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1
As construcións, os cultivos, circular e mesmo as descricións e apropiacións culturais que 

facemos do territorio, teñen que cumprir unha función metabolizadora dos desequilibrios e das 

perturbacións en beneficio do conxunto da sociedade que o habita; e non transformadoras das 

particularidades de cada un.

O problema dunha paisaxe destruída, e o acerto na creación doutra, sempre está nas formas 

que se escollen para actuar, non na idiosincrasia, nin na incultura, nin sequera nos pensamentos. 

As accións definitivas son as que contan.

Amosar algunhas delas, aínda que exista ese outro limiar crítico que podería levarnos a un 

relatorio de danos irreparables que xa se teñen producido, contén a ilusión de conservar e renovar 

a nosa paisaxe como a idea que transmite un espazo.

2
Por riba da imaxe, a Costa da Morte é, coma calquera outra, unha paisaxe inventada que forma 

parte da ilusión por seguir mantendo un espazo dos soños, que é a base dunha identidade e dun 

xeito de habitar. Nela proxéctase todo o que nos sucede: o mal e o medo, mais tamén, o instinto 

creativo e a enerxía do solaz.

O que nos atrae hoxe deste territorio non é o que ten de agrario ou pesqueiro, senón o que ten de na-

tureza. Un territorio no que convive aquilo que foi unha estratexia socioeconómica, aprendida ao longo 

do tempo, con diferentes manifestacións do que é natural; mais tamén, con novas formas de construción 

e percorrido. É dicir, aos produtos dunha tradición, con formas históricas, superpóñenselle parte dos 

seus propios elementos, revisados por unha cultura global que incorpora cambios que xa non seguen esa 

tradición. Así, o concepto de territorio rural tradicional xa non existe, diluído nun estado mental ao que a 

memoria achégase, confrontando a lembranza dunha paisaxe próxima á ruína, co benestar da natureza 

e coa esperanza por atopar novas formas de construír para unha reinvención en continuidade.

3
Neste contexto defínese o ESPAZO BATENTE como un ámbito de anchura variable, formado 

por elementos que están na terra e no mar á vez, delimitado polas relacións que establecen entre 

EspazoBatente
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eles. Nel está o límite máis rico e cambiante, onde conflúen rochas, vexetación, remansos das 

praias, auga doce, … con toda unha variedade de formas traballadas e construídas: dende a textura 

dun cultivo, pasando pola construción máis simple dun marco ou un valado, até a arquitectura 

dos peiraos, vivendas e construcións auxiliares.

4
O recoñecemento que propón ESPAZO BATENTE vai máis alá da creación dun produto ou a 

salvagarda económica dun ben, pois o crecemento e a vitalidade dun lugar depende cada vez me-

nos dun vínculo territorial concreto e máis da capacidade do fluxo de recursos. E a paisaxe non é 

un recurso como tal, aínda que estea presente no fondo de moitos deles. Un bo hotel ten que ser 

primeiro un bo hotel, mais non ten que ser necesariamente un bo hotel aquel que estea ao carón 

do mar. A economía está globalizada. A paisaxe non.

Tampouco a maneira de preservalo é unha cuestión soamente xurídica, xa que non se trata 

de regular a práctica cotiá, nin de acoutar un espazo administrativamente. A necesidade está por 

riba da posibilidade, é dicir, o importante é o valor real de construír ou conservar nun momento 

determinado; e non o feito de que sexa ou non posible facelo.

Esta proximidade á acción directa, tanto como interpretación como creación, supón unha 

achega dende a arquitectura que afecta a cuestións da urbanística, historia, estética, ecoloxía, éti-

ca, etc., pois o importante é que o espazo inventado se recoñeza con claridade sendo auténtico, e 

así será doado identificar o seu valor económico e a súa orde.

5
ESPAZO BATENTE é un espazo de encontro entre dous elementos principais da natureza, 

como son a auga (salgada e doce) coa terra (con todas as súas variedades de textura e resistencia). 

Trátase dun espazo moi rico e cambiante, tanto na definición das formas da natureza, como das 

construídas. Todo o que apareza neste espazo, todo o que se vai crear e construír nel, ten que ser 

creado para este hábitat tendo en conta o seu valor dobre. E isto supón un xeito de actuar propio.

6
Un espazo que hai que abordar de maneira conxunta, pois o concepto de paisaxe arrastra to-

dos os matices. Non pode ser reducido a un problema de conservación da natureza, xa que a eco-

loxía engloba a realidade humana, o ambiente natural e o medio construído. Accións concretas, 

de recoñecemento ou creación, que xuntan á perfección redutos de natureza con amplos espazos 

humanizados.

ESPAZO BATENTE non reclama formas identitarias ou específicas para construír, mais si, o 

feito de ter en conta como é o espazo de traballo. Non está en contra de construír nel, senón a 

favor de recoñecer o que xa está ou estivo correctamente.

Chegaron tempos de intervir sobre o que non funcionou, derrubar e mudar, se é preciso, 

aquilo que xa hai uns anos comezou sen sentido e agora segue sen sentido, baleiro e sen aprovei-

tamento ningún.
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7
Aínda que existe unha dimensión crítica e de denuncia que non debe ser esquecida, ES-

PAZO BATENTE tamén é un espazo para a esperanza no que podemos atopar arquitecturas 

incribles inscritas na natureza. Estas son algunhas delas, estruturadas en tres liñas de traballo 

e investigación que son diferentes, mais son a mesma á vez. A primeira está relacionada coa 

idea de construír, crear e intervir nun entorno natural amosando diferentes graos de intensi-

dade e formas, segundo a necesidade e o enclave no que se sitúa (Catálogo do Espazo Baten-

te). A segunda é unha obra propia na que se trata abertamente o encontro entre arquitectura 

e vida; unha construción no tempo onde o proxecto só ten valor cando atopa arquitectura, 

como documento posterior que anota o avance; o demais sobra (Caseta en Porto de Quilmas). 

A terceira é un relatorio sobre unha pequena viaxe por un espazo natural que explica o valor 

e a forza da natureza (Roquinh). Nunha están presentes as outras, non hai que separalas nin 

crer que unha é mais representativa ca outra. Ese é o reclamo, o coñecemento dos traslados 

entre terra e mar.

8

Catálogo do Espazo Batente
Deste xeito comezou a elaboración do Catálogo do Espazo Batente nun ámbito entre a Pun-

ta dos Remedios de Lira e Touriñán, parte dun espazo máis amplo, no que se define a Costa 

da Morte. Un traballo que foi presentado no Encontro na Costa da Morte celebrado en Cee en 

agosto de 2010 e tamén publicado en parte por CREUSeCARRASCO en RESINA, plataforma de 

investigación do seu estudo de arquitectura. No cartel escribimos no mar os nomes dos núcleos 

habitados e, no interior, o dos lugares simbólicos da costa. O plano reflicte o tramo que se estu-
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da no contexto dunha costa máis longa, coa estrada 

Coruña-Fisterra e Cee-Muros como referentes da es-

trutura e o acceso. 

De feito, a liña de accesibilidade continúa máis 

preto da costa, xunto coa propia liña do mar, son as 

que delimitan este espazo no que tamén destacan, 

como elementos importantes, Monte Pindo, Fisterra, 

Touriñán e os múltiples núcleos de poboación próxi-

mos á rede viaria que os comunica. Un espazo batido 

polo mar que é referencia e límite, franxa esencial 

que define como é a costa. Nela mestúrase a forza 

dos elementos da natureza e a dinámica de ocupa-

ción e construción dos seus habitantes, concentrada 

en determinados puntos, continua nalgúns e escasa 

ou nula noutros. Debuxamos o mapa como se levara 

feito moito tempo. Tratabamos de revelar aquilo que 

REMEDIOS-TOURIÑÁN

CARNOTA_CALDEBARCOS_PANCHES_CURRA XERAL
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non queriamos se botase a perder, suxerindo novas formas de actuar que o dinamicen, sen rachar 

as relacións de paisaxe.

8.1
Empezando polo sur, o primeiro espazo é o da contorna da praia de Carnota-Caldebarcos, co-

mezo da franxa habitada ao pé de Monte Pindo, cos núcleos de Panchés e Curra. Existe unha clara 

separación entre a residencia, protexida no interior da ladeira, e as formas do traballo cara á liña 

da auga, onde se xuntan toda unha variedade de actuacións que aproveitan a forza dos elementos 

da natureza cos que conviven: area, rochas, mar, río …. 

8.2
A necesidade de construír nun espazo natural coma este require dun estudo previo da forma, 

dos materiais e, sobre todo, dun respecto polas relacións existentes; neste caso, a fragmentación 

do chan, o illamento e a rotunda e simple forza dun material como o granito. Prima a necesidade 

de almacenar sal dentro dunha caseta. Tamén a de non facer unha explanada para chegar a ela. Ir 

de marea baixa ou por mar. Esta é a linguaxe da praia. 

8.3
8.3.1

Un pequeno grupo de casetas construídas sobre as rochas, no bordo de terra. A rocha é unha 

protección natural fronte ao mar, unha cimentación segura. 

8.3.2
Estendendo esta idea por todo un bordo temos unha fronte construída que mantén a lei que 

impón o lugar. O uso está condicionado pola forza do ambiente. Con estas casetas comeza unha 

CASETA DO SAL EN BOCA DO RÍO
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CASETAS DE PESCADORES EN CALDEBARCOS
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tipoloxía de construción no espazo batente que nos aproxima á residencia. De feito en moitas 

vilas houbo unha época na que a residencia se creaba con tipoloxías similares, máis sofisticadas: 

Cée, Corcubión, Fisterra, … Unha primeira rampla, un xeito de esvarar, de amarrar e moverse. 

Tamén unha industria, o que foi dela. As ruínas son como os libros antigos e o seu valor está no 

que aínda se pode ler. Hai que ir con coidado á hora de restauralos, sen presa, mantendo as follas 

escritas no seu papel. A historia que non está marchou, pero hai que coñecela para traballar aquí. 

Inda ten forza.

8.4
Como as anteriores, mais agora con transformacións contemporáneas; casetas de bloque que, 

sen embargo, seguen a manter un espírito de encontro co lugar, non de imposición formal nin 

volumétrica. 

8.5
O caso dos Muíños da Curra é algo especial, pois todo un regato convértese nunha loanza á 

paisaxe. Neles atopamos unha das accións máis fermosas que resume a paisaxe na que estamos e 

a nosa cultura. Arriba, son parte do monte, pedras e vexetación; abaixo, son mar e area. Por todos 

eles, auga doce. É un fermoso equipamento que está aí e ninguén ve, atravesando un espazo na-

tural incrible, sutilmente construído. 

8.6
Outro espazo incrible que non foi pensado para a residencia, mais que resume moi ben o há-

bitat dos mariñeiros. Si, aqueles sabios coñecedores do espazo batente. Nomeadores de lugares, 

CASETAS DE PESCADORES EN PANCHÉS
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marcadores dos espazos somerxidos e sabedores de como se constrúe onde traballan. Si, tamén 

outra cousa é cando constrúen hoxe en día onde non traballan, glorificando a casa como pose 

estética que recollen doutras tradicións, da comunicación e os medios. 

Neste contexto, propuxémonos arranxar unha destas casetas coa intención de que nos servira 

para andar ao mar sen traballar e subsistir sen residir. O acerto podía estar precisamente niso: 

inventando unha forma de habitar baseada na interacción co medio, esqueciámonos dos excesos 

dunha casa convencional. Mais non se trataba dun xeito de acampar, falabamos da creación dun 

medio estable que non podiamos medir nin cuantificar. Espazo de interacción coa natureza e o 

produtivo a través da construción e o percorrido. Ambos pensamento. 

Estabamos dentro dun grupo non residencial no que se traballa en contacto directo co mar e 

onde nós íamos ter unha actitude intermedia entre a estratexia da pesca e o descanso.

Dun lado, o TRABALLO-MOVEMENTO dos pescadores: a vida EntreChalanas, desprazamen-

tos á caseta ou mesmo á necesidade dunha CasetaInvisible. 

Imaxe 7. (MUÍÑOS DA CURRA)

PORTO DE QUILMAS
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Doutro, o TRABALLO-MOVEMENTO-OCIO noso. Primeiro coa necesidade dun ALMACÉN e 

unha CASA. Atopar o sitio. Interesarse polo lugar e o seu propietario. ALMACÉN é espazo libre. 

CASA é luz. O primeiro proxecto foi unha CUBERTAconLUZ. 
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Despois dun par de anos, metémonos coas necesidades do habitar: DORMIR-COMER-ASEAR-

SE + GARDAR UNHA CHALANA. A partir de aí, sucesivos proxectos na procura dun aproveita-

mento óptimo e un razoamento construtivo. CHAN > MOBLE > VENTÁ > PORTA > CHEMINEA 

> RETOQUES. 

Xa está. Non se precisaba máis. Calor e… a chegada dunha nena. Durante todo este tempo, co-

ñecemento e incidencias no EspazoPropio. O espazo vivido, a transformación interior: parede que 

cae, tapar, recortar…, xente que vai e vén, máis obxectos, máis mobles… formas de usar… outra 

nena, o Dormitorio e o PercheiroToletes. 

Tamén Cesta, CoiteloCuña e Recipiente, obxectos que fomos facendo, aproveitando o medio 

construído exterior para o interior.
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8.7
Fóra, as necesidades van requirindo axustes, mais levan un tempo longo de estudo e apren-

dizaxe. Como esta teima investigadora dos mariñeiros cos seus rizóns e poutadas que están a 

incorporar tecnoloxía e novos materiais sen perder escala, mellorando a función. A intuición 

para utilizar o que temos moi próximo é necesario para a renovación da cultura que se trans-

mite no construído. Mais todos, obxectos que reflicten o espazo do que falamos, sempre con-

temporáneo. 

8.8
En moitos casos os sinais son difíciles de distinguir, só os coñecedores do lugar saben de que 

se fala, e aí temos moito patrimonio que recuperar. Noutros, como este, os sinais constrúense para 

ser identificados por todos. Nesta imaxe mestúranse dous, un deles, o Carallete.

Unha industria illada. Rara?. Non é moi bo o sitio escollido: a súa orientación, desprotexido 

do nordés. 
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8.9
No río as cousas son mais doadas, menos agresivas, inda que o espazo de traballo non é tan 

próximo. Na última atopamos incorporacións de elementos máis domésticos como a vexetación 

ou a terraza.

Isto si que é a residencia, un salto sen apenas darnos conta, 20 metros sobre o nivel do mar, 

mais está presente a súa influencia. Acaso non o está nas galerías da Casa de Mayán de Cee, no atrio 

da súa Igrexa, ou nas ringleiras de vivendas que daban ao mar en Corcubión e en Cee? 

Rizón Armado + Poutada Prefabricada; Muro Porto De Negros

SINAL PINDO + SALAZÓN PINDO
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8.10
Quen dixo que non se pode construír no mar ou ao carón del. Iso non é o problema. O proble-

ma é como, para que e para quen facelo. Aquí temos un exemplo de arquitectura culta e popular 

que souberon tratar un espazo que seguramente xa era fermoso. Era necesario. 

CASETAS ÉZARO + CASAS PINDO

LOBEIRA GRANDE

CANELIÑAS
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8.11
Outro espazo industrial, de transformación, trazado, ocupado con liñas de peiraos perpen-

diculares para ir traendo ao animal. Aquí, son precisamente todas esas construcións auxiliares, 

case engrenaxes, as que van tecendo o espazo dun xeito sutil que recoñece o enclave até camu-

flarse nel. 

8.12
Moi preto, en Ameixenda, apenas hai praia. Os pescadores traballan na roca e incrustan as 

chalanas e as casetas nelas. Constrúen apoiándose nas gretas, nos muros de contención. 

8.13
Coma na Lobeira, construcións cultas con un proxecto previo que vai máis alá da creación dun 

simple búnker. No caso do de Ameixenda, dende a aba do monte, dende o labrado e o xardín, até 

pousarse mesmo no mar. No de Corcubión, gardando certa distancia. 

CASETAS AMEIXENDA

CASTELOS
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MALPICA

“CARBONERA” ou “GALLINA BLANCA”

Non estivo na memoria mais en Malpica tentamos facer un paseo pousado nas rocas que, ao 

repasar Ameixenda, acordeime del. 

8.14
Para min non hai peirao máis fermoso. Tiven que separar esta imaxe do contexto, mais é unha 

trampa pois o contexto enguliuna hai ben de tempo. 

8.15
Para quen anda no mar pola ría, tres construcións míticas. Cada unha representa unha forma 

de construír, dende a máis recoñecible, tipolóxica, á mais contundente e simple. Non obstante 

entre elas trazan o espazo sen marcalo fisicamente. Por que en terra os nosos equipamentos están 

ciscados, non son recoñecibles nin se relacionan entre si? 

8.16
Un percorrido conducido para gozar dun espazo aberto e protexido á vez. Toda esa rica tran-

sición até chegar ao mar, onde vai nas nosas vilas? 
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8.17
Dous extremos construídos da vila de Fisterra. Tanto industria como defensa feitos coa mesma 

arquitectura. 

E unha imaxe do interior da vila que, como en Sardiñeiro, explica que o espazo residencial, a 

súa estrutura e trazado, debe ter en conta a influencia da batente. 

SARDIÑEIRO

FISTERRA SALAZÓN E CASTELO

FARO CEE; CARRUMEIROS



Juan Creus andrade106 | ADRA | Nº 9

VILA

SAN GUILLERME

8.18
Outeiro, mirador e peregrinaxe. No marco de referencia que envolve este espazo existen 

construcións que no perfil da natureza se incrustan como espazos para o rito e a súa propia 

veneración. 

8.19
O punto estratéxico e de referencia absoluta. Toda unha secuencia construída que é un fito que 

recoñece unha orde superior da paisaxe, inventada pola natureza. 

Un acerto na forma de construír neste espazo intocable, ao que non acompaña o uso.
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FARO FISTERRA + CEMENTERIO

TOURIÑÁN
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8.20
Fronte a Fisterra, unha plataforma moito máis exposta, na que o habitar, tanto na residencia 

como no cultivo, tíñase que facer a ras de terra, pousando muros ou novas plataformas sobre ela 

pois apenas hai recunchos de protección. 

9
O valor do que descubrimos está en proporción á pregunta de por que, nese momento, nos 

fixamos nel. Según Borges en Elementos de preceptiva, é a concatenación dos por que razoables a 

que nos vai dicir como son as cousas. A nós interésanos saber como, dende a arquitectura, tamén 

podemos explicar o achado, pois, no noso caso, forma parte da expresión da arquitectura que fa-

cemos. En calquera escala, abranguendo calquera amplitude e dimensión.  E por iso cremos nun 

percorrido cultural que vai dende o territorio ao obxecto. Tamén, que un obxecto pode chegar a 

ter a capacidade de resumir todo un territorio. 

En 3 FormasDe Natureza, RESINA 4.

VIDEO ESPAZO BATENTE

http://vimeo.com/14449304 

http://vimeo.com/14449304
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