
  

20 IMAXES PARA RECOÑECER ESPAZOS URBANOS
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A Plaza Moyúa de Bilbao, que data dos anos 1940, foi reformada en 1997. A vista dá á Gran Vía, 
zona significativa do C.B.D. da cidade, cunha arquitectura ecléctica de comezos do século XX na 
marxe dereita (segundo observamos) e renovacións arquitectónicas na marxe esquerda. É unha 
área de fácil acceso e denso tráfico de persoas, que ten un ritmo moi elevado en horario 
comercial e queda case baleira pola noite. Temos unha vista cara ao Ensanche, espazo 
privilexiado da burguesía, no que a trama urbana é ortogonal.
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As orixes da Praza Maior de Madrid remóntanse ao século XV, cando na confluencia dos camiños 
(hoxe en día rúas) de Toledo e Atocha, ás aforas da vila medieval, se celebraba neste sitio, coñecido 
como "Praza do Arrabaldo", o mercado principal da vila, construíndose nesta época unha primeira 
casa porticada, ou lonxa, para regular o comercio na praza. No século XVII (1619), Juan Gómez de 
Mora concluirá este modelo de “praza maior” porticada, asoportalada e con edificios de tres alturas 
máis bufarda, un exemplo de regularización barroca que despois se extenderá a outras cidades 
españolas como modelo atemporal (Praza Maior de Salamanca, Praza de María Pita en A Coruña, 
Praza Nova de Bilbao,…). É un espazo que en orixe foi multiusos (para mercado, corridas de touros, 
autos de fe), e hoxe forma parte do casco histórico.
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Esta imaxe da Prazoliña das Bárbaras, en A Coruña, amosa unha estampa tranquila do casco vello dunha 
cidade, cun predominio de arquitecturas en pedra de orixe medieval, un solo empedrado e carácter case 
peonal, propio dun área da cidade de escasa densidade de poboación e actividades económicas 
esencialmente asociadas ao turismo e usos culturais. Trátase dunha área, o casco histórico, xeralmente 
avellentada, con procesos de renovación arquitectónica e reasentamento de clases sociais de nivel medio-
alto que acometen a rehabilitación de antigas vivendas agora revalorizadas, á beira doutros grupos sociais 
(poboación vella, inmigrantes) de menor capacidade adquisitiva e sen poder económico para acometer a 
devandita rehabilitación dos edificios.
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As rúas da xudería de 
Toledo ofrecen o 
exemplo dos rueiros 
característicos dos 
cascos históricos, 
estreitos e irregulares, 
enmarcados entre 
edificios de orixe 
histórica que hoxe 
acometen procesos de 
renovación interna 
mantendo as súas 
fachadas. O crisol 
cidadán dos cascos 
históricos abrangue 
diversos tipos de 
clases sociais.  
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Nesta imaxe aérea de 
Barcelona oponse o 
casco histórico 
barcelonés, amurallado 
en época medieval, co 
Ensanche de Cerdá 
realizado no século XIX, 
construído segundo o 
modelo dun plano 
ortogonal, como 
residencia 
específicamente para a 
burguesía, que 
inicialmente contaba 
cunha mazá menos 
densificada 
construtivamente, mais 
que mediante sucesivas 
ordeanzas se foi 
densificando. Obsérvese 
a oposición entre o 
trazado regular do 
Ensanche (esquerda) e o 
plano irregular do casco 
histórico (dereita).
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As torres de Serranos, en 
Valencia, datan do século 
XIV, e son unha das portas 
da muralla medieval 
conservadas na cidade, 
restos dunha época na que o 
derrubamento de murallas 
dos cascos históricos (este 
acto concluíu en Valencia no 
1865) por seren 
considerados atrancos para 
a expansión da cidade –e 
despois de perdida a súa 
función defensiva- foi a 
norma nas cidades 
españolas, carentes ata o 
século XX de instrumentos 
de protección do patrimonio 
histórico-cultural que 
garantisen a pervivencia 
destes elementos na trama 
urbana.
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A Cidade das Artes e das Ciencias de Valencia, construída a cabalo entre os séculos XX e XXI, está 
situada ao final do antigo cauce do río Turia, desviado a raíz da grande riada de 1957, e reconvertido 
en zona verde nos anos 1980. A imaxe pon de relevo o crecemento contemporáneo dunha metrópole 
que planifica as súas novas infraestruturas prestando especial atención ás zonas verdes, espazos de 
lecer e vías de comunicación amplas para un tráfico rodado cada vez máis intenso no interior das 
grandes cidades. Nas marxes do antigo cauce do Turia aparecen unha serie de bloques de vivendas 
limitados en altura. 
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Trama urbana 
correspondente á 
Cidade Lineal de 
Arturo Soria (Madrid) 
superada polo 
crecemento urbano 
posterior, na que se 
perciben aínda a 
estrutura orixinaria 
dunha urbanización 
na que as 4/5 partes 
corresponderían a 
xardíns, en torno a 
unha vía principal na 
que se utilizaría o 
tranvía como 
transporte público. A 
proposta, hixienista, 
está hoxe integrada 
no espazo urbano que 
avanzou cara ás 
aforas incluindo novos 
espazos periurbanos 
e usos industriais do 
terreo na marxe 
nororiental.
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No caso de Ibiza, as 
murallas renacentistas 
delimitan un casco 
histórico de 
emprazamento elevado 
e rueiros irregulares, 
aos que máis tarde se 
engadiron os barrios 
próximos ao porto e, en 
época máis recente, os 
barrios que se ven á 
esquerda, cun trazado 
viario máis amplo. 
Debemos fixarnos na 
diferente densidade 
construtiva segundo as 
épocas, tendo en conta 
que esta se fai máis 
notable a medida que 
nos aproximamos ao 
presente.
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O crecemento 
burgués das 
cidades a finais do 
século XIX e 
comezos do XX 
levou á creación 
de espazos de 
Ensanche e, no 
caso español, a 
construción de 
Grandes Vías 
para facilitar o 
transporte e a 
comunicación do 
casco histórico 
cos novos barrios. 
Na imaxe, o casco 
histórico de 
Murcia, 
atravesado por 
unha gran vía nos 
anos 1950 e 1960. 
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Nas periferias urbanas, 
no espazo suburbano, 
prodúcense alternancias 
de diversos tipos de 
edificación, con maior 
espazo verde en xeral. 
Na imaxe, ao N. atópase 
Torre Baró, núcleo que 
inicialmente foi 
proxectado como cidade 
xardín e posteriormente 
convertíuse en área de 
autoconstrución, cunha 
non regularizada trama 
urbana nin viaria. 
Roquetas, ao Sur, é un 
sector de autoconstrución 
renovado e regularizado 
nos anos 1980 e 1990, 
co que adquire unha 
maior densidade de 
edificación e 
regularización de vías. 
Ambos exemplos están 
situados na área 
metropolitana 
barcelonesa.
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Nesta imaxe da periferia 
metropolitana de Barcelona 
podemos observar o 
crecemento no espazo 
suburbano a base de 
polígonos de vivendas que 
acolleron a moita 
poboación inmigrante do 
éxodo rural predominante 
nos anos 1950 e 1960. Ao 
Sur, os polígonos de 
vivendas ocupan 
masivamente o espazo, 
sen deixar moito solo para 
zona verde e uso 
comunitario. Máis ao Norte, 
unha urbanización máis 
recente atende mellor a 
estes usos. Tampouco 
faltan os usos industriais 
do solo e a importante 
superficie dedicada a vías 
de comunicación que 
facilitan o acceso á grande 
cidade central. No espazo 
suburbano, polo tanto, hai 
unha mestura de usos do 
solo en función do prezo e 
diferente densificación do 
tecido construtivo nel.
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Os espazos 
industrias, grandes 
consumidores de 
solo, soen situarse 
ás aforas dos 
núcleos 
metropolitanos, e 
cada vez máis en 
polígonos próximos 
ás principais 
arterias de 
comunicación 
interurbanas. Da 
época do 
desarrollismo (anos 
1960), 
concretamente de 
1967, data a 
inauguración da 
refinería de A 
Coruña, que está 
situada ao SO. da 
cidade.
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A Plaza Nueva de 
Bilbao, construída 
entre 1829 e 
1849, responde a 
un modelo de 
praza maior 
regularizada no 
interior do casco 
histórico, para 
acoller un edificio 
emblemático 
como foi no seu 
día o da 
Deputación. 
Hoxe, igual que 
se dá como 
tendencia na 
meirande parte de 
cascos históricos, 
é unha zona 
peonil.
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Sobre a marxe esquerda da ría atópase Bilbao la Vieja, un barrio tradicional de 
asentamento de clase social traballadora, que acomete recentemente o proceso de “lavado 
de cara” que se produce en torno á ribeira fluvial mediante o repintado de fachadas de 
edificios nos que predomina a vivenda en bloques altos de comezos do século XX, con 
escasas dimensións. 



  

16

A inmigración da época do 
desarrollismo favoreceu o 
crecemento de populosos barrios 
como o de Agra do Orzán, en A 
Coruña, con altas densidades de 
edificación –non regularizadas, con 
diferentes alturas, mostra da falta de 
planificación urbanística e 
predominio de usos especulativos do 
solo- e de poboación. O barrio 
medrou con escasas dotacións 
colectivas, sen zonas verdes, 
artellada a súa comunicación viaria 
en torno á Ronda de Outeiro que 
vemos na imaxe, concebida como 
anel que limita externamente o 
crecemento do barrio. O incremento 
do tráfico nos últimos anos neste 
barrio de afluencia masiva de 
inmigrantes rurais pon en evidencia 
as deficiencias de planificación do 
seu momento. A principal función do 
barrio é residencial, aínda que non 
se exclúen outras comerciais, como 
a propia de rúa Barcelona.
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En contraste co barrio anterior, os proxectos de urbanización e ampliación do solo urbano en A 
Coruña e outras cidades conlevaron unha tendencia á regularización, a dotación de espazos 
verdes e colectivos e a limitación e regularización de alturas, tal e como se aprecia nesta imaxe 
do barrio de Los Rosales, situado ao SO. da cidade, e trazado tendo xa en conta a notable 
relevancia que adquire o tráfico rodado e o uso de automóbiles na etapa de trazado, os anos 
1990. O espazo que vemos é esencialmente residencial, con vivendas de promoción privada na 
meirande parte dos casos.
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O barrio de Los Mallos, en A Coruña, medrou tamén na época do desarrollismo como 
consecuencia do éxodo rural cara á grande cidade. Pero o seu crecemento fíxose ás 
veces con vivendas baixas de autoconstrución para clases obreiras, que co tempo 
adquiren un valor máis significativo como consecuencia da revalorización do solo 
urbano. Esta área de vivendas baixas aparece enmarcada por outras áreas de maior 
densificación construtiva e amosa os problemas dun área con escasas zonas verdes e 
apenas aparcamentos para o crecente tráfico rodado.
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Tras a crise industrial dos anos 1980, Bilbao apostou pola renovación do contorno fluvial da ría como 
espacio de lecer e disfrute para os cidadáns, recuperando un espazo que tradicionalmente, incluso 
nos anos 1960, fora de asentamento de chabolismo e vivendas de autoconstrución. Esta imaxe, coa 
ponte de Deusto ao fondo, exemplifica os procesos de renovación urbana tendentes a abrir as cidades 
cara aos ríos ou cara aos mares próximos, tendo en conta a vontade de abrir máis espazos peonís e 
de dotacións de transportes colectivos (o exemplo do tranvía) no interior das grandes metrópoles.
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Antigo arrabaldo da cidade histórica, o barrio de Lavapiés foi no seu momento a xudería de Madrid, 
cun trazado irregular e de rúas estreitas. O progresivo abandono e deterioro deste barrio histórico 
fixo que a partir dos anos 1980 estea ocupado esencialmente por xente maior e familias de rendas 
baixas, que habitan en vivendas de escasas dimensións en torno a un patio central, as corralas 
deterioradas que constitúen unha especie de chabolismo vertical. Barrio de “okupación”, constitúe 
un exemplo do deterioro de certos cascos históricos, que experimentan cambios sociais en función 
do asentamento de clases inmigrantes de menor renda. 


