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En 1941, o artista Marcel Duchamp presentouna para a súa venda por subscrición a súa pri-
meira Boîte-en-Valise. Levaba traballando nela cinco anos, na súa busca sobre novos me-
dios de expresión para a arte que, dende 1910, abriron todos os camiños que logo percorre-
rían os artistas da modernidade. A Boîte-en-Valise era un museo portable que reunía pequenas 
reproducións das súas propias obras nunha caixa que, ao abrirse, amosábanse como nun museo en miniatura.

Celebramos o Día Mundial da Arquitectura o primeiro luns de cada mes de outubro, den-
de 1997, por iniciativa da Unión Internacional dos Arquitectos (UIA). No 2021 o Conce-
llo da Coruña sinala o Barrio das Flores como un dos protagonistas desta festa da arquitectura.

Esta MOSTRA PORTABLE exhibe os valores arquitectónicos do Barrio das Flores. Consis-
te nunha folla pregada e semiaberta e un recortable do Centro Parroquial de José Anto-
nio Corrales. A Mostra Portable do Barrio das Flores é unha modesta evocación da ache-
ga da Boîte-en-Valise de Duchamp, cuxos contidos refírense a un conxunto de arquitectura 
moderna de valor excepcional, que é parte fundamental do patrimonio construído da cidade da Coruña.

A vivenda foi o tema arquitectónico central da modernidade. A partir da casa, a cidade tomaba forma, sempre nun proceso de deseño de celas que, cando se engadían, xeraban unidades de rango superior, que, á súa vez, se re-
petían. Da habitación á vivenda, ao bloque, ao barrio e á cidade. O deseño de cada unha destas unidades tiña unha importancia fundamental, xa que a eficacia moderna requiría repetición, mecanización e produción en masa

Para que a vivenda fose barata, era necesario producila mecanicamente e satisfacer todas as necesidades do “benestar do fogar” na superficie mínima posible. A vivenda tradicional, ineficaz desde o punto de vista funcional e construtivo, non serviu para es-
tes fins, polo que era esencial innovar e crear novas posibilidades que non se exploraran previamente. As vivendas do Barrio das Flores son unha nova resposta que puxo a proba numerosas convencións sobre arquitectura residencial e formas de vida tradicionais.

Os edificios das diferentes unidades veciñais ofer-
taron unha gran variedade de vivendas: casas en fila 
con xardín privado, pisos nun andar para familias, de 
dous a cinco dormitorios, e tamén solucións en dú-
plex. A forma dos bloques tamén foi variada, torres e 
bloques laminares, nalgún caso con rúas-galería aber-
tas en diferentes alturas dos mesmos. Esta innovadora 
solución, explorada por diversos autores modernos, 
foi protagonizada polos arquitectos ingleses Alison e 
Peter Smithson na súa proposta de 1952 para a recons-
trución dunha área de Londres destruída pola guerra, 
con concurso Golden Lane Housing. Estes autores 
tiveron que agardar vinte anos, ata 1972, para mate-
rializar esta idea en Robin Hood Gardens, tamén en 
Londres. Hoxe, despois da lamentable demolición dos 
edificios ingleses, as rúas elevadas da unidade veciñal 
nº 3 de José Antonio Corrales é, sen dúbida, un dos 
mellores e máis brillantes exemplos desta idea mo-
derna de levar o espazo público ao pé das vivendas, 
aínda que estas estean a tres u catro plantas de altura.

O espazo, a distribución das distintas vivendas do 
Barrio das Flores, a súa linguaxe arquitectónica, as 
posibilidades de luz natural e vistas e máis a xenero-
sidade e calidade do espazo público son plenamente 
válidas na actualidade. Outros temas non eran unha 
prioridade hai medio século, como a accesibilidade 
e o mantemento. Resolver estes desafíos arquitectó-
nicos, sen atacar o seu valor patrimonial, é unha ta-
refa que debe acometerse con medios suficientes.

“[...] O dereito individual non ten ningunha relación co vulgar interese privado. Este últi-
mo, que enriquece a unha minoría e condena o resto da masa social a unha vida medio-
cre, merece severas restricións. Debe estar sempre subordinado ao interese colectivo, para que 
cada individuo teña acceso ás alegrías fundamentais: o benestar do fogar, a beleza da cidade“

“Se eliminamos dos nosos corazóns e mentes todos os conceptos mortos relativos ás ca-
sas e examinamos a cuestión dende un punto de vista crítico e obxectivo, chegare-
mos á “Machine House”, a casa producida en serie, sa (incluso moral) e fermosa como 
son os instrumentos e as ferramentas de traballo que acompañan a nosa existencia”.

Le Corbusier, Vers une Architecture, 1923

CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne), Carta de Atenas, puntos doutrinais (nº 89), 1933.

No ano 1960, o arquitecto responsable da Planificación da Dirección Xeral de Ur-
banismo, Manuel Muñoz Monasterio, visita A Coruña e sinala o ámbito para un 
novo polígono residencial que vai impulsar o Estado. A enorme área escollida era o 
val preto do núcleo de Elviña e afastado do bordo da cidade nese momento. Unha 
consecuencia desta decisión sería o proceso especulativo sen control que, de se-
guro, íase xerar nos terreos entre o val de Elviña e a cidade, polo que un grupo de 
arquitectos, dirixido por Andrés Fernández-Albalat, propuxo un novo polígono 
nesa área de 114 hectáreas, en contacto coa cidade. Este vai ser o Polígono de Elvi-
ña para o que se previron 12.000 vivendas, distribuídas en tres fases, ás que se en-
gadiría unha cuarta. O abandono da proposta de Muñoz Monasterio fixo que o cre-
cemento planificado se fora á outra punta do val, mais mantendo o nome orixinal.

O Barrio das Flores é o sector B da primeira fase do Polígono de Elviña, en cuxas dezasete 
hectáreas deseñouse un plan urbanístico para dúas mil vivendas, que foron artelladas en 
cinco das chamadas “unidades veciñais” como adoitaba programar dende Madrid a “Obra 
Sindical del Hogar”. Cada unha destas “unidades veciñais” de catrocentas vivendas, en di-
versos bloques, foron encomendadas a diferentes arquitectos: a 1 e a 2 son iguais e os seus 
arquitectos foron Ignacio Bescansa Aler e máis José Luque Sobrini, que asinaron xuntos 
un único proxecto; a número tres é obra de José Antonio Corrales Gutiérrez, a 4  é de Jaco-
bo Rodríguez-Losada Trulok e a quinta foi proxectada por Andrés Fernández-Albalat Lois.

Dúas teses de doutoramento, lidas na Escola de Arquitectura da Coruña, aportan unha interesan-
te análise e moitos datos relevantes sobre este proceso de desenvolvemento urbano da cidade:

Fernández Prado, Martín. Planes Imparciales. Génesis y evolución de los polígonos del INV en 
Galicia. Tesis doctoral, Universidade da Coruña, 2010.

Díaz Gallego, Francisco Dinís. El urbanismo y las arquitecturas del Plan General de 1967. A Coruña 
en la crisis del Movimiento Moderno. Tesis doctoral, Universidade da Coruña, 2019.

O Barrio das Flores é un tecido urbano canonicamente moderno. No período de entreguerras do pasado século teorizouse un novo xeito de facer 
a alternativa ao edificio entre a cidade. A vivenda xenérica, para a maioría da poboación, pasou a ser o tema principal da arquitectura do Move-
mento Moderno. A alternativa ao edificio entre medianeiras foi o bloque lineal, sen patios interiores, e disposto entre a vexetación sen que as vías 
de tráfico tiveran unha relación directa con el. Os diferentes tipos de células habitacionais, repetíanse segundo patróns que conforman os edifi-
cios. A área urbanizada deste xeito tiña un uso exclusivo residencial, no que só se permitía o equipamento necesario para os habitantes da zona. 

Todas estas novidades modernas negaban a existencia da cidade histórica e dialogaron con dificultade con ela. O Barrio das Flo-
res é un exemplo perfecto de cidade do Movemento moderno, mesmo pola inexistente conexión coa cidade existente.

Sobre o desprestixio da cidade moderna, iniciado fai cincuenta anos, xusto despois da construción do Barrio das Flores, é necesario facer unha 
reconsideración contemporánea. Se o comparamos coa área do ensanche da cidade, atoparemos que, cunha densidade de poboación semellante, 
o Barrio das Flores ten un 25 por cento menos superficie de viario, a súa edificación ocupa a metade da porcentaxe do solo e, sorprendente-
mente, multiplica por dez o espazo público. Os números son reveladores e mostran as posibilidades destes tecidos urbanos modernos para 
ofrecer na actualidade unha excelente calidade residencial, unha vez feitos os investimentos, acondicionamentos e rehabilitacións necesarios.  

O tecido residencial moderno, establecido nunha zona 
de uso exclusivo para este fin, tiña que ter unha estrutu-
ra viaria, cunha clara separación entre vehículos e peóns, 
grandes zonas verdes, vivendas dispostas en bloques altos, 
entre as árbores e os percorridos peonís, e o equipamen-
to co cal se atenden as necesidades básicas da poboación. 

No medio século do Barrio das Flores as condicións sociais e económicas cambiaron notablemente. As necesidades e de-
mandas dos residentes xa non responden ás daquela época. O brillante proxecto de José Antonio Corrales para o Cen-
tro Parroquial, no centro do barrio, está acompañado doutros edificios, situados en diversas posicións, que hoxe están en 
uso, como a mesma igrexa, infrautilizados, como o mercado, ou transformados no seu uso, como algunha das garderías.

O Barrio das Flores posúe todos os atributos da cidade moderna. O 
deseño viario incorpora unha estrutura perimetral, con forma de co-
razón invertida, no que se integra unha vía existente de saída da cida-
de, a avenida de Monelos. Todas as vías dende as que se pode achegar 
o coche ata as casas son de pequena sección e non teñen saída. Nin 
unha soa liña de tráfico percorre o barrio. As zonas verdes, xenero-
sas en superficie, están fragmentadas para achegarse aos edificios. As 
áreas máis grandes agrúpanse nunha gran banda diagonal que atra-
vesa todo o barrio, perfectamente delimitado polo seu cinto de estra-
das. Esta banda axardinada fíxose coincidir coa tubaxe subterránea 
que vai dende o porto petroleiro á refinería de Bens, nun percorrido 
de seis quilómetros e medio. Cada unha das unidades veciñais está 
integrada por edificios de vivendas, en cuxos baixos non hai tendas, 
coa excepción das rúas elevadas da unidade número 3, ademais de 
pezas de equipamento docente, comercial, relixioso ou deportivo. 

 “Sobre a base da densidade de poboación, establecida pola planificación nacional de acor-
do cos principios sociais e económicos, determínase a proporción de superficie habitable, 
superficie destinada ao deporte, de terreo sen tellar e superficie destinada á circulación. A 
fragmentación caótica actual do solo, debida á lei de venda, especulación e herdanza, debe 
combaterse mediante unha administración colectiva do solo exercida de xeito planificado”.

CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne), Declaración de La Sarraz (II, 3), 1928.

Moisej Ginzburg, Os novos métodos do pensamento arquitectónico, en: SA Sovremennaja architektura, no 1, 1926

“Para as cidades pequenas e para os centros de traballadores nada mellor que a cidade xardín, coas súas 
casiñas, os seus curraliños e os seus xardíns ... Lonxe de nós a intención de criticala [...] O arquitecto mo-
derno sente cada vez con máis urxencia a necesidade de loitar contra eses anacronismos; e loitar en dúas 
frontes: por unha banda, desenvolver novos principios de planificación racional para centros habitados e, 

pola outra, crear arquitecturas estándar que preludien a renovación total do aspecto da cidade ”.
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“Dentro del conjunto, la unidad que estaba más al 
sur era la de José Antonio [Corrales]. Su solución fue 
sin duda la más radical; aun así, creo –con todos mis 

respetos hacia mis compañeros- que fue también la 
más singular y la de más calidad”

Citado en: TOBA BLANCO, Miguel, José An-
tonio Corrales, Unidad Vecinal nº 3, COAG, 

Santiago de Compostela, 2009, p. 80

Robin Hood Gardens by Alison and Peter 
Smithson were completed in London in 

1972. The Smithson Family Collection © 
Photo Sandra Lousada
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