
GÓMEZ ROMÁN E A SÚA OBRA

D. Manuel Gómez Román DOS
seus tempos mozos

Don Manuel Gómez Román
foi unha figura sobranceira da
nosa arquitectura nun tempo his-
tórico non aínda lonxano. Polos
anos vinte e trinta, o gran arqui-
tecto vigués —formado na escola
dos mestres de obras— andivo a
verquer tódalas súas angueiras
no empeño de recrear un arte ar-
quitectónico que, vencellado ás
correntes universáis da súa épo-
ca, se consustanciase coas carac-
terísticas tradicionáis do país e co
seu meio socio-económico e pai-
saxístico. Poi así como Gómez
Román se consagróu de cheo a
guindar ideas e realizar proxei-
tos que tiveron Tonda vixencia
no panorama da xeografía gale-
ga, urbana e rural, da súa época.

Inda que as concepcións urbanísticas e arquitectónicas acusa-
ron dende aquela unha evidente evolución, imposta polas novas
correntes técnicas e artísticas, a obra de Gómez Román sigue a
ter un acento precursor de valor parenético.

Como homenaxe á súa memoria e ao seu labor, reproducimos
nestas páxinas dous traballos e dous proxeitos inéditos, escollidos
entre outros varios que nos entregóu poucos días antes do seu pa-
samento. S. L.

ENCOL DUNHA ARQUITECTURA GALEGA

As miñas andaduras no mundo da Arquitectura están guiadas
polo propósito de conservar as nosas tradicións ñas etapas da vida
actual cun sentido de continuidade. Ese propósito está encaminado
a que perdure nelas a eiutebreza que guióu aos nosos antergos ñas
súas concepcións, e que conseguíu que a nosa Arquitectura tivera
sempre un destacado e singular valor no panorama xeneral deste
arte ñas súas evolucións. Pois o mesmo cando acada formas propias
que cando recolle influencias alleas, infundiu néstas, con emoción
creadora, o noso esprito que moitas veces brillóu con esplendores
groriosos.

Tal acontecéu cando as alboradas lumiosas do Románico disi-
paron as tebras das invasións bárbaras que sofréu o Occidente.
Daquela a nosa voz ouviuse nidiamente no acorde con que tódolos
pobos fixeron a súa ofrenda ao ideal Cristian.
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Proxecto de edificio pra residencia da Academia Galega

A nosa basílica compostelana compendia tódalas manifestacións
do aporte daquel tempo. Pola súa traza, pola sabia resolución dos
problemas constructivos e pola súa expresión iconográfica, quedóu
chantado no noso solar un dos máis destacados fitos que guían o
andar da Humanidade.'

É nosa a honra de que na obra sin par do Mestre Mateo cu-
miara ese estilo, chegando á súa máis outa perfección ao mesmo
tempo que imprimía galeguidade ás novas formas do oxival.

A influencia do xenio de Mateo foi tan forte e fonda, que per-
duróu nos sáculos seguihtes, e quedóu vencellada pra sempre ao
noso sentir. Porque aínda hoxe os que adicamos á Arquitectura os
nosos afáns sentímola guiando os nosos pasos vacilantes na precura
da Beleza.

Ela seguíu latexante na etapa doorosa da Historia que trocóu
a nosa cooperación na vida de España en forzada subordinación,
causa sen dúbida de que os esplendores do Renacimento tiveran
na nosa ierra cativos reflexos. Pois inda que se ergueron daquela
moimentos fastuosos, acúsase neles a inspiración allea, sin aprecia-
ble participación do noso xeito, e que xustifica o noso sentimento
polas obras que compríu derruir pra lies dar solar.

Mais o esprito da galeguidade rexurdiu forte e vibrante no
Barroco, que na nosa térra, máis que estilo dunha época, hai que
o considerar como fase de superación; como exuberante evolución
das etapas precedentes e axeitamento á nosa xenuina maneira de
expresión.

O Poeta-Arquitecto Domingo de Andrade labróu con douradas
pedras o poema inxente da Torre do Reló, que ergue a súa silueta
lanzal rañando o ceo compostelán. Ela parez dar normas e inspi-
ración á obra que, o seu herdeiro na nosa estima, o mestre Casas
Novoa nos deixóu como tesouro precioso no maravilloso tríptico da
Fachada do Obradoiro. Nesta fachada o estilo barroco amostra a
súa máis acabada expresión, rematando o conxunto frondoso e bri-
llante co que a devoción daqueles tempos quixo labrar o relicario
da acota medieval. A emoción creadora destes mestres impresionóu
tan fondamente á sensibilidade das xentes, que co seu estilo com-
púxosé o poema expresivo do pensamento na nosa térra.
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Resplandecéu aínda ñas vilas e cidades galegas con calidades de
perfecta expresión, ou con contidos de inxenuidade, pero todo vi-
bra nun perfecto acorde.

Co barroco completóuse a cidade compostelana. Museu de ar-
quitectura de crecente estimanza pra tódolos que a este arte adi-
can os seus aíáns; de tan alta calidade e de tantas posibilidades
de ensino que nos leva a apuntar a idea de que, si non é posible
fundar nela unha Escola de Arquitectura, seña asequible un cheo
conocimento das súas obras pra poder exercer esa profesión no
noso país.

Hai que se laiar de que este estilo barroco, que tan ben refle-
xaba o noso sentir, non se conservara na súa pureza e caira en
demasías que provocaron a reacción do neo-clásico, formulario e
frío; un estilo que en troque de nos dar guía pra o porvir, sumiu-
nos nunha desorientación da que aínda non se saíu; e que fixo
que nos tempos en que alborearon uns destellos de Renacimento
do esprito da Terra —deica chegar á groriosa Rosalía— non se
conseguíu que os seus cantos tiveran eco na nosa Arquitectura.

Certo é que esta decadencia tivo extensión universal. Pra sáír
déla, nos derradeiros anos do sáculo pasado tencionáronse anova-
mentos. Pero non pasaron de intentos, é os seus reflexos ñas nosas
vilas e cidádes non son merecentes, dende logo, de gabanzas.

Pra saír destas vacilacións e ensaios estériles —e enfrentados
a unha.nova vida traguida polas fondas transformacións que sufréu
o mundo neste sáculo— compría percurar novas formas axeitadas
ás novas necesidades. Xurdíu daquela un movimento anovador que
queimóu o mito das formas consagradas, considerando que este
mito fora a causa do mal que padecíamos. Tal movimento chegóu
deica nos e manifestóuse aquí de xeito lamentable. Pero tivo a vir-
tude de espertar unha crítica saudable das nosas manifestacións,
que nos ponía en camino de realizar a nosa aportación xenuína,
pra que a universalidade de expresión que se pretende teña os ma-
tices da natural diversidade que a forman.

A esta aportación estamos obrigados pra que a nosa Arquitec-
tura responda ao rexurdir das actividades do pensamento que no
país xa se pode apreciar: unha nobre emulación da que houtros
pobos se manifestan.

Posibilidades temólas dabondo pra esta tarefa, pois contamos
coa tradición que nos marca o roteiro a seguir; posibilidades eco-
nómicas baseadas no amor ao traballo que aquí —en troques de
se considerar como unha condenación— é unha consideración na-
tural da nosa vida; e temos solar axeitado e belido pra erguer as
nosas concepcións.

Disponemos dunha vida encarnada ñas normas da modernidade,
pois aínda que esteña fortemente ancorada no pasado, este tradi-
cionalismo non ten mácula de misioneismo, sinón que pola contra,
quer chegar ao actual, e chega con sino propio;

E coa riqueza de materiáis nobres, que teñen, xacimentos á nosa
beira, coas condicións de pericia, laboriosidade e forza dos nosos
obreiros —singularmente dos canteiros, dos que está por facer a
súa gabanza—, temos elementos dabondo pra nos enfrentar coas
dificultades desta empresa, e véncelas.
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Estas dificultades aparecen acusadas, principalmente, en dous
aspectos: O económico, que é unha quinta dimensión que sempre
entróu na Arquitectura —'•* que antes aparecía erara somentes
marcando o grado de suntuosidade— agora amóstrase preponde-
rante; e carabeando de signo impon restriccións ás que hai que se
someter, e acúsalas no carácter das construccións, xa que a sin-
xeleza que ela impon ten hoxe unha xusta apreciación encomiás-
tica. O outro aspecto desas dificultades está na perversión do gosto
con que se aprecia o arte polo pobo, ao que hai que reeducar pra
que os artistas se sintan asistidos pola apreciación cualitativa das

'súas concepcións. Porque vimos notando que, desgraciadamente,
son. móitos os que mostran a súa condición de inferioridade, dei-
xandose impresionar polo estrondo das dimensións e as extrava-
gancias.

Coas precedentes reflexións quérese xustificar a pretensión de
que as nosas institucións culturáis interveñan activamente nos or-
gaísmos rectores, actuando na Arquitectura galega pra He dar os
nosos matices.

Pra que esa aportación vena ben valorizada nabería que com-
pletar os interesantes estudos que se teñen feito das características
da nosa vida, con outros que á vista das modalidades que a ac-
tualidáde trouxo, discriminaran as que encaixan naturalmente ñas
nosas maneiras; das que un vano e noxento mimetismo tenciona
mestiirar con elas, e que compre saírlle ao paso con resoante pro-
testa.

Deste estudo, no que terían de colaborar tódalas entidades e
persoas que dirixen as actividades do pensaimento na nosa térra
—e que era ben que tiveran resonancias de divulgación, pra es-
pertar ñas xentes a sensibilidade que hoxe parece desorientada ou
morta— sairían sin dúbida as normas pra poder facer a nosa apor-
tación con signo propio e peculiar á Arquitectura moderna.

Os propósitos, en camino de se realizar, dunha Diputación pra
levar ás vilas e aldeas da súa demarcación reformas e novas cons-
trucións pra os seus servicios públicos, se teñen repercusión —co-
mo é de desexar— no resto do país, forzaría a necesidade de pre-
parar un plan xeneral que as rexira na súa coalidade e na súa
cuantía. Pra que na súa coalidade tivera expresión de moderni-
dade a nosa xenuína maneira de facer, e pra apreciar a súa cuan-
tía, nabería que resolver o arduo problema do xeito máis come-
nente pra asentar á xente no noso chan. Porque hoxe propéndese
a acrecentar sin tino e perigosamente ás cidades —unhas poucas
cidades—, en evidente perxuicio cío agro e da xeneral economía,
poisque parecen darse as razóns da comenencia de repartir os fo-
cos de actividade nos menos lugares que se prestan a unha maior
eficacia.

Este criterio, que xa está respaldado por determinados inicia-
dores doutros países que van á cabeza do progreso, teñen máis
xustifkación no noso en tódolos sentidos: No estético, porque a
nosa topografía, como a da Grecia nai, ven caracterizada non por
grandes estensións, sinón pola variedade de lugares de limitadas
dimensións, que ofrecen, polas súas condicións de clima e paisaxe,
medio axeitado para a vida das xentes. E no orde económico e
social, porque as nosas industrias —expoñente actual da riqueza—
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teñen o seu acento léxico non en focos concentrados, sinón á beira
dos mesmos lugares da térra e do mar onde está a súa base na-
tural.

Si tal acontecerá estaríamos en camino de poder facer que Ga-
licia puidera aparecer —na concreción dunha España moderna—
con destacada e singular prestancia. Pero a carón dun programa
ben definido a cumprir que chegara ao fondo do noso sentimento,
todos os galegos aportarían, con emoción creadora, o seu tributo á
Terra-Nai, pra facer déla un lugar no que todos, nun ambiente de
paz e xusticia, puidéramos traballar, cantar e louvar a Deus.

O arquitecto imaxinóu así a casa na que desexaba vivir

VKX> ARQUITECTÓNICO

O creoemento de Vigo foi e é tan intenso, que o seu pasado, o
seu presente e un futuro inmediato, no que a urbanismo se refire,
poden abranguérese dunha ollada.

Pola súa intensa vida e progreso constante adiantóuse ás pre-
visións máis optimistas, e, fallo dun plan estudado, o seu desen-
volvimento verificóuse dun xeito arbitrario e tan desgraciado que
o remedio é superior, por agora, á nosa capacidade económica.

Pero o examen do pasado debe servírmonos de lección pra o
porvir, e nesta empresa de nos preparar pra o porvir todos debe-
mos interesarnos.
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O Vigo antigo, no aspecto arquitectónico que tratamos, inda
que é curioso, non é fonte de ensinos: As actividades da pequeña
poboación de entón reducíanse as faenas da pesca e ao trafego
marítimo. O centro de gravedade da vida emprazábase, por esto,
na zona comprendida antre o Berbés e a Laxe.

Porto militar, ao mesmo tempo, víase forzado a se desenvolver
dentro do reclino das súas murallas, e como —por razóns estra-
téxicas— estas murallas pechaban a parte máis accidentada do pa-
raxe, víronse obligados moitos devanceiros a agabear coas súas
vivendas polas pronunciadas encostas das ládeiras do Monte do
Castro que verquian ao Berbés e á Laxe.

O problema daquela era vencer as dificultades de acceso ás dis-
tintas plataformas que nestas ladeiras se escadaban, e ésto resol-
véuse do xeito que inda hoxe pode dexergarse: constituíndo aquela
zona a parte máis pintoresca da cidade.

Os exemplares da Arquitectura daquela época son verdadeira-
mente interesantes: As casas do Berbés, de pouco artificio na súa
estfutura, tencionaban somente satisfacer as sobrias necesidades
dos seus moradores, e con soio dous elementos de composición:
os soportáis pra facer neles, a coberto, as operacións de prepara-
ción do peixe, e os balcóns de estrevidos vóos sobre de rexos "can-
zorros", co que se chegóu a producir a sonada beleza daquel lugar.

Seguindo a calle Real atópanse ñas prosimidades da Colexiata
algúns tipos de casas merecentes de atención por se sinalar nelas
o influxo do Renacimento.

Cumia nesta zona o soberbio templo da Colexiata, que, na mi-
ña opinión, é, no seu estilo e da súa época, do millor de Galicia.

Hei de considerar cómo o Vigo actual, o que se formóu dende
o derradeiro tercio do sáculo pasado; e así como no antigo están
xustificadas as deficiencias do seu trazado, nesta época non cabe
disculpa.

Puido remediárese este gravísimo fundamental defeito de tra-
zado, porque en tempo oportuno encetáronse e propuxéronse dúas
vías que, de facerse, terían cambeado de cheo a lamentable dis-
posición do Vigo actual na súa parte máis vital.

Eran estas vías: Unha, que partindo do Areal chegaba deica a
Porta do Sol en soave pendente —a casa do Banco de España
marca esta dirección—; e outra, a proposta polo señor Soler, que
unía a Praza de Urzais co Peirao da Laxe.

Esta cruz de grandes vías tería remediado o absurdo trazado
actual, pois pola racional conexión con elas, o resto da cidade te-
ría outro perfil e outra orientación.

Na apreciación da Arquitectura viguesa dos derradeiros tempos,
necesariamente teño de patinar, facendo equilibrios pra disculpar
erros; porque de seguro, teréi eu que me arrepentir de moitos.

Dende logo é innegable a sensación de riqueza que produce
grande parte das nosas rúas. Pero esta riqueza...

Houbo un tempo no que os arquitectos e mestres de obras, se-
guindo os ensinos de Compostela, fixeron en Vigo cousas moi dis-
cretas; pero, quezáis, respondendo ao esprito dos habitantes pa-
sóuse desta discreción, nun tolo afán de superación, aos meirandes
excesos. A nobre pedra da nosa térra foi torturada por torbuíños
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de espiráis e follatería, e rara vez se atopa tratada en planos e
molduras sinxelos, como pide a súa natureza e a súa misión ar-
quitectónica.

O exexnplo do soberbio templo da Colexiata non iluminóu a
mente dos nosos artífices.

E estamos frente do mañán, e nesta palabra apenas hai metá-
fora, porque os acontecementos do orde que tratamos, precipitante
despóis da Grande Guerra, en marcha vertixinosa, en todos os po-
bos que, pola súa vitalidade, vibran ao unísono do abritamento
universal.

Coido que estamos nos días de iniciación da nova Era.
Xa están deseñadas perfeitamente as características da nosa

vida, é xa están amoxonadas as súas zonas. A Industria, a Comu-
nicación Trasatlántica e o Comercio. As tres zonas ocupan o noso
litoral dende Bouzas deica a Guia.

Agora compre disponer o noso solar pra recoller a vida que
chegando dende o mar ten de latexar en cada zona.

Por outra banda, os centros políticos, sociáis e docentes xa te-
ñen consistencia e volume pra que ocupen seriamente a nosa aten-
ción; e co enumerado se forme un programa que non dea lugar
a vacilacións.

¿A arquitectura deste mañán?
Eu confío en que os ensinos do pasado, a capacidade de com-

prensión que a cultura media do pobo acadóu e a importancia do
empeño a realizar, serán propulsores da nosa vontade.

Non poderán sustraerse as construcións da parte comercial e
industrial ás disposicións de carácter universal que imprimen nes-
tes edificios o seu contido. Pero ñas vivendas e no resto dos \ edi-
ficios, sería de se laiar que esquecéramos que estamos en Galicia,
e que aquí hai elementos de ensino pra poboar un mundo.

No Axuntamento actívanse os traballos preparatorios para a
confección do plano xeneral do futuro Vigo. Como este importan-
tísimo asunto, pra que teña alma, debe ser obra de todos, haberá
ocasión de volver sobre del máis pousadamente, e daquela haberá
dibuxos que aquí non caben nesta prosa plumbiza.

M. GÓMEZ ROMÁN
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