o proxecto deste taller é algo máis que un proxecto de execución. 

É un estudio urbano, onde se fixo unha  análise da realidade física do lugar. É un plan especial, onde 
se ideou a transformación dun anaco de cidade. É un proxecto de urbanización, posto que se lle da 
resposta física á situación exposta na análise e proponse un cambio urbano. É un programa arqui-
tectónico que se elaborou a partir das demandas do urbano. E tamén é un proxecto de execución, 
pero de dúas pezas. Das múltiples edificacións que se propoñen, escolléronse dúas como máis 
interesante a desenvolver. 

Todas estas partes do proxecto tratan de estar relacionadas para definir un proxecto que dea  res-
posta a tódolos problemas a diferentes escalas, e logre facer de Paiosaco un lugar mellor.

Darlle o título de “ordenación do campo da feira” fai referencia ao realmente relevante deste proxec-
to, alén da urbanización ou das formas edificadas, tratábase de buscar a orde.

Limiar

1 Ordenación do campo da festa na Fraga. No código QR ou
dispoñible en: <https://issuu.com/iagovalverde/docs/tema_
pfc__ordenaci_n_do_campo_da_festa_na_fraga>

2TFG “Mecanismos de inserción na paisaxe” . No código QR 
ou dispoñible en: <https://issuu.com/iagovalverde/docs/
mecanismos_insercion_paisaxe_min>

Código QR. Campo da Festa na Fraga

Código QR. TFG “Mecanismos de inserción na paisaxe” 
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EL espesor del bosque,
su verde luz oscura,
la voz que llama adónde,
el borde, el límite
donde comienzan los senderos
que a su vez se entrecruzan 
y se anulan hasta el súbito claro, repentino
lugar de un dios
que aquí se manifiesta,
¿cuál dios?,
podríamos hacer en él nuestra morada,
en esta claridad,
al menos hasta el tiempo de las lluvias
para identificar aún nuestro camino
en la hierba pisada, para qué, jamás
podríamos volver, pues los senderos 
se cruzan infinitos en el bosque, 
me llama el bosque todavía 
y la naturaleza madre me reduce, 
me asume en sí, me devuelve a la nada.

                  (El bosque)

Jose Ángel Valente. Fragmentos de un libro futuro (Galaxia Gutenberg, 2000)

Primeira parte



10 M1. Plano físico
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M2

M2.Plano administrativo



M3

M3. Plano síntese
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Os dous primeiros mapas enfronta dúas realidades moi diferentes. Na escala comarcal, a forma do 
territorio, orografía e hidrografía maniféstanse de forma potente (M1). Vivimos nun país de vales si-
nuosos. A auga irriga con xenerosidade a terra. Na zona de estudo, o río Anllóns é o máis importan-
te, rega a maioría dos concellos da comarca de Bergantiños e Carballo. Escorrentías, abas, vales, 
regatos, esteiros funcionan como unha rede. A rede da auga. Cada río configura un espazo diferen-
ciado na súa contorna, pero só cando se ve de lonxe enténdese como sistema complexo que é. 

Esta realidade contrasta coa visión política deste territorio (M2), áreas de municipios, parroquias e 
puntos. Puntos por entidades singulares de poboación. Son xeometrías que semellan aleatorias ao 
non mostrar a capa de soporte  que lle da sentido.

O mapa 3 (M3) da unha visón de conxunto, tendo en conta o soporte físico e a intervención humana. 
As manchas negras son superficies artificializadas, que dan conta de como se colonizou o espazo. 
De como se foron ocupando os vales con cultivos, e como os asentamentos tradicionais fixéronse 
a media ladeira, deixando libre as terras máis produtivas. Esa era a lóxica da aldea. Cos cambios 
económicos, o valor do chan con capacidade produtiva decae e só interesa o chan como soporte 
para a edificación. Os criterios mudan. O campo próximo a unha estrada toma corpo de soar. Así 
nacen os fenómenos de rúas-estrada4 que se poden ver no mapa. Cidades lineais espontáneas nas 
estradas acompañan ao residencial disperso, aproveitando a permisividade administrativa.

A pesares desta agresiva colonización contemporánea o verde segue a ser predominante. O manto 
agroforestal continúa a ser o protagonista. Pero ese verde ten matices. Pódese ver como un mosai-
co, un mosaico agrícola, onde as cores do mosaico falan da economía do lugar. Cantas máis cores 
teña o mosaico, máis diversificada será a economía agrícola. Hortas, leiras, prados, e plantacións 
dan un resultado cromático moi diferente a ter un monocultivo dunha especia arbórea, ou que tó-
dalas terras estean adicadas a forraxe. Cada paisaxe ten as súas cores. Os que definen as cores 
da paisaxe na comarca de Berganiños seguen a ser as labregas e labregos, a tempo completo ou 
parcial, son os verdadeiros “xardineiros“ da paisaxe.

Territorio

M1. Plano físico. Altimetría e hidrografía. Fonte dos datos: 
IGN. Elaboración propia.  

M2.Plano administrativo. Límites de concellos e parroquias. 
Puntos por entidades singulares de poboación. Fonte dos 
datos: IGN. Elaboración propia

M3. Plano síntese. Altimetría, hidrografía e ocupación do 
chan (cultivado e urbanizado). Fonte de datos: Geoportal 
SIOSE. Elaboración propia

4Descrito polo xeógrafo Álvaro Domingues en: “A rúa da 
estrada” (Dafne Editora, 2010)



14 M4. Ortofoto do voo americano (1956)



15M4. Ortofoto do voo americano (1956) M5.Ortofoto actual (2016)



16 M6. Plano de parcelario e edificación



17M7. Plano de edificación



18 M8. Plano de espazo público
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As imaxes M4 e M5 son unha ferramenta fundamental para entender os procesos históricos sobre o territo-
rio habitado. No período 1956 - 2016 as mudanzas van normalmente cara a homoxeneización do mosaico 
agrícola. Iso dáse por abandono de terras de cultivo e aumento de masa forestal espontánea. A cor verde 
mesta é cada vez maior. Hai máis monte. Hai unha tendencia xeral a cambiar os cultivos de tempada, que 
requiren moito traballo, por prado ou forraxe, moito máis sinxelos de manter por xente maior ou adicadas a 
tempo parcial. Estas persoas son os “xardineiros” da paisaxe agrícola de forma habitual. É tendencia xerali-
zada que as cores dos campos vaise uniformando pasado o tempo. Menos matices, cores máis apagadas. 
Pero A Laracha é diferente.

Vese que aumentan as terra cultivadas, en detrimento do monte. E vese como se mantén unha pigmentación 
de verdes variada nos campos. Dando mostra de variedade de cultivo. O minufundio colorea os vales con 
moitos tons de verde. Esta peculiaridade dáse por ser un lugar onde o campo segue a ter peso na economía 
local. Debido, probablemente, a ser unha comarca leiteira. As antigas terras de monte, pouco produtivas 
porén son aptas para cultivos de forraxe e prados para animais. E as zonas xa cultivadas seguen a manter 
cento dinamismo dando mostra dun campo aínda vivo.

Os planos M6, M7 e M8 son tres representacións da propiedade da terra. M6 representa a propiedade priva-
da, edificacións e parcelas. M7 é só a edificación. M8 é o negativo das anteriores, é o espazo de propiedade 
pública: o espazo público.

Polas dúas primeiras representacións vemos claramente o peso da cultura rural sobre o territorio. O par-
celario estreito e alongado propio de sucesivas divisións e  do minifundio. Pero a edificación polarízase en 
tipoloxías rurais, vivendas illadas con terreo asociado (horta) ou vivendas urbanas, colmatando a parcela e 
enfrontadas a un camiño. O cambio na tipoloxía residencia acompaña ao cambios na sociedade. Pásase 
dunha sociedade rural a unha urbana, e iso manifestase no territorio. Pero o M8 alértanos dun fenómeno 
producido en todo o país. Os cambios de tipoloxía e uso non foron acompañados de mudanzas na infraes-
trutura urbana. Empregase a mesma sección urbana para ir ao colexio que a horta do veciño. Hai un déficit 
alto en infraestruturas locais de calidade. Pero o máis grave que se ve no M8 é a inexistencia de espazos 
públicos (sen entrar en máis disquisicións filosóficas ao redor do concepto) de referencia, a meirande  parte 
do público son camiños, vías, estradas, lugares para percorrer pero non pararse. Faltan lugares de estancia. 

No plano do espazo público vese que corresponde ao espazo público no 56, camiños e estradas. Procedeu-
se a urbanizar o territorio durante 50 anos sen transformar o chan. Cando o proceso habitual de transfor-
mación do chan nos países avanzados pasa por un control administrativo do cambio. Pasa polo intercambio 
de propiedade privada en servizos e espazos públicos. Pero neste case, como moitos outros, o cambio foi 
directo, apoiado na estrutura rural e sen cesións ao público. De aí é onde procede o déficit histórico de infra-
estruturas.

Por tanto era de esperar que o único espazo público de referencia é un que procede dunha actividade ligada 
ao mundo rural: A feira.

Hábitat

M4. Ortofoto do voo americano (1956). Areas urbanizadas 
asignadas no SIOSE. Fonte de datos: http://mapas.xunta.
gal/aviso-acceso-cdix. e 1:110000. Elaboración propia

M5.Ortofoto actual (2016). Areas urbanizadas asignadas 
no SIOSE. Fonte de datos: http://mapas.xunta.gal/aviso-
acceso-cdix. e 1:110000. Elaboración propia

M6. Plano de parcelario e edificación. Fonte de datos: 
Catastro. e 1:5000. Elaboración propia

M7. Plano de edificación. Fonte de datos: Catastro 
e 1:5000. Elaboración propia

M8. Plano de espazo público. Fonte de datos: Catastro. 
e 1:5000. Elaboración propia

M8. Plano de espazo público
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Campo da feira de Paiosaco. 1967.
Fonte: Rodríguez López, Manuel e Pazos Crespo, Manuel. Paiosaco en Imaxes, dos 40 aos 70 (Autoeditado, 2011) 
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5 Segalen, Martine. Ritos y rituales contemporáneos ( Alianza Edito-
rial, 2005)

As feiras na sociedade tradicional agrograndeira eran momentos de intercambio, cunha economía 
familiar de ciclo curto, de autosubsistencia, era o momento de poder mercar o que non se  producía 
de forma autónoma. Tamén podian ser onde se obtese unha renda extra a cambio de produtos so-
brantes da última colleita. E eran ademais o lugar onde vendía o pequeno artesán. Formaban parte 
substancial da economía. Tiñan unha periodicidade marcada polas outras feiras da contorna, de 
maneira que non se superpuxeran entre elas. 

Este sistema foi puxante durante séculos ata a decadencia da sociedade rural e o crecemento ex-
ponencial das cidades. A mellora no transporte facilitou ir á cidade mercar,  así que ir á feira fíxose 
prescindible. 

Moitas desapareceron, especialmente as pequenas. Con todo, seguen existindo. Algunhas como 
mostra da resistencia da agricultura a desaparecer. Pequenos produtores que producen pouca can-
tidade, non o suficiente para mercar un posto na praza de abastos, pero si para cada dúas semanas 
ter un posto na feira. Non obstante o agrícola xa non ten tanto peso como tiña antes, moito espa-
zo agora o ocupan feirantes profesionais que de forma itinerante venden todo tipo de produtos, 
roupa, xoguetes, artesanía ao logo dunha comarca. As feiras cada vez está máis profesionalizada, 
nútrense de postos que van de feira en feira e comercios locais que poñen un posto para ter maior 
visibilidade. Mais en Paiosaco sobrevive esa concepción primixenia da feira e conviven feirantes 
esporádicos e profesionais no mesmo espazo.

Noutros lugares a  feira resiste simplemente como hábito, como ritual. Como define Turner5, o ritual 
é un acto compartido, é un creador de sentido social; a esencia do ritual está en mesturar o tempo 
individual e o tempo colectivo. A feira, como a festa, ten ese poder. É unha celebración da vida co-
lectiva. Ou simplemente: un pretexto para dar un paseo os domingos pola mañá, por costume. En 
Paiosaco faise cada quince días, o primeiro e o terceiro domingo de mes. Alí xúntase a xente. É un 
lugar de encontro cíclico. Espazo para cruzar miradas. Onde atoparse co veciño ou co visitante. É 
un fervedoiro social e forma  parte da memoria colectiva do lugar.

Feira
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Festa da cereixa de Paiosaco. 2016.
Fonte: García, Ana. lavozdegalicia.es  < https://www.lavozdegalicia.es/album/carballo/a-laracha/2016/07/03/jornada-dulce-paiosaco-recorre-feira-das-cereixas/01101467564777489284802.htm > 
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Como manifestación física a feira sempre é un baleiro e un cruce.  Por norma xeral as feiras eran 
espazos fronteirizos ou bordos. Os intercambios prodúcense onde se atopan cousas diferentes. 
Periferias dos burgos, cruces de camiños importantes ou paradas entre lugares afastados. Neste 
caso atópase no bordo do municipio da Laracha, lindeiro a Arteixo. Sobre o camiño tradicional que 
unía Coruña e Carballo. Tamén se atopa co camiño que vai a Caión. Pódese intuír o valor que tivo 
en tempos como parada no camiño entre a Coruña e Carballo, ou cruce de rutas comerciais, como 
os produtos que viñan do porto de Caión. Xeograficamente é un promontorio, un punto de inflexión 
entre dúas bacías visuais. É un lugar dende onde vixiar.  Estratexicamente é o lugar indicado para 
unha feira.

E Paiosaco é en esencia iso, a feira, posto que ten máis forza o baleiro que o construído. Vese pola 
traza que naceu dese cruce de liñas e do campo da feira. Na foto do 56 a presenza de edificado era 
moi pequena. E ao redor do baleiro desenvolveuse a pouca trama urbana que hai. Paradoxicamente 
ao que soe suceder, onde o centro é un edifico de poder: concello, castelo, igrexa cunha praza aso-
ciada. Aquí  atopámonos a unha “praza“ sen edificio de referencia. Todo o lugar articúlase ao redor 
dun baleiro

Pero que sucede en Paiosaco cando non hai feira?  O campo da feira pasa a ser sinónimo de espazo 
público. Concertos, festas ou  aparcamento, hai sitio para todo.

Como espazo público precisa unha reflexión, un lugar tan importante non debería ter esa fasquía 
froito do arbitrariedade.  Foise construíndo por actuacións parciais, a suma de capas produce un 
espazo confuso e caótico.

Campo da feira
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Camión cisterna de leite no campo da feira. Outubro de 2016. Fonte: Autoría propia
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Leite

M8. Densidade de gando bovino por concello. Cabezas de 
gando bovino por superficie. Fonte de datos: Censo agrario. 
Elaboración propia 

Coas pistas que deixaba a comparación da foto do 56 e do 2016 intuíase que algo peculiar sucede. 
O proceso habitual de abandono de terras produtivas, neste lugar era á inversa, hai máis terras pro-
dutivas que nos 50. A que se debía isto?

Na visita ao lugar achouse un camión de recollida de leite, no mesmo campo da feira. Era evidente 
que ese era o axente responsable. Como en moitos lugares de orixe rural que  manteñen unha eco-
nomía dinámica, a resposta é case sempre a mesma: O leite como dinamizador económico. 

A continuación contrastáronse os datos do censo agrario para confirmalo. E no M8 pódese ver as 
grandes zonas leiteiras, corresponden co interior de Lugo e Coruña. Pero fora dese zona moi den-
sa de gando, destaca o concello da Laracha cun gran peso gandeiro. É o municipio leiteiro máis 
próximo á cidade da Coruña. O cal supón un gran potencial. Un mercado de 400.000 habitantes que 
residen na área urbana da Coruña.  En Paiosaco compaxínase a produción leiteira con estar ao lado 
da segunda cidade galega.

O leite, e o gando bovino en xeral, é o principal motor económico dos lugares nos que se manten un 
sector primario vivo. A pesares das complicacións dos mercado internacionais e locais, vacas se-
gue a ser sinónimo de rural. Mais os produtores galegos están moi enfocados a produción de leite 
fresco, que é o posto máis baixo do mercado do leite. Débese a que esta saída é a que menor inver-
sión e tecnoloxía precisa, asumible polos pequenos produtores. Mentres que os derivados do leite 
teñen a capacidade crear valor engadido ao produto. Fronte ao leite fresco, as marxes de beneficio 
dos derivados son moito maiores. A dificultade reside en que precisan de maior profesionalización, 
maior inversión inicial e dun mercado proclive ao produto. Queixos, iogures, xeados6, salsas e todo 
tipo de derivados, van ser o que  poidan nun futuro axudar a manter un sector tan importante,  pero 
que sempre ten dificultades para manterse en pé.

6 En relación a este tema: < http://www.campogalego.com/
es/agroalimentacion-es/granxa-o-cancelo-preve-duplicar-
este-ano-la-produccion-de-bico-de-xeado/ >
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O Taller 1 naceu baixo unha premisa, a de facer lugares. 

Sen un programa nin parcela defindida, o programa irá xurdindo da análise do lugar. A directriz era: 
“Lugares para relacionarse, producir, intercambiar, consumir, xestionar e finalmente estar”. De cada 
un dos capítulos anteriores obterase os conceptos sobre os que se construirá o programa:

Territorio  > O Mosaico agrícola    > Horta
Feira   > Rito de celebración colectiva  > Eventos
Campo da feira > Articularse ao redor dun baleiro  > Praza 
Leite   > O leite como dinamizador económico > Lácteos

Conceptos

Horta  Na comarca destaca a produción frutícola, especialmente da cereixa, que    
  mesmo lle adican unha festa ao ano.
Eventos  A feira precisa de incorporar ao rito do paseo e a compra dos domingos, novas   
  actividades, como pode ser, que ademais de mercar produtos póidanos cociñar                       
                         e consumir no lugar. Unha maneira de ampliar o tempo de estancia dos visitantes.    
  Proxéctase un edificio adicado a hostalaría
Praza  O campo da feira vai ser o corazón das actuacións
Lácteos Proxéctase un edificio fabril adicado a produtos lácteos

Sintetizando:

Horta + Lacteos  Fábrica adicada a produción de iogur e derivados lácteos. Actuación Norte,   
   compartindo parcela cunha nave xa existente
Eventos   Restaurante/Salón/Comedor público. Un lugar que sexa cafetaria de diario  
   e que durante as feiras a súa cociña dea servizo ao comedor público.   
   Incorporando ao ritual de ir a feira os domingos, o de quedar a comer
   Actuación sur.
Praza   O campo da feira será o motor de tódolos cambios.

Trátase de pechar o círculo, e ter no mesmo lugar todas as fases do proceso. Extracción da materia 
(hortas), procesado do alimento (fábrica), intercambio/venda do produto (campo da feira) e final-
mente o consumo (restaurante/comedor público)
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ProgramaPROGRAMA FÁBRICA

Área comercial:

Tenda     80 m²
Almacén       7 m²
Sala de exposición   60 m²
Sala de cata    30 m²
Sala Multiusos   60 m²  
Aseo       7 m²
Cuarto limpeza      6 m²

Área administrativa:

Vestíbulo     20 m²
Área  administración  60 m²
Despacho 1    10 m²
Despacho 2     10 m²
Sala reunións    12 m²
Laboratorio    30 m²
Sala de I+D    30 m²
Aseo       7 m²
Cuarto limpeza     2 m²
Aseo         7 m²

Área produtiva:

Almacén de entrada    100 m²
Almacén de saída                         200 m²
Sala de procesado    650 m²
 Contén:
 Tanques de fermentación
 Pasteurizadora
 Homoxeneizador
 Tanques de mezcla
 Dosificador
 Enfriador
 Envasado de botellas
 Envasado de caixas
Control de calidade de entrada    30 m²
Control de calidade de saída    30 m²
Sala de Control       30 m²
Vestiario 1       25 m²
Vestiario 2       25 m²
Recepción de produto                        200 m²

Área de instalacións     60 m²

TOTAL:                                   1.700 m²
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PROGRAMA RESTAURANTE

Cortaventos             10 m²
Barra A    15 m²
Sala da cafetaría             180 m²
Cociña    90 m²
 Contén:
 Cámaras frigoríficas    
 Despensa     
 Zona de lavado
 Zona preparación
 Zona de cocción
 Zona de Ensaladas
  Pastelería
Barra B    15 m²
Vinoteca    15 m²
Sala do Restaurante             175 m²
Aseo 1    12 m²
Aseo 2    12 m²
Cambiador bebes       3 m²
Cuarto do lixo       6 m²
Aseo          2 m²
Instalacións         7 m²
Almacén    60 m²
Terraza exterior   60 m²
Despacho xerencia     8 m²
Despacho cociña     8 m²
Lavandeiria     30 m²
Vestiario 1    15 m²
Vestiario 2    15 m²

TOTAL:                750 m²
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Polbeira na romaría de San Vitoiro (1932) 
José Suárez. Fonte: < https://josesuarezfernandez.wor-
dpress.com >
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Escenarios. Vari Caramés. 2006. Fonte: http://www.varicarames.com
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[...] Subiu ata o cumio do outeiro, un cento de metros máis arriba.

Entón comezou a cravar a vara de ferro na terra, abrindo buratos nos que plantaba unha landra; 
logo enchía o burato. Así plantaba carballos. Pregunteille se aquela coutada lle pertencía. Dixo que 
non. Sabía de quen era? Non o sabía. Supoñía que era mancomunado, ou tal vez pertencía a unha 
persoa que non lle outorgaba maior importancia. Non tiña o menor interese en descubrir quen era. 
Plantou as cen landras con moito coidado.

Tralo xantar retomou as tarefas de plantación. Supoño que me mostrei persuasivo no meu inte-
rrogatorio, pois obtiven algunha respostas. Levaba tres anos plantando naquel deserto. Plantaría 
xa cen mil landras. Das cen mil, vinte mil terían xerminado. Desas vinte mil, contaba con perdela 
metade a mans de roedores e de impredicibles designios da providencia. Así pois, aínda quedaban 
dez mil carballos con vida onde nada crecía.

[...] Os carballos de 1910 contaban entón dez anos de idade e xa eran máis altos que nós. Un espec-
táculo impresionante. Quedeime literalmente sen fala e, como tampouco el dicía nada, pasamos 
todo o día camiñando en silencio ao través daquel bosque. [...]

El hombre que plantaba árboles. Jean Giogo (Ed. El Barquero, 2004)

Segunda  parte
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Façades #2 (2014)
Zacharie Gaudrillot-Roy 
Fonte: < http://www.zachariegaudrillot-roy.com >
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PotemkinGregorio Potemkin foi un militar e político ruso da época de Catalina II. O seu apelido transcendeu   
(ademais de dar nome a un clásico do cine) polo termo “aldea Potemkin”. Conta a lenda que o po-
lítico mandou edificar fachadas falsas ao longo do camiño que percorrería Catalina II na visita a 
Crimea. Trataba de ocultar e estado  da zona (arruinado) baixo fachadas rencentemente pintadas, 
creando a imaxe ficticia de prosperidade.

Este termo emprégase de forma xeral para referirse a lugares que dan unha falsa aparencia, que 
están ocultos tras dunha fachada. Mesmo Rem Koolhaas o empregou con relación a Singapur6, 
unha cidade que tivo unha gran explosión urbana; que se “montou da nada” case como esas aldeas 
rusas. 

Paiosaco ten algo de Potemkin na súa configuración urbana. A lo menos, ten unha peculiar tensión 
entre o centro e o bordo. Ten en común con  Singapur que foi froito dunha explosión urbana. Ese 
lugar está documentado dende hai séculos, mais ata medido do XX non comezou a ter unha trama 
urbana densa. Como se podía ver na foto do 56  (M4), o pouco edificado que existía na zona eran 
uns pendellos para a feira e un par de ringleiras de vivendas no perímetro do campo da feira. A po-
boación actual é de 733 habitantes7, un crecemento moi grande, en moi pouco tempo. O criterio de 
ocupación foi elemental, situarse no perímetro do campo da feira. Un fenómeno habitual. 

En lugares nos que non existe un planeamento desenvolvido ou cando a aplicación da lexislación 
urbanística é laxa, aplícanse regras elementais. O “dereito” a edificar ven determinado pola capaci-
dade da parcela a ter servizos (auga, luz, acceso rodado) e unha ordenanza xenérica. Habitualmen-
te non había proxectos estratéxicos, nin solos a desenvolver. A posibilidade de edificar por tanto 
estaba no acceso ás infraestruturas. Podíase facer unha vivenda sempre que a parcela tivera  saida 
a unha estrada, dando lugar á picaresca: transformabanse camiños de acceso a campos en entra-
das  públicas, dando a posibilidade de edificar. Os camiños tiña unha lóxica de dar acceso ao pro-
pietario, mais unha rúa debería ser outra cousa. A rúa ten a responsabilidade de facer trama, rede, 
conectar o todo o tecido da cidade. O mecanismo fíxose perverso. Ao non haber máis maneiras de 
edificar, a estrada marcaba a pauta. Na parcela que era lindeira á estrada edificábase, pero a interior 
ao campo non. Este fenómeno fixo que se comezase a crecer ao redor das estradas vivendas de 
forma masiva, e texidos residenciais en camiños-estradas en fondo de saco.

6Koolhaas, Rem. Sendas oníricas de Singapur
Retrato de una metrópolis potemkin... o treinta años de 
tabla rasa. GG, 2010

7Nomenclátor estatístico de Galicia. Ano 2016 .
Fonte: www.ige.eu
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P1. PXOM da Laracha
Fonte: www.planeamentourbanistico.xunta.es
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P1. PXOM da Laracha
Fonte: www.planeamentourbanistico.xunta.es

P2. Relación visual campo da feira - bordo
Raios visuais. Fonte: Elaboración propia
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P3. Relación visual campo da feira - bordo
Raios visuais+fachadas. Fonte: Elaboración propia
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FendasA infraestrutura ao redor da que creceu Paiosaco foi o campo da feira. O fenómeno de crecemen-
to lineal da estradas, no noso caso é radial. Vese como da área nacen estradas en fondo de saco, 
antigas servidumes ou camiños, que agora incorporados ao inventario público dan as condición 
urbanas para crear unha rúa. Esa circunstancia vaise consolidando co tempo e incorporase ao pla-
neamento vixente (P1). O urbanismo ortodoxo entende que delimitar o espazo do campo da feira 
con vivenda en bloque é o desexable, e prevé completar o perímetro. Pero a realidade actual é moi 
diferente ao plan. 

O perímetro non é macizo (P2), ten aberturas, cortes, pequenas fendas entre propiedades que desco-
bren a ficción... é unha  aldea Potemkin. Só existen unha ou dúas ringleiras de bloques de vivendas, 
alén diso é campo. Este agromado urbano crea a fantasía de atoparse nunha cidade. A gran “praza”, 
bloques de vivenda en altura, avenida con baixos comerciais, ten as formas da cidade consolidada, 
semella un barrio da cidade... pero o campo cóase polas fendas. Edifícase de costas á paisaxe, pero 
a paisaxe acaba tendo presencia entre os erros ou irregularidades da trama edificada. Unha suposta 
eiva urbanística, a interrupción do fachada-telón urbano (P3), da como resultado un lugar máis rico 
espacialmente. Estase na cidade e no campo á vez. Estamos diante dun lugar híbrido. Con  formas 
da cidade consolidada, pero con traseiras de bloques con leira. Dándose a circunstancia de estar 
acorde ao estándar urbano rodeados de campo. 

O campo da feira engade outra ás súas virtudes. Ademais de ser un dinamizador económico e so-
cial, espazo de encontro e lugar de eventos... Pódese ver como un baleiro conectado coa paisaxe. 
Unha máquina de ver. 

Nun paseo pola natureza, cando desaparecen da visión a contorna, ao entrar nunha vila, atopán-
donos case nun estrañamento, nun lugar artificial levantando no medio do campo. Atopámonos  
illados da paisaxe, pode ser calquera lugar. Pero se de repente reencontramos á natureza, volvemos 
conectarnos co mundo. As pequenas fendas que se abren entre os edificios producen múltiples 
fugas cara ao exterior. Un agasallo inesperado que nos da Paiosaco. 

Esta tensión entre un bordo xeométrico aparentemente inexpugnable pero que é atravesado pola 
paisaxe, por pequenas fendas,  vai ser unha das ferramentas do proxecto.

Fotografías das “fendas”  
Fonte: maps.google.com
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Arborear

Proceso de tala e explanación de espazos públicos

A Mariña (A Coruña). Comezos de século XX. Fonte: descoñecida

A Mariña (A Coruña). Finais de século XX. Fonte: descoñecida

A Mariña (A Coruña). Comezos de século XXI. Fonte: descoñecida
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A árbore, no bo urbanismo, sempre estivo presente na cidade. Era unha infraestrutura máis. Unha 
rúa ou avenida de prestixio tiña unha ou varias aliñacións de árbores. Era un elemento de distinción. 
Símbolo de domesticar á natureza e usada para o benestar humano. A árbore dá sombra, da cor, 
decora, ordena e libera oxíxeno. 

Ilustrarei o proceso coas evolución da Mariña da Coruña.

A comezos de século XX a árbore aínda mantiña o status de prestixio, a fachada máis recoñecible 
da cidade estaba ateigada de árbores. Con elas os espazos públicos tiñan lugares de estancia con 
sombra no verán e  coa caída das follas, podíase estar ao sol en inverno. A cidade era para as per-
soas.
 
A partires de mediados de século, o coche impúxose como medio de transporte e transformou as 
cidades. O vehículo privado comezou a reclamar o seu espazo. Talaronse moitas árbores para facer 
sitio a aparcamento e vías. Pero seguía presente, aínda que xa comezaba a “molestar”, o subsolo da 
cidade levaba infraestruturas que entraban en conflito coas raíces. A cidade era para o coche.

Co novo século, a pesares dunha maior sensibilización co tema, semella que as árbores lles moles-
tan a algúns. Prevalece a imaxe. A  arquitectura e o urbanismo buscan ser fotoxénicos. As árbores 
vellas e tortas non quedan ben na foto. O operador turístico desexa unha instantánea que poida 
vender todo o ano, e que non lle afecten as estacións. Semella que é preferible a explanada sen vida 
cun ciscado de mobiliario urbano de marca. A cidade é para o turista.

Hai que inverter o proceso, recuperar a árbore e con ela, a cidade.

Á hora de intervir no espazo público trátase, primeiro, de entender e respectar o patrimonio xa exis-
tente. O maior patrimonio que posúe o campo da feira, aínda que moi maltratado, son precisamente 
as súas arbores. Exemplares que precisariamos 40 anos en ter.

Inventárianse os exemplares existentes no campo da feira
Fíxose un estudo das diferentes xeometrías subxacentes no aparente caos. 
Buscouse unha nova orde que mellor se adaptaba ao lugar. 
Proponse completar a intervención completando a trama.

O substrato de elementos do campo da feira e a súa relación vai ser o que de a pauta para a nova 
orde, e esa nova orde vai ser a que guie TODOS os aspectos do proxecto.

Inventariado de árbores

Xeometrías

Nova orde

Completase a trama



40
Carballeiras no camiño de Santiago.  Fonte: Casares Gallego, Amparo. As carballeiras en Galicia (Xunta de Galicia, 2009)
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Trama

Carballeiras no camiño de Santiago.  Fonte: Casares Gallego, Amparo. As carballeiras en Galicia (Xunta de Galicia, 2009)

Baixo o palimpsesto de tramas de árbores do campo da feira atopábanse anos de actuacións inco-
herentes. Proxectos illados sen visión global. Pero había unhas dimensión recorrentes: 4, 5, 6, 7, 10 
ou 12 metros por regra xeral eran os radios de separación aos que se dispuñan as árbores.

Non hai que perder de vista que o campo da feira. O lugar emprégase como soporte vender cousas. 
O espazo adicado aos postos e de circulación está regulado. Cada feirante paga por alugar un anaco 
de espazo público para usar durante o que dure a feira. Así que esa dimensión (a do posto) é a que 
da a relación de cheos e baleiros durante a feira, a relación zona de paso – zona de posto configura 
o espazo. Actualmente esa dimensión regúlana marcas de pintura sobre o asfalto. Hai varias dimen-
sións: 2.5 x 3, 3 x 5, 3.5 x 3.5  e sobre esa trama, cada feirante pode alugar un ou varios postos.

Antes de poder dar unha resposta foi preciso estudar tramas de árbores xa existentes. E as máis 
senlleiras son as carballeiras. Estes lugares soen estar vinculados a adros de igrexas, campos da 
festa, campos da feira, alamedas, parques, cruces de camiños ou simplemente como plantacións. 
Dos estudados as dimensións ían dende os 4 aos 15 metros de radio.

Tómase unha trama de 6x6 m.

A árbore vai ser o elemento ordenador. Non van ser precisas marcas no chan para guiar a feira. As 
árbores xa dan o patrón. E trátase que todolos elementos do espazo público se guíen por el:

- Posto de feira base:   2.5 x 2.5 m   (2 postos entre troncos + 1 m para a árbore)
- Espazo de circulación na feira: 5 m   (+ 1 m para a árbore)
- Praza de aparcamento   2.5 x 5 m   (Hai furgoneta usadas como posto, +1 m)
- Camiño peonil :    5 m   (+ 1 m para a árbore) 
- Vía rodada dun sentido:   3 m  (+ 3 m para evitar as ramas)

Esta nova orde vai estar integrada dentro da antiga, respectado o maior número de exemplares po-
sible, dando así unha variedade de espazos e cores a nova trama regular. Van existir distorsións na 
trama

A árbore base van ser carballos, por ser unha especia de porte, que crea unha boa sombra, de folla 
caduca e de crecemento lento. O tempo é un facto máis no proxecto. As cousas deben ir debagar 
posto que é un lugar respectable e os procesos deben ser lentos, como coas cousas importantes. 
Tamén resulta resaltable o valor simbólico e totémico que ten. O lugar onde se plantan carballos 
posúe un nome propio: carballeira. A carballeira de Paiosaco Marcas de postos sobre o afaltado no campo da feira 

Fonte: maps.google.com
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Urbanización A concepción do campo da feira é global. Pensase en todo o lugar como un único espazo. Agora 
ben, unha vez se ten a base, a trama de carballos de 6x6, hai que resolver os casos particulares. 

Por mor de introducir variedade e especialización dentro da trama da feira, aparecer os múltiplos. 
Dividindo o campo en 3 zonas, empregando a mesma árbore, cambiando a proporción obteranse 3 
tipos de arborados e configuracións espaciais diferentes:

- Franxa central.   6X6 (Árbores en masa)
A proximidade dos exemplares crean unha cuberta vexetal densa, só interrompido por pequenas 
franxas de luz nos intersticios entre as copas. É o lugar adicado a venda máis miúda, de produtos 
da horta e de particulares. Sería o espazo adicado aos pequenos vendedores non profesionais. Con 
postos máis pequenos e menos infraestrutura, as arbores serviríanlle de teito.

- Franxa occidental.   12X6 (Árbores de aliñación)
Deixando o dobre de distancia entre os carballos xérase unha marcada liña de luz e sombra. As 
franxas son as adicadas a gando e material de campo. Por ser un lugar máis apartado e cunha di-
mensión maior para manobrar cos remolques.

Franxa oriental.   12X12 (Árbores singulares)
As árbores collen todo o seu porte e copa, dando como resultados exemplares grandes. Esta area 
sería a destinada a  roupa, que precisan de moita superficie ao levar moita mercancía. 

A feira en funcionamento é un ir e vir de xente, nun espazo isótropo pode chegar a ser confuso e des-
orientar aos visitantes. Para evitar iso faise un elemento para conectar as 3 tramas. Unha liña que 
atravesa todas as tramas e as unifica. Unha liña creada por ausencia. Déixase unha banda de árbo-
res sen plantar de forma diagonal. De tal maneira que marque unha liña de luz entre a densidade da 
trama das árbores,  oriente, e serva de corredor central, dende o que se pode dar unha visualización 
rápida de toda a feira. 
Trátase de construir o espazo público con árbores.

Joe Strummer, John Coltrane  e Frédéric Chopin usaban a mesma partitura. A mesma base xeomé-
trica abstracta, logo cada un compuña a súa propia música. Músicas moi diferentes. O proxecto 
entende ao urbanismo como unha partitura, unha base xeométrica clara, logo cada un toca a súa 
música. Os procesos están inacabados, vanse completar no tempo (ata dentro de 30 anos non ha-
berá unha carballeira mesta). Pero sempre que haxa unha estrutura clara, as diferentes xeracións 
poderán incorporar ritmos novos.
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O carballo (Quercur robur) vai dar o corpo principal da actuación pero hai outras máis elementos 
vexetais:

Cerdeira de flor (Prunus serrulata Lindl)
Árbore ornamental, que dentro do campo da feira, disponse nas distorsións da malla. Alí onde a orde 
rigorosa do 6x6 atópase co perímetro irregular ou realiza un cambio de xeometría. Seleccionouse 
pola súa espectacular floración e por ter arraigo na zona a especie, aínda que optouse por un exem-
plar máis adaptado ao uso ornamental. Aporta cor e menor porte, para non asombrar as fachadas 
das vivendas próximas.

Castiñeiro de Indias (Aesculus hippocastanum)
Árbore de porte, que vai acompañar ao coche pola avenida de Bergantiños. Establecendo un diálogo 
co exemplar máis senlleiro da praza, un castiñeiro. Neste caso seleccionouse un castaño de indias 
pola súa resistencia e porte que procuran sombra ao longo da avenida. Disporanse exemplares 
separados, respecto a distancia á praza. Segundo se aproxima, a árbores van ir adoptando a sepa-
ración do 6x6.

Abruñeiro dos xardíns (Prunus cerasifera)
Como o castiñeiro acompaña ao coche, o abruñeiro acompaña no camiño ao peón. Disponse unha 
especie familia da cerdeira, o que lle permite dialogar co campo da feira, pero cunha cor vermella 
na folla que lle da vida todo o ano. De porte pequeno, que facilita disporse en camiños de pouca 
sección.

En canto a pavimenación, optase por 3 pavimentos diferentes pero co mesmo material: Granito.

Granito en lousa. Pavimento de lousas 
Úsanse nas zonas peonís exclusivas. Todo o percorrido é continuo, sen saltos, para permitir a acce-
sibilidade universal. Lousas de granito silvestre. Acabado abuxardado. 120X60x8 cm

Granito en empedrado. Pavimento de adoquín.
Úsase en zonas rodadas ou de convivencia peón-vehículo. Con base de area en zonas peonís. Per-
mite integrar alcorque e da a posibilidade de nacer vexetación entre as xuntas. Adoquín de granito 
gris Porriño. Acabado flamexado. 20X10x10 cm

Granito meteorizado. Pavimento de chan de xabre
Úsase nas zonas de arbores. Permitindo un chan drenante e que permite ás arbores crecer e desen-
volverse con facilidade.

Cores do campo da feira por estación
Fonte: Elaboración propia
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O novo campo da feira está ordenado por unha trama  autónoma, contundente. É unha actitude pre-
meditada. O lugar que atopamos é o resultado dun crecemento rápido, onde se encontran aliñacións, 
alturas, xeometrías, tipos edificatorios e usos diferentes. Unha complexidade que crea confusión. O 
espazo do campo da feira non axuda coa súa mistura de pavimentos, marcas no chan e asfalto in-
discriminado. A estratexia é dotar a todo unha orde clara cunha gran cuadrícula. Fronte a confusión, 
claridade. Fronte ao arbitrario, o racional. Unha actuación moi dura que se mitiga coa construción do 
espazo mediante árbores. Aportando pequenas singularidades dentro da repetición.

Unha das capacidades do campo da feira actual é que pode servir para outras moitas cousas, con-
certos, atraccións e diversos festexos. Non só hai feira en Paiosaco. Polo tanto a actuación debe 
contar cun lugar aberto, libre, sen nada. Que teña a versatilidade de soportar moitas actividades. O 
corazón do novo campo da feira será un baleiro. 

Onde se interrompe unha trama indiscriminada? 
A resposta está no bordo. 

Na análise urbana detectáronse “fendas”, pequenas interrupcións no edificado que creaban ocos 
coa paisaxe e nos recordaban onde estabamos. Que conecta este agromado urbano que é Paiosaco 
co campo. E se ese “erro” en lugar de ser ocultado ou rexeitado, faise vector da urbanización?  Estes 
buratos crea descontinuidade na fachada-telón, conectándonos á paisaxe. Aportan un valor inespe-
rado. O proxecto vai mantelas e potencialas, as fendas visuais van ser os vectores de ordenación.

O baleiro nace da tanxencia das fendas visuais facendo unha interrupción da trama central. Ese 
será o baleiro de referencia. Unha praza regular rodeada de árbores. Como un claro nun bosque. Un 
plano puro. Abstracto. 8 x 8 módulos de espazo libre, 48x48 m de baleiro onde todo pode pasar. Para 
potenciar aínda máis a presenza do plano de referencia, modifícase a topografía para que ese plano 
sexa horizontal. Alleo. O lugar da a posibilidade de esquecerse onde se está ou, pola contra, estar 
relacionado coa contorna e a paisaxe. É un baleiro conectado. Seguindo a mesma estratexia que na 
praza, formalízanse camiños peonís empedrados seguindo as fugas visuais, conectando todos os 
puntos do campo da feira con camiños continuos peonís, onde o cidadán ten prioridade fronte ao 
coche.

Relación camiños do campo da feira - fenda visuais
Fonte: Elaboración propia
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Maqueta do espazo público do campo da feira
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Pepe de Pedro subido a unha árbore no campo da feira de Paiosaco. 1967.
Fonte: Rodríguez López, Manuel e Pazos Crespo, Manuel. Paiosaco en Imaxes, dos 40 aos 70 (Autoeditado, 2011) 
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Pepe de Pedro subido a unha árbore no campo da feira de Paiosaco. 1967.
Fonte: Rodríguez López, Manuel e Pazos Crespo, Manuel. Paiosaco en Imaxes, dos 40 aos 70 (Autoeditado, 2011) 

[...] Por enriba das oliveiras comezaba xa o bosque. Os piñeiros deberon reinar en tempos en toda a 
rexión, porque aínda se infiltraban en faixas e penachos de bosque polas ladeiras ata o mar, e tamén 
alerces. Os carballos eran máis abundantes e mestos do que hoxe parece, porque foron as primei-
ras e máis prezadas vítimas da machada. Máis arriba os piñeiros cedían fronte aos castiñeiros, o 
bosque subía pola montaña e non se vía os seus confíns. Este era o universo de zume dentro do que 
vivíamos os habitantes de Ombrosa, case sen darnos conta.

O primeiro que se deu conta foi Cosimo. Comprendeu que, ao ser tan abundantes as árbores, podía 
desprazarse dunha rama a outra durante moitas millas, sen necesidade de baixar nunca. Ás veces, 
un treito de terra núa obrigáballe a longuísimos rodeos, pero axiña foi un experto en tódolos itine-
rarios obrigatorios e non media as distancias de acordo coas nosas estimacións, se non pensando 
sempre no retorcido trazado que debía seguir el polas ramas. E onde nin con un salto alcanzaba a 
rama máis próxima, empezou e utilizar outros procedementos; pero iso direino máis adiante [...] 

El barón rampante. Italo Calvino (Ed. Siruela, 2015)

Terceira parte
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Estratexia
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Intervencións Fábrica Oficina Quiosco Restaurante Consigna



50

Intervencións Para acompañar ao novo campo da feira proxéctanse unha serie de edificios. Empregando a mo-
dulación da urbanización (6x6) e unha materialidade semellante (formigón), que pon en evidencia 
que todos os elementos pertencen a mesma actuación, dando así coherencia a todos os espazos 
e edificios:

Fabrica (42 módulos, 1512 m2)

Divídese o programa entre dous volumes: Un pequeno con usos administrativos, a oficina, e a fá-
brica propiamente. No volume da nave tamén se incorporarán outros usos, pero necesariamente 
vinculados á produción. Ocupa a parcela norte anexa a unha fábrica existente, compartindo patio 
de manobras. É un volume alongado que ten a intención de aportar serenidade e dar unha fachada 
regular á fábrica vella feita de retrincos industriais. 
A peza máis singular do lugar é o silo, ao cal a nova nave trata de ser o contraste horizontal para 
realzar a súa verticalidade. Respectase a relación visual co campo da feira, de aí nace o programa 
dividido en dous volumes. A “fenda visual” que vincula campo da feira, silo e campos, foi a aliñación 
que se usou para situar a fábrica.

Oficina (4 módulos, 144  m2)

Este volume nace da  intención de continuar a trama urbana, respectar a aliñación do bloque, e non 
cortar a relación visual co silo. Volume estreito e baixo. Adicado exclusivamente a labores de oficina, 
é a cara profesional da fábrica. Un espazo de traballo aberto, uns despachos e un baño. Exprésase 
coa materialidade da fábrica, pero cun tamaño menor. Forma a porta simbólica de entrada. 
É preciso pechar a parcela por seguridade, pero non se quere interromper a visión, polo que se optou 
por un peche de barras verticais de formigón chantadas e unha pérgola metálica cunha glicinia que 
conecta a oficina e fábrica. 

Quiosco (2 módulos, 72 m2)

Unha praza ten que contar sempre cun pequeno servizo. Neste caso é un quiosco. Unha peza ele-
mental que conta cun lugar para vender, un espazo cuberto e un baño público. Non precisa máis 
superficie. Mediante concesión poderíase xestionar por unha soa persoa que atenda a venda dea 
servizo a unha terraza.
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Restaurante (19,5 módulos, 702 m2 )

É o volume máis irregular, posto que está inserto no tecido existente. Proxéctase como peza de tran-
sición entre a fronte edificada e as traseiras, resultado de varios condicionantes. A existencia dunha 
medianeira no bloque anexo que trata de tapar. Atópanse dúas aliñacións nese lugar, a marcada polo 
bloque de vivendas e a do restaurante,  resolvese seguindo a aliñación das vivendas no bloque de 
servizos e atrasándose no volume de comedor, mais dando continuidade cunha cuberta en voo.
Ten a misión máis difícil: conectar o campo da feira ao campo circundante, atravesando a avenida e 
integrarse no tecido residencial.

Consigna (5 módulos, 180 m2)

Delimita o fina da actuación no lado oriental. Volume alongado e estreito que alberga un vestiarios, 
para dar servizo ao campo de fútbol, un oco e unha consigna. A consigna funcionaría como un de-
pósito das compras da feira e contaría cun servizo para entrega a domicilio. Atópase no lugar de 
aparcamento habitual, fai de porta, e pode dar o servizo de información na mesma consigna.
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Maqueta da proposta
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Proxectaranse os edificios seguindo o urbanismo. Enténdese ao edificado como unha continuidade 
ou prolongación do espazo exterior. E será a ordenación do campo da feira a que dará as ferramen-
tas para proxectar os edificios.  De cada intervención obteranse conceptos que posteriormente se-
rán aplicados na construción das pezas. Trabállase no mundo das ideas, onde un elemento dunha 
escala pódese trasladar a outra, sempre que sexa coherente.
Durante o traballo no taller decidiuse que de todas as pezas proxectadas tan só se desenvolvesen 
as dúas máis complexas: Fábrica e restaurante.

As ferramentas son:
 
Trama
En continuación da traza exterior, a orde de 6x6 vaise trasladar ao interior. A estrutura formal do 
espazo público vai ser a estrutura sustentable dos edificios. A malla de árbores vaise formalizar ao 
interior nunha malla de piares que darán un sustento regular. Ao traballar sobre unha malla, os es-
pazos máis pequenos aparecen como proporcións dos grandes. Módulos medios e terzos axudan 
a solucionar todos os elementos miúdos. 

Dosel 
No campo da feira tratouse de facer unha malla o suficientemente densa para chegar a definir unha 
cuberta vexetal. Trátase de que o espazo exterior teña “peso” o volume das copas das árbores. 
Todas as árbores xuntas crean un dosel practicamente continuo, só interrompido polos intersticios 
entre copas. Os edificios van ter un teito con peso. Denso. Contundente. Un lugar baixo ao que me-
terse, que de unha sensación de acubillo. Un teito groso no que este integrada a estrutura, ilumina-
ción e instalacións.

Fenda
Búscase a relación que existe entre o campo da feira e a paisaxe. Un elemento acoutado (o campo 
da feira) en aparencia, pero que mediante estreitas fugas visuais (fendas) ten relación con exterior. 
Dando a posibilidade de ter un espazo concentrado pero que non esqueza no lugar onde se atopa. 
A relación exterior-interior resolverase polo tanto mediante ocos profundos. 

Baleiro
O centro da actuación é o baleiro horizontal. Dentro dunha trama moi densa, a ausencia de trama. 
Da mesma maneira, os edificios van resolverse mediante  grandes espazos de indeterminación. 
Grandes planos libres horizontais que teñan a versatilidade de facer outras moitas funcións. Pero 
estando totalmente capacitados para revolver a súa propia.

Ferramentas
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River of blue (Buenos Aires). Dag Peak.  Fonte:  https://www.flickr.com/photos/72926532@N00/13438818
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FisurasO botánico australiano  Maxwell Ralph Jacobs foi quen nomeou a crown shyness en 19558. Timidez 
de copa, en galego. Este fenómeno biolóxico que habitualmente afecta a exemplares da mesma 
especie cando forma un bosque. En concreto, cando as súas copas están o suficientemente xuntas 
para formar un teito ou  dosel. Dependendo da especie este fenómeno é mais ou menos marcado.  
Soe aparecer unha pequena distancia entre copa e copa. Un espazo de respecto. Un espazo de acor-
do que gardan as arbores para respectar o crecemento do outro exemplar. Entre 10 e 50 cm separan 
un exemplar dos veciños. Ás veces chega a ser unha equidistancia tan nítida que nun bosque mesto 
pódense ler como verdadeiras fisuras de timidez. Descoñecese con precisión a orixe, hai hipóteses 
químicas e xenéticas.

No proxecto, cando se fala de teito, como dosel arbóreo, pénsase neste fenómeno. 

Unha espesura atravesada pola luz. 
Un espazo cuberto e en sombra no que poidas percibir anaquiños de ceo.  
Un teito como un elemento continuo, denso, groso, pero con sutís fisuras entre tramos. 
Un plano duro pero fráxil

E se esas fisuras corresponden ao ritmo marcado pola trama urbana, manifestaranse como un corte 
no que o edificado sexa atravesado pola trama facéndose luz. 

O que se trata é de buscar un elemento que asuma todas as demandas. Que continúe a estrutura 
urbana, que sexa estrutura sustentable do edificio e que, como as fisuras de timidez, poida entrar a 
luz.

8Fonte: <https://verne.elpais.com/verne/2017/03/21/
articulo/1490089986_336802.html>
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Portico principal da nave           Pórtico principal seccionado
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4x1Mediante un só elemento repetido preténdese solucionar catro elementos do proxecto. 
Ser estrutura, iluminación, detalle construtivo e ser o elemento ordenador do programa. 
Cunha viga composta de gran canto resolvense catro temas. 4X1

Estrutura
A estrutura resolveranse mediante pórticos transversais compostos por vigas de gran canto. Res-
ponde á trama que ordena o espazo público. A estrutura está modulada en función do 6x6. As vigas 
son elementos compostos de aceiro por perfís armados en C (1200x160 mm) gardando unha sepa-
ración entre elas e unidos mediante presillas cada 2,1 m. Sepáranse 20 cm. Un terzo do ancho do 
piar na nave, e o ancho do piar no restaurante. 

Luz
A viga composta deixa no seu interior un baleiro de 20 cm por onde pode entrar luz. Con pórticos 
cada 6 metros, cada 6 metros o interior recibe luz. Unha luz moi sutil. Pero que cobra importancia 
ao repetirse na secuencia de percorrer o edificio. Cada 6 metros vense anaquiños de ceo. Cada 6 
metros hai unha fonte de luz en tódalas dirección. O pórtico convertese así nun elemento que ordena 
o espazo mediante luz.

Construción
Na elaboración do lucernario atópanse todos os elementos singulares do edificio. Estrutura de acei-
ro, forxados e cerramento de formigón, e acabados interiores de madeira.   A resolución deste ele-
mento deu a pauta para todos os outros encontros. Un elemento repetido N veces, co seu paquete 
construtivo, que pode ampliarse e seguir crecendo.

Programa
A estrutura formal, estrutura sustentante, iluminación establecen un patrón tan forte que o progra-
ma ordénase seguíndoo.  As funcións do programa disporanse en bandas transversais seguindo a 
trama e dividiranse mediante as liñas de luz. A sucesión de pórticos, corresponde coa sucesión de 
lucernarios, e  corresponde coa sucesión de funcións.

A orixe da forma da viga atópase na búsqueda da eficiencia estrutural. 
Pártese da viga en I como forma máis eficaz. Sepárase en 2 C, para permitir o paso da luz. Por re-
sistencia obtense unha viga de gran cando. Para evitar a deformación da alma pónselle cartelas no 
interior. Debido a solicitación de cortante colócanse presillas na parte superior. O resultado forma 
unha T. Pero dado que é un lugar para a luz, e a T faría sombras, únense os vértives dando como 
resultado un triángulo. Unha xeometría que guía a luz cara o interior.
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Cuarta parte

[...] No basta con entender el mundo teóricamente; es necesario cambiarlo con la acción práctica. 
De hecho, es  imposible entender algo a fondo sin intentar cambiarlo. Así pues, arquitectura será 
praxis o realización poética de la civilización: conocimiento crítico y social. Como fuerza organiza-
dora de todo (logos, ley, nomos y estructura), la arquitectura combate la confusión. Como orden 
crítico, puede convertir lo abstracto industrial en civilidad moderna y belleza inteligente [...]

Arquitectura y verdad. Antonio Miranda (Ediciones Cátedra, 2013)
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Axonometría desplegada
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FábricaEnfrontarse a un programa industrial ten a dificultade engadida de non ter un programa pechado. A 
industria, neste caso a alimentaria, cambia continuamente. Novas máquinas, procesos, adaptarse 
ás demandas do mercado e normativas fan que delimitar os espazos excesivamente sexa contra-
producente. Polo que se vai proxectar un contedor. Un gran espazo baleiro que sexa versátil, mais 
que cumpra coa súa función actual ao dispor de todos os servizos.

Disponse a nave compartindo a parcela coa nave xa existente, de tal maneira que o patio de mano-
bras é común. A nova edificación dignificará a relación da industria cos veciños. Construíndo unha 
nova fronte ao campo da feira e dando unha nova fachada ao lado oeste. Faise unha nova entrada 
de mercancías pola cara norte, para retirar o tráfico de camións do campo da feira. Cara o lado sur 
reservase a entrada peonil, de persoal e clientes. A fábrica ten que solucionar o problema da caída 
cara o oeste. Decídese definir unha plataforma horizontal na cota 238.9, a diferencia de cota será 
aproveitar como molle de carga para facilitar a carga e descarga de camións.

O proceso de fabricación divídese en 5 etapas básicas:

Recepción da materia prima

Almacenaxe de materia prima

Procesado

Almacenaxe de produto acabado

Saída do produto acabado 

Isto é así para case calquera proceso industrial. 

A diferencia fundamental é o control de hixiene e de calidade ao tratarse dun produto alimentario. 
Ao ser un proceso de ida e volta, decídese formalizar dese xeito. Nunha dimensión ancha (18 m) de 
planta desenvolvese cun percorrido desta maneira. Ten en conta que é unha nave pequena, que a re-
lación dos procesos prodúcense por un circuito de tubaxes e que o cruce de vehículos con persoas 
é escaso. 
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Sección lonxitudinal da nave
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Ordéanse en bandas funcionais os elementos:

Banda de recepción/entrega (6 módulos )
En plataforma a un metro sobre o chan e  cunha rampla secundaria. É unha zona aberta e cuberta. 
Ten a saída da zona refrixerada, ao oeste, e o mecanismo de conexión da recepción do leite e entrada 
de materia prima ao leste. 

Banda de almacenaxe (9 módulos)
Disponse un almacén en forma de corredor de entrada e cámara refrixerada de saída, ao estar nun 
espazo exterior permite que a instalación de frío se sitúe directamente sobre a cámara

Banda de control (3 módulos)
Dúas salas funcionarán como esclusa, para que non haxa entrada directa dende o exterior. O mesmo 
receptáculo será o encargado de comprobar a calidade dos produtos, tanto de entrada como finali-
zados. Na zona sitúase un núcleo de comunicación que da acceso ao laboratorio e sala de traballo, 
que ten un uso esporádico. Baixando atópase a sala de instalacións. Aproveitando o desnivel, ten 
ventilación en planta baixa e a posición central favorece a eficiencia dos circuitos e conexión baixo 
a soleira.

Banda de produción (18 módulos)
Un gran baleiro onde se disporá a maquinaria. Precisa maior altura para acoller os depósitos  de gran 
volume. Contén: Tanques de fermentación, pasteurizadora, homoxeneizador, tanques de mezcla, do-
sificador, enfriador, envasado de botellas e envasado de caixas. Todo o preciso para a produción de 
iogur. Para unha produción de pequena escala ter ten unha sala grande onde instalar a maquinaria 
permite adaptarse facilmente aos cambios. Simplemente engadindo ou quitando partes do circuito 
pódese cambiar dunha elaboración a outra.

Polo lado sur prodúcese a outra entrada, a das persoas. Os traballadores teñen unha entrada propia. 
Con un pequeno lugar de esparcemento e vestiarios que dan acceso á sala. 
A tenda é a cara da fábrica fronte ao campo da feira. Pénsase como un espazo único onde se ven-
derán os produtos producidos alí. Para a afiliación do cliente, en planta alta disponse espazos para 
completar a experiencia gastronómica. Conta cunha zona de exposición para explicar o proceso de 
elaboración, unha zona de catas, onde probar os diferentes produtos e unha sala de usos múltiples. 
Onde se pode dar unha charla ou organizar a presentación dun produto novo. Todos estes espazos 
están pensados para ter relación visual coa sala de procesado e poder ver o proceso de elaboración. 
A outra apertura na fachada é simplemente para ter unha vista sobre a copa das árbores.
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Esquema de estrutura da nave
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É peculiar a posición da nave respecto a trama, posto que sigue a disposición 6x6 pero está despra-
zado medio módulo. Isto débese a que a nave non se pon en liña cos troncos, facendo a analoxía 
de tronco – piar. Se non que o que pretende é dar continuidade ao espazo exterior, pero na súa 
ausencia. No anterior capítulo (de fisuras) definiuse o que son as fisuras de timidez, unha pequena 
distancia entre copas que deixa pasar a luz e que a contraluz vese nitidamente. Ao que se quere dar 
continuidade no edificio é a ausencia entre as copas, á luz que atravesa o dosel das árbores. O pór-
tico ao que atravesa a luz ponse en liña coa luz se filtra entre as arbores. A verdadeira trama de 6x6 
non é unha trama de materia, de troncos cada 6 metros, se non que é unha trama de 6x6 metros de 
liñas de luz que atravesan todo o espazo.

Estrutura

A plataforma que define a cota 0 está formalizada por muros de formigón que buscan  independizar 
o espazo de traballo (+0.00) do terreo. O único uso que se atopa baixo terra  son as instalacións, 
baixo unha lousa de formigón armado mentres que o resto da base se fai mediante soleira. 

Sobre os muros disponse os pórticos principais. Viga e piar composto de aceiro que sustentan unha 
lousa alveolar como forxado. A mesma viga define un lucernario que coincide co espazo entre os 
piares, deixado pasar a luz. Compondo unha fisura de luz que atravesa o edificio. Un pórtico de luz.

Para soster os forxados intermedios disponse un pórtico menor tamaño unido ao principal, piares 
HEB 200 e Vigas UPN dobres. As UPN dobres úsanse tanto compostas, como atadas mediante pre-
sillas separadas. A separación é debido á necesidade de iluminar e ventilar os vestiarios da planta 
baixa.

Para vincular os pórticos en sentido lonxitudinal disponse vigas de formigón armado de borde co 
mesmo canto co forxado, para estar integradas no mesmo plano que a lousa alveolar.

Como solución particular o primeiro pórtico é diferente, é de formigón. Ao non precisar lucernario 
e con menos luz, a viga de formigón coa dimensión dos paneis de cerramento resolven estrutura 
e acabado. O último pórtico norte  está sobredimensionado, disponse un pórtico tipo cando non é 
necesario,  por prever unha posible ampliación da nave cara ao norte.
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Construción 

En cando a formalización material existe un código claro:

Estrutura – Aceiro
Forxados e envolvente – Formigón
Acabados interiores - Madeira 

Nunha construción industrial valórase moito a eficiencia e rapidez na execución. Para garantir velo-
cidade apostouse pola prefabricación. En obra só se montaría. Cunha estrutura tan regulada resulta 
moi fácil traballar con elementos repetidos e prefabricados. 

O cerramento vai ser de paneis autoportantes prefabricados de formigón. Apoiados de pórtico en 
pórtico (6m) e cunha altura de 2,1 darán a modulación da fachada. A altura do edificio ven da altura 
de 4 paneis (8,4). Disporanse paneis macizos na base, a zona de maior risco de impacto, e as 3 se-
guintes con paneis celosía. A celosía permite ter un elemento uniforme en fachada e colocar vidros 
cando interese que sexa pechado. Para garantir a ventilación, na banda baixa dos piares, o espazo 
intersticial funciona de aireador manual. Apostouse pola celosía cun ángulo agudo para evitar a 
entrada de luz directa ao interior pero garantir a luminosidade. O mesmo panel xa é acabado inte-
rior e exterior en zonas de uso industrial. Na zonas comerciais a celosía aporta control solar, pero o 
illamento garantirao unha segunda pel de vidro. 

Os acabados serán crus na parte industrial, formigóns e piares metálicos vistos. Mentres que as 
zonas de outros usos revestiranse de madeira. Madeira de cerdeira (en referencia á plantación ex-
terior) cubrirán tabiques e chans. En teitos optouse por taboleiros de  madeira prensada, debido ao 
gran volume de aire dalgunha zonas, a rugosidade do panel xunto coa disposición en bandas mello-
rará o acondicionamento acústico.

Instalacións

Ao tratarse dun uso industrial a maioría das instalacións son adicadas ao funcionamento do proce-
so industrial. A garantía de condición salubre no interior faise mediante medios manuais. Regulada 
mediante aireadores en cada piar. Iluminación natural e artificial disporanse no mesmo plano. Na 
cara inferior das vigas. Facendo un efecto interesante, de opostos, a luz natural marcará os intersti-
cios das vigas, mentres que a artificial fará que ese espazo sexa escuro. En ambas circunstancias o 
teito terá unha gran presenza e marcará a traza exterior. Nos espazos pechados de uso non indus-
trial, a garantía de conforto térmico a dará un chan radiante. 
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RestauranteA antiga estrada de Coruña a Carballo ao seu paso pola localidade produce tráfico, polución, ruído e 
é un perigo. Pero tamén é a principal, e practicamente única,  arteria de comunicación da vila. Asu-
mindo que a súa desaparición non é viable, optase por mitigar o seu impacto. Tómanse medidas 
de redución de velocidade, facendo unha plataforma única na rúa onde o peón teña prioridade e 
rescindir o aparcamento en todo a fronde do campo da feira. E o mais importante, crear actividades 
de atracción do outro lado da avenida, para que a súa presenza non sexa percibida como unha ba-
rreira.

A peza proxectada é un restaurante. Pero non é un local de hostalaría que pretenda competir cos da 
zona, é algo diferente. Trátase de ter un uso diario, como cafetaría, que lle faga ter arraigo entre os 
habitantes do lugar. Pero a súa función principal é a de ser escaparate do produto local. É un centro 
divulgación materia prima da zona dende o gastronómico. Só se poderán vender e preparar produtos 
mercados na feira ou dos agricultores da zona. Ten unha intención máis de centro social vinculado 
ao bo comer que de negocio de restauración. 

Cada 15 días deixa de ser un local normal e convértese na cociña da feira. Vai ofrecer o servizo 
que agora dan en moitos mercados municipais, o de cociñar o produto que mercaches na feira. Os 
compradores poderán levar as súas bolsas da compra ata o local, pedir que llo preparen e comer 
alí. Debido a gran afluencia de público neses días está previsto que na parte posterior se instale un 
comedor público. Baixo unha plantación de cerdeiras instalaranse unhas mesas  e o restaurante 
colocará unha barra auxiliar exterior. A xente pode ir libremente ocupando o comedor, mesturando 
comensais do restaurante con xente que simplemente vai xantar unha empanada recén mercada. 
Logrando que máis xente se quede en Paiosaco máis tempo. E a apertura do comedor dará unha 
nova relación coa paisaxe, posto que se pretende que o restaurante sexa o marco das vistas sobre 
os campos. Gañándolle as costas ao telón-fachada e reconciliando ao veciños coa súa contorna.
Coa intención de “abrir unha porta” cara a paisaxe, buscouse un lugar con relación directa co cam-
po da feira e estivera xa dentro dunha fenda visual. Respecto ao bordo edificado era o punto mais 
estreito e que permitía abrirse antes á paisaxe. Quitáronse algunhas edificacións e o resultado foi 
un cruce de elementos. Hai unha aliñación marcada por un bloque de vivendas. Outra que define “o 
estanco”. A verticalidade da medianeira das vivendas. A cota da rúa, e a cota do interior da mazá 
que sube lixeiramente. Resólvese con sinxeleza. Unha gran cuberta regular aliñase á fronte das 
vivendas, que segue  a modulación do 6x6 pero xirada, e define un baleiro baixo ela. Establécense 
duas cotas horizontais, asumindo a cota exterior. Dando como resultado ámbitos diferentes, cara a 
rúa, a cafetaría, cara ao campo, o restaurante. O cerramento baixo a cuberta retrocede da rúa para 
crear un espazo de estancia diante e marcar a entrada tanxencial. Na parte traseira retrocede para 
crear unha terraza cuberta. Os servizos do restaurante anexos a este crecerán cun volume estreito 
para tapar a medianeira.
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Obrigada de xirarse respecto a trama xeral, no obstante a peza garda as proporcións da traza xeral. 
E de igual maneira dispón dos sistema de viga-lucernario que organiza o espazo.  Os programa or-
ganizaranse en bandas seguindo estas liñas, ao igual que na fábrica:

Banda de acceso (4 módulos)
A fachada atrásase para crear un pequeno espazo de estancia cuberto. O xesto marca a entrada ao 
edificio e conta cun banco para que ese espazo sexa usado como parada de bus. O cortaventos de 
vidro quere ser só unha pel tersa de preámbulo ao edificio. Na mesma banda pero no ámbito privado 
organizase a entrada de servizo, cuarto do lixo e a comunicación vertical que conectará á outras 
plantas de acceso restrinxido.

Banda de cafetaría (7 módulos)
A mesma cota que o exterior en continuación da rúa, mesmo no pavimento,  éntrase.  Un espazo 
grande (luz de 15 m) serve de cafetaría de diario. O encontro co chan resolvese nun banco que é a 
continuación da cota superior (+0.51m). A fachada é de vidro, pero no espazo do camiño da acceso 
ao comedor público, disponse unhas contras verticais para gardar un pouco a intimidade dos co-
mensais. A área de servizos componse dunha barra, zona de almacenaxe e cociña aberta. 

Banda de servizos (3.5 módulos)
Para resolver o cambio de nivel, destinase unha das bandas a resolvelo de forma integrada. Sitúase 
un volume abstracto como separador de ambientes. Ese volume serán os baños, á dereita dos ba-
ños resolverase cunha rampla e á esquerda cunha escaleira. A escaleira desembocará fronte á caixa 
da zona superior, o que lle permite un funcionamento independente.  Nesa banda, na zona de cociña 
prodúcese a parte de cocción dos alimentos

Banda de restaurante (6 modulos)
A 51 centímetros  sobre a cota de entrada atópase o comedor. Cunha fachada de vidro ata o chan 
que da continuidade co exterior. Ao subir o chan, pero manter a horizontalidade da cuberta, redúce-
se a altura do volume para dar unha sensación de acubillo e facer un espazo de comer máis íntimo. 
A esa mesma cota atópase unha barra para atender ao restaurante, que está  vinculado a cociña cun 
pasapratos e unha rampla. A rampla tamén serve para dar saída directa dende a cociña ao exterior 
e atender ao comedor público.

Os usos que se elevan da planta baixa son usos internos do restaurante. En planta primeira haberá 
un almacén. Na seguinte os despachos de xerencia e cociña, e unha lavandería. E na última planta 
os vestiarios e a zona de descanso dos traballadores, con vistas sobre todo o campo da feira.
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Esquema de estrutura
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Estrutura

Responde da mesma co plantexamento da fábrica. Trata de seguir a modulación do conxunto pero 
ten que adaptarse as dimensións do soar. Como a peza é mais complexa que as anteriores, as súas 
solucións estruturais tamén o serán.

Realizarase unha cimentación superficial sobre o terreo a dúas cotas, cun terreo resistente, un volu-
me pequeno e cargas pouco concentradas o únicos elementos singulares van ser os vinculados ao 
voo de entrada e as zapatas medianeiras que serán excéntricas. 

A estrutura do comedor vaise resolver mediante pórticos de aceiro na parte central e vigas de for-
migón nos extremos. As vigas de aceiro empréganse coas vigas-lucernario nos tramos que dan ao 
interior. Os extremos que resolven o voo serán vigas de gran canto de formigón, tanto na fronte 
como nos bordos.  Os piares que van suxeitar eses elementos van ser o “negativo” dos piares da fá-
brica. A dimensión do tubo cadrado de aceiro será o baleiro existente na fábrica (600x200mm). E a 
súa unión por tanto tamén vai ser oposta. Neste caso as dúas vigas metálicas atadas con presillas 
van abrazar ao piar por fora. 

Elementos medianeiros resólvense con muros de formigón. O volume da cociña posúe unha cuber-
ta de lousa de formigón que se apoia entre o muro e a liña de piares de cuberta do restaurante. 

As plantas superiores seguen a orde dos piares inferiores pero resólvese con HEB 200 por soportar 
menos carga. O forxado será de lousa apoiado no muro. As plantas repíntense de forma tipo, excep-
to da cuberta  na que se deixa un oco para o lucernario da escaleira.

Os forxados van ser de lousa alveolar nas zonas de xeometría uniforme e lousa de formigón armado 
nas irregulares e pequenas. Por tanto, a cuberta do restaurante vai ser a única de alveolar e o resto 
dos forxados serán de lousa
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Sección lonxitudinal do restaurante
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Construción

Ten o mesmo código que todos os edificios da proposta:
Estrutura – Aceiro
Forxados e envolvente – Formigón
Acabados interiores - Madeira 

A construción trata de ser acorde ao proxecto. Resolución sinxela e sistemática. Para marcar a con-
dición de “parentesco” das actuación, van ter unha materialidade semellante. Neste caso o material 
que se expresa é o formigón, pero a diferencia da nave onde era autoportante e non tiña función 
estrutural, dado as necesidades de maior resistencia, na peza do comedor no perímetro vai ser un 
elemento sustentante. O volume vertical en cambio, ao ter menor carga, van ser paneis de formigón 
na cara leste. Preténdese que haxa unha lectura dos forxados dende o exterior. Mostrando a facha-
da como un elemento montado industrial. Case como un esqueleto de obra, unha estrutura conven-
cional ao que se lle engadiron paneis de cerramento. Pretende así ser unha fachada modesta, para 
deixar o protagonismo no plano horizontal do comedor.

A cuberta vaise solucionar con cuberta vexetal, posto que é un plano baixo exposto ás vista dos 
veciños, faise desta maneira máis naturalizado. O resto das cubertas de menor tamaño serán me-
diante protección de grava.
Paramentos verticais ao exterior serán de vidro, volvendo ao oposto da fábrica, onde o masivo (som-
bra) eran os paneis e oco de 20 cm (luz) atopábase entre os piares. Aquí resolvese el vidro (luz) entre 
piares e o elemento sustentable é macizo (sombra). 
Pavimentos expresarán a cota. O plano a cota da rúa, continuará o pavimento de granito, o plano de 
cota das traseiras resolverase en parquet de madeira de cerdeira. De madeira tamén será o único 
elemento divisor do espazo, o volume dos baños. Intencionadamente non chega ata o teito para dar 
continuidade ao plano de cuberta e permitir a visión sobre el (de persoas altas). 
As zonas destinadas a cociña e usos internos será superficies de fácil limpado tipo resinas e aceiros 
inox para mobiliario, exceptuando algún uso como despacho e zonas que serán en madeira.

Instalacións

Da mesma maneira que se ordena o proxecto, as instalacións irán ordenadas en bandas paralelas. 
As luces integraranse no falso teito. Elementos ventilación e climatización ordenaranse da mesma 
maneira. No volume alto, co moi pouca área por planta, todas as instalacións subirán por un patio 
tralo ascensor. 
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“En la explicación del proyecto, muchas veces hay un deseo de suplantar la arquitectura olvidando 
que el proyecto desaparece con la obra realizada y lo que éste evidencia no interesa a nadie. Como 
instrumento necesario para conseguirla, lo deseable es que no existiese. Si se pudiera prescindir de 
él, mejor. Lo interesante es la arquitectura”

Manuel Gallego. En “Anotaciones al margen” (GG, 2007)




