As tipoloxías ediﬁcatorias na avenida de Alfonso Molina:

Diferenza e urbanidade: patrimonio
radical na gran avenida da cidade.
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Equipamentos, fábricas, oﬁcinas, etc.
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Ediﬁcios de vivenda entre medianeiras
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Bloques de vivenda exentos
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A Falperra
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Vivendas unifamiliares sen relación coa avenida
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Pechadas por un muro, localizadas noutra cota ou dispostas coa
fachada principal e a entrada cara outra rúa.
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Vivendas unifamiliares vinculadas á avenida

Únicas* vivendas unifamiliares a carón da
avenida (a menos de dez metros) e coa
fachada principal e a entrada en contacto
coa vía sen muros nin outros ﬁltros.

AS DÚAS CASAS DA PEREIROA
COMO SINGULARIDADES...
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Elementos catalogados no PXOM de 2013
Catro Camiños

* As dúas casas da Pereiroa e a casa e café-bar “La parada”

En que sentidos son unha singularidade?

1989

1989

TIPOLOXÍA ARQUITECTÓNICA

1996

A avenida de Alfonso Molina acolle
varios tipos de ediﬁcacións e formas
urbanas. Esta heteroxeneidade é unha
condición que pode tender a
paciﬁcarse ou a radicalizarse.
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USO: O programa residencial a pé de rúa como garante da
democracia nos territorios infraestruturais

MEMORIA LINEAL: Proba das transformacións urbanas e da
resistencia veciñal ante o urbanismo

URBANIDADES GALEGAS: Aportacións á arquitectura das
estradas-rúa

Estas dúas casas son as únicas pezas de vivenda unifamiliar que dan a cara á Avenida de Alfonso Molina. O
programa residencial a pé de rúa non é unha cuestión banal nun entorno tan extremo, xa que implica unha
presencia de vida 24h, o que repercute na sensación de seguridade, na accesibilidade e na produción de
urbanidade. E non só iso: que haxa persoas que habiten estes territorios signiﬁca que hai xente cun
coñecemento da súa realidade in situ, desde dentro, o que garantiza unha maior democracia territorial.
Vivir neste tipo de lugares é casi unha función urbana, un servizo cara a comunidade. É fundamental para a
vida urbana que alguén sinta como propio o territorio da avenida, un lugar que sempre tenderá a estar
marcado polo contrario: o uso masivo e desterritorializado.

En termos convencionais, estas casas representan memorias determinadas como calquera outra peza
urbana. Neste caso, baséanse na súa relación cas grandes transformacións urbanas da avenida, por unha
banda, como obxectos que reﬂicten outras formas de facer cidade, e por outra, como supervivintes, como
mostra da forza das mobilizacións veciñais ante o urbanismo insensible coas persoas e o territorio.
1) Estas dúas casas invocan unha memoria relacional: aínda que non tiveran ningunha calidade arquitectónica
de tipo patrimonial, son unha proba aleatoria da realidade urbana que unha vez foi (tanto a nivel dos
obxectos arquitectónicos, como da propia avenida e os camiños precedentes -como vimos ao falar da súa
desaliñación angular-), e sobre todo, ao estar en contacto con todo o contrario (o mundo do infraestrutural e
os grandes contedores de actividades de escala metropolitana), son un testimonio dun proceso de
transformación que só elas convirten en ambiguo e cuestionable. Só estas casas permiten imaxinar
que a avenida foi un día unha vía camiñable, e polo tanto, nada mellor que a súa presenza para
recordarnos continuamente a lexitimidade da reclamación da súa recuperación.
2) Estas dúas casas tamén son fogar e resistencia, xa que, xunto cas outras igualmente ameazadas, son as
supervivintes dunha historia recente marcada polos derribos e a expulsión da veciñanza das súas casas:
violencia policial que non é senón o reﬂexo da violencia urbanística. Nestas dúas casas viven persoas
que non só non queren abandonar o seu fogar, senón que ven como a súa anunciada expulsión non é
derivada dun interés xeral incontestable, senón simplemente dunha forma de facer as cousas: esa que
fai posible cambiar a constitución en dúas semanas, ou que os algoritmos poidan controlar a maioría do
mercado ﬁnancieiro global, pero que fai que recalcular as cargas e beneﬁcios derivadas dunha desafección,
restitución e reparcelación dun plan parcial en execución sexa un traballo costosísimo e un proceso
burocrático e político de moitos meses ou anos. Só por conservar a memoria da inxustiza cometida ata o de
agora, estas casas xa merecerían ser preservadas.

Unha cuestión que entronca co patrimonial, e que leva xa uns anos na axenda urbanística galega e
portuguesa, é a das estradas-rúa, unha forma de urbanización xenérica en Galicia, composta por múltiples
pezas heteroxéneas que acaban compoñendo momentos fascinantes de cidade lineal, puntual ou intermitente
sobre calquera vía de comunicación supramunicipal. Entre outras cousas, un dos temas principais respecto ás
arquitecturas das estrada-rúa é o seu espazo dianteiro e a súa forma de xerar urbanidade nun entorno onde o
espazo público non é central para actividade pública. Estas dúas casas son un exemplo moi interesante
dunha das formas de enfrentarse á estrada-rúa desde o programa residencial, xa que, como vimos, o
seu cambio de cota ofrece protección visual e espazo inferior habilitable para funcións extra-residenciais.
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FORMA E TAMAÑO: A diferenza que só pode ser cada vez
máis diferenza
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Poderíamos esquecer a súa función residencial e aínda así estas dúas casas seguirían sendo importantes.
Aínda que sexa un programa fundamental porque é e será único nesta gran avenida, tamén é unha forma
(espazo e tempo) diferencial e, polo tanto, acollerá usos sempre diferentes aos permitidos polas novas
pezas que aparezan na avenida. É dicir, un ediﬁcio antigo e usado, de planta baixa ou baixa e un andar,
tabicado no interior, etc. sempre acollerá usos diferentes aos de calquera novo ediﬁcio baseado na lóxica
“gran avenida”. O pequeno e vello, no territorio do grande e novo, sempre será unha singularidade.
Ademais, incluso se podería falar de certas condicións patrimoniais convencionais, xa que o cambio de cota
introducido pola avenida xerou un tipo de entradas singulares e unha forma de relación ca rúa que lle darán
protección visual cando a avenida sexa de novo un vector de ﬂuxos peonís continuos. Na escala
unifamiliar, a tipoloxía de vivenda en planta baixa ou dun andar, con cuberta a dúas augas, dando cara a rúa
directamente e con parcela traseira, é unha tipoloxía xenérica en Galicia, pero radicalmente diferente á
dominante na actualidade (a vivenda no medio da parcela, xa sexa o chalé “popular” ou a peza arquitectuchi
“de deseño”).
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Como diciamos, preservamos porque é o máis racional ecolóxica e económicamente na maioría dos casos.
Non habendo, como é o caso, ningunha motivación obxectiva de interese público para o derrubo dunhas
vivendas habitadas (que implicarían a construcción doutras novas que os propietarios non queren), non
parece razoable en termos de sustentabilidade aprobar o consumo inxustiﬁcado de recursos só porque
os sucesivos gobernos neoliberais da cidade entendesen o territorio, non como hábitat humano, senón como
lenzo sempre en branco onde plasmar a ideoloxía do progreso e materializar as lóxicas inmobiliarias.

Preservar e implementar programas de rehabilitación nos centros históricos, os núcleos de orixe preindustrial
(só os valorados como “cultura”), ou as pezas de arquitectura singular (só as recoñecidas pola academia), foi
un avance respecto aos consensos sociales anteriores. Non obstante, o noso territorio e os valores do
patrimonio non son tan planos: non só preservamos para conservar valores, pois estes cambian co tempo,
preservamos para protexernos de nós mesmos como sociedade contemporánea, para posibilitar que os
pasados-presentes-futuros estéan obrigados a convivir. Preservamos porque é o máis racional ecolóxica e
economicamente na maioría dos casos. Incluso a propia memoria non é tan directa: preservamos o que
recoñecemos como diferente, e a diferenza non é unha cualidade autónoma, só dependente dunha realidade
en si mesma, senón tamén do seu contexto: estas dúas casas poderían non ter ningún valor patrimonial se
estiveran noutro lugar, pero no contexto da gran avenida urbana son unha singularidade importantísima.
Non obstante, estas casas invocan outra condición patrimonial tanto ou máis relevante: a relacional, o que
signiﬁcan como nexo entre os mundos orixinalmente antagónicos do núcleo e a avenida: non importan tanto
os obxectos “casas”, o que preservamos é a máquina que conforman ca avenida de Alfonso Molina e
con Elviña; preservamos unha relación, unha cousa urbana.
Estamos a falar dunha relación de dobre sentido:
1) Por unha banda, de Elviña cara a avenida: Estas dúas casas son a carta de presentación de Elviña na
cidade, o seu contacto cos ﬂuxos metropolitanos e a súa forma de territorialización dunha vía
desterritorializada pola violencia do seu trazado e a súa monofuncionalidade automobilística. A avenida é
parte de Elviña, e así se viu na última década de mobilizacións contra o plan parcial e os seus desaloxos.
Tanto a pasarela que cruza a avenida como as súas beiravías foron ocupadas en múltiples ocasións, cada
venres desde hai anos. Elviña é a única comunidade con este acceso e relación ca gran avenida da cidade,
un valor sen dúbida nada despreciable. Só estas dúas casas convirten a avenida nunha rúa de Elviña.
2) Por outra banda, da avenida cara a Elviña: Tampoco é irrelevante o sentido contrario, o que signiﬁca para a
avenida e os ﬂuxos que a atravesan continuamente a posibilidade de percibir un barrio da cidade diferente,
unha realidade urbana que contrasta co resto da avenida e que invoca memorias e situacións xenéricas en
Galicia. Poder ver Elviña ao circular polo maior concentrador de ﬂuxos metropolitanos conéctanos ca
realidade do territorio galego, lexitima formas urbanas axenas ás lóxicas urbanísticas e inmobiliarias
dominantes, e potencia a experiencia urbana de percorrer a avenida.

Tanto o uso como a forma e o tamaño das dúas casas non terían a importancia que teñen senón fora pola súa
situación e forma de relacionarse ca avenida. As características formais que determinan a singularidade
destas ediﬁcacións con respecto a súa relación ca avenida son catro:
1) A frontalidade. As tres casas analizadas son as únicas que teñen a fachada principal e a entrada
directamente cara a avenida.
2) O contacto sen ﬁltros duros coa avenida. Ningunha das tres casas dispón de muros de separación co
exterior senón que a parcela comeza na fachada ou nun pequeno espazo dianteiro pechado cunha reixa de
pouca altura. O único ﬁltro é o cambio de cota mencionado anteriormente.
3) A distancia mínima á avenida. Falamos de ediﬁcacións a carón da avenida, a uns seis metros do asfalto.
Esta situación rompe a nova aliñación derivada dos progresivos aumentos de estándares no referido as
servidumes viarias. Incluso neste senso estamos a falar dunha condición urbana xenérica, a das ediﬁcacións
que rompen as aliñacións das rúas ancheadas e xeran certas complexidades espaciais, que pode estar
aportando valores ás cidades.
4) A desaliñación angular coa avenida. Os casos analizados non só están desaliñados con respecto á
distancia á avenida, senón tamén con repecto á súa directriz, xa que as tres ediﬁcacións responden a
trazados viarios anteriores aos actuais. Este simple xesto sintetiza toda unha transformación do territorio e
permite descubrir a súa continxencia histórica.
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SOSTIBILIDADE: A redución do consumo innecesario de
recursos

NEXO ENTRE ELVIÑA E A AVENIDA: O patrimonio é a
relación que media o obxecto, non só o obxecto en si mesmo

RELACIÓN COA AVENIDA: Contacto sen ﬁltros e
frontalidade dobremente desaliñada

As dúas casas da Pereiroa
representan unha diferenza,
unha mostra de irracionalidade
se as pensamos desde o
urbanismo, xa que nada hai na
lóxica urbanística que fomente
a súa supervivencia. Son un
atentado á razón. Á razón
urbanística e capitalista, claro.

OUTROS DEBATES CONTEMPORÁNEOS
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CONDICIÓN RELACIONAL
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SINGULARIDADES, ADEMAIS, IRREPETIBLES
É preciso ter en conta que estas tres casas son as únicas pezas que non se
volverán a construir na avenida. Non se repetirán no futuro. Alfonso Molina é un
contexto onde os grandes bloques laminares e torres de vivendas ou os grandes
equipamentos e centros comerciais mutarán, derrubaranse e reconstruiranse de
múltiples formas, pero a vivenda unifamiliar, como forma e programa nestas
condicións de relación coa avenida, nunca máis terá acubillo.
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...QUE FORTALECEN A COMPLEXIDADE
URBANA DA AVENIDA

Polígono de Elviña

Sexa cal sexa o futuro da Coruña, expansivo ou decrecentista, a avenida de Alfonso
Molina será sempre unha vía fundamental para a cidade. Non parece razoable
pensar que máis alá desta década a avenida siga sendo practicamente unha
autopista que chega ata o centro urbano, e non estamos falando unicamente de
“humanizala” para que os peóns e ciclistas convivan co tráﬁco rodado que seguerá
canalizando, senón de facela máis urbana, máis diversa, facer que pasen máis
cousas, que a emoción que representa a súa monumentalidade como entrada á
cidade tenda a multiplicarse e non ao contrario. A avenida necesita pezas que
multipliquen a súa complexidade e isto require diversidade no formal e no temporal.
As múltiples pezas que aparecerán nas próximas décadas e séculos nesta avenida
serán de todo tipo, seguramente grandes torres e equipamentos cada vez máis
retranqueados con respecto á vía, por iso estas dúas casas irán gañando relevancia
co paso do tempo. Son diferentes e cada vez serán máis diferentes. A teoría urbana
clásica e as lóxicas culturais con máis percorrido político en todos os sectores
institucionalizados e autónomos de Galicia tenden a xustiﬁcar a necesidade de
preservar este tipo de pezas como memoria cultural do mundo preindustrial, rural
ou tradicional. Moito máis polo que representan que polo que son. A hipótese que
defende este traballo é que as tres casas analizadas son probablemente as pezas
máis radicalmente urbanas nos cinco quilómetros da avenida, e que, como vimos,
son tan relevantes polo que representan como polo que son.
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Que sentido ten desprezar
as únicas pezas que nos
conectan ca condición
urbana xenérica en Galicia
das estradas-rúa?
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As dúas casas da Pereiroa (1957)

Comparativa coas outras tipoloxías da avenida
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As dúas casas da Pereiroa son as que
establecen a relación entre Elviña e a
avenida, as pezas clave que converten á
avenida nunha rúa de Elviña.
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A súa presencia na avenida converte a Elviña
nunha tipoloxía de barrio plenamente asumida,
pois é realidade en tanto se inscribe na
experiencia urbana cotiá.
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É preciso pensar no futuro peonil da
avenida. Será desta ou para a seguinte,
pero está claro que esta vía será algún
día, de novo, unha avenida atravesada
por importantes ﬂuxos peonís.
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Ameazadas polo
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Ameazada polo
Proxecto de ampliación
da avenida do Alcalde
Alfonso Molina

Proxecto de
ampliación da
avenida de
Alfonso Molina
Ministerio de
Fomento

Pouco queda por dicir sobre a irracionalidade que representa a
ampliación de carrís da avenida de Alfonso Molina desde a
perspectiva do interese xeral. Tanto o goberno local da Marea
Atlántica, como o PSOE, o BNG, unha boa parte da
veciñanza e a gran maioría dos técnicos locais consultados
polos medios de comunicación opóñense a unha ampliación
que non mellorará de ningún xeito a mobilidade
metropolitana, senón que, aínda por riba de ser unha
chamada para máis tráﬁco, continuará afondando na lóxica
da fragmentación da cidade. O maior beneﬁciario desta
operación, a empresa Audasa, concesionaria da autopista AP-9
que entronca coa avenida, está disposta a “pagar” a ampliación,

EN

Sendo unha singularidade tan
manifesta, como é posible que
sexan xusto estas tres pezas as
únicas ameazadas nos 5 km da
avenida?

A Coruña en Madrid
As provincias fronte á capital?
O común fronte ao capital?
1985

é dicir, adiantar os cartos para logo repercutir os custes nunha
peaxe xa abusiva na actualidade, mentres se asegura que a
autopista segue desenbarcando nos Cantóns. Os partidarios da
ampliación de carrís son, ademais de Audasa, o Partido Popular
local, o Ministerio de Fomento e unha parte da veciñanza da
Coruña que se identiﬁca con ideas como que as grandes
infraestruturas son un síntoma inequívoco de progreso, ou que a
mobilidade motorizada privada é das máis preciadas das
liberdades individuais. Non se desenvolve máis a cuestión da
ampliación da avenida respecto ás dúas casas porque as últimas
noticias publicadas adiantan que nese ámbito en concreto non se
ampliarán carrís.

Non obstante, é preciso facer unha reﬂexión ao respecto desta
situación, xa que vendo as imaxes dos representantes do
Goberno Local nas reunións co Ministerio de Fomento é
imposible non preguntarse se eses técnicos e equipo ministerial
terán escoitado falar algunha vez da urbanidade das estradas-rúa
galegas, ou cal será a súa idea de patrimonio, se coñecerán a
historia de Elviña e as súas loitas contra as urbanizacións de
Someso, Parque Oﬁmático, Universidade, etc., se entenderán
que fóra de Madrid e Barcelona tamén podemos aspirar a
construir grandes avenidas urbanas, ou tamén, cales son os seus
intereses como para querer desenvolver a obra mesmo en contra
da opinión do Concello. É difícil atopar algunha lóxica para esas

imaxes onde moita xente parece querer ordenar “as provincias”.
Igual que se ﬁxaron estándares de todo tipo para deﬁnir as
diferentes realidades territoriais, non parece difícil establecer
parámetros de forma, densidade de poboación e actividade
urbana que vaian transformando de xeito case automático as
competencias sobre as infraestruturas de comunicación. Non
parece ter ningún sentido que o futuro dun ámbito tan
radicalmente urbano e central para a vivencia da Coruña se
decida en Madrid. Que sexa precisamente desde unha oﬁcina no
Paseo de la Castellana 67 desde onde se decida que A Coruña
debe estar divida por unha autopista.

