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1. Metodoloxía
No presente estudio do panorama da arquitectura contemporánea feita
por mulleres en Santiago de Compostela, estableceuse unha análise
cuantitativa a man baseada nos datos extraídos da web Arquitectura de
Galicia <http://arquitecturadegalicia.eu/>.
Arquitectura de Galicia busca “crear unha base de datos sobre a
arquitectura que se realizou en Galicia nas últimas décadas” e en
concreto nos últimos 60 anos, dun xeito directo e sinxelo, respondendo á
“falta de datos de calidade sobre o patrimonio arquitectónico actual”.
Dito catálogo dixital foi creado por un equipo de persoas mozas
estudantes e profesionais da arquitectura en 2011, chegando a ser
merecedor do Premio Coag XVI na categoría de Investigación e
Divulgación no ano 2015.
A pesquisa, polo tanto, inclúe todas aquelas arquitecturas
contemporáneas da cidade de Santiago de Compostela que pola súa
recoñecida calidade foron recollidas en guías ou premiadas en
certames de arquitectura. Estes son os criterios empregados na maioría
de casos por Arquitectura de Galicia á hora de destacar ás obras. Do
mesmo xeito, tamén se procedeu á análise segundo o xénero das e dos
profesionais da arquitectura responsables das mesmas a partir de datos
expostos nas páxinas web dos seus respectivos estudios.
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2. Panorama da arquitectura contemporánea en Santiago de
Compostela
A base de datos de arquitectura contemporánea arquitecturadegalicia.eu
recolle un total de 86 edificacións de recoñecido prestixio localizadas na
cidade de Santiago de Compostela.
De estas 86 obras totais, non hai ningunha executada exclusivamente
por unha muller ou conxunto de mulleres, sendo soamente 17 as que
contan con coautoría feminina. Practicamente a totalidade das mesmas
(o 80.2%) están proxectadas unicamente por arquitectos, reservando
unha anecdótica e restante quinta parte do total (19.8%) para as obras
en que unha arquitecta figura, ao menos, como co-autora.

Táboa 1. Número e % de obras do panorama da arquitectura contemporáneas
construídas en Compostela segundo o xénero do/a profesional da arquitectura

Obras do panorama da arquitectura
contemporánea en Compostela
nº
%
Mulleres
Homes
Mulleres + Homes
TOTAL

0
69
17
86

0%
80.2%
19.8 %
100%

Fonte: Elaboración propia a partir de datos de arquitecturadegalicia.eu, 2016.

Ademais, se atendemos á súa clasificación cronolóxica, e tendo en conta
que Arquitectura de Galicia recolle as obras de arquitectura
construídas nos derradeiros 60 anos no país (concretamente a primeira
rexistrada en Santiago é a Escola de Maestría Industrial de Fernando
Moreno Barberá datada en 1959) atopamos que, a excepción de tres,
todas as demais de coautoría feminina foron executadas nos últimos
15 anos, concretamente a partir da década do 2000.
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Táboa 2. Obras de arquitectura contemporánea con, ao menos,
coautoría feminina en Santiago de Compostela

Ano

Obra

Autoría

1988

Facultade de Filoloxía

19892000
1992

Parque de Bonaval

Alberto Noguerol del Río
Pilar Díez Vázquez
Álvaro Siza
Isabel Aguirre

2002

Hotel NH Obradoiro

2003

AV Santa María de Villestro

2005

Viveiro de empresas en Santiago

2006

Rehabilitación de vivenda entre medianeiras

2007

Sala de prensa para SA Xestión Plan Xacobeo

2008

Vestiarios Campo Fútbol Sta Isabel

2009

Hotel Pazo de Altamira

2010

Praza de San Fructuoso

2010

Hotel Moure

2011

Nova Terminal do Aeroporto de Santiago de
Compostela
Reforma Casas Reais

20112012
2012

Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia

Alberto Noguerol del Río
Pilar Díez Vázquez
Mª José Aranguren Lopez
José González Gallegos
Angeles Santos
Carmen Ruíz
José Carlos Martínez
Elisabeth Ábalo
Gonzalo Alonso
Elisabeth Ábalo
Gonzalo Alonso
Elisabeth Ábalo
Gonzalo Alonso
Patricia Sabín
Enrique Blanco
Juan Creus
Covadonga Carrasco
Cristina Ansede
Alberto Quintáns
Elisabeth Ábalo
Gonzalo Alonso
Alberto Noguerol del Río
Pilar Díez Vázquez
Isabel Concheiro
Raphaël de Montard

Reurbanización de San Clemente

Elisabeth Ábalo
Gonzalo Alonso
Rehabilitación Casa do Cabildo
2012
Oficinas do Consorcio
Lourdes Pérez Castro
Hortas
en
Caramoniña
Elisabeth Ábalo
2015
Gonzalo Alonso
Fonte: Elaboración propia a partir de datos de arquitecturadegalicia.eu, 2016. Nota
aclaratoria: na orde dos nomes respectouse a establecida nos propios estudios de
arquitectura ou, no seu caso, na web de referencia.
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3. Discusión
Os datos amosan unha ampla desigualdade no referente á presencia,
recoñecemento e visibilidade das arquitectas que teñen traballado na
cidade de Santiago de Compostela nos últimos 60 anos, aínda a pesar
das 14 obras de arquitectura sumadas nos últimos 15 con ao menos
coautoría feminina, que aínda así veñen a representar tan só unha
quinta parte do total: 19.8% ou 17 obras de ao menos coautoría feminina
fronte ás 80.2% ou 69 obras de autoría exclusivamente masculina.
Se atendemos a esta evolución cronolóxica das cifras evidénciase como,
inclusive no ano 2000, tan só eran destacadas 3 obras de arquitectura
contemporánea de recoñecido prestixio con ao menos coautoría
feminina: a Facultade de Filoloxía (1988) e Palacio de Congresos e
Exposicións de Galicia (1992), de Noguerol e Díaz, e o Parque de Bonaval
(1989-2000) de Álvaro Siza e Isabel Aguirre. Este último caso resulta
pioneiro no recoñecemento dunha muller arquitecta galega coa
outorgamento do Premio Nacional de Arquitectura Manuel de la Dehesa
no ano 1997; un feito que 20 anos despois, continúa sendo excepcional.
Como dato digno de especial acentuación, insistir no feito de que a día
de hoxe aínda non existe absolutamente ningunha obra (0%)
recoñecida feita por unha muller ou colectivo de mulleres arquitectas
mentres que si é multitude, de xeito abafante, o 80.2% de arquitectura
recoñecida feita exclusivamente por homes arquitectos na cidade.
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4. Conclusión
O acceso das mulleres arquitectas a profesión foi evolucionando
paseniño ao longo do século XX; dende o primeiro terzo coa titulación das
primeiras arquitectas e a súa presencia xeneralizada nas escolas a partir
dos anos ’70 ata a paridade aproximada entre alumnas e alumnos que
existe na actualidade. Sen embargo, non atopamos cifras equitativas nos
colexios profesionais, onde aproximadamente tan só un terzo das persoas
adscritas son mulleres. Aínda así, estas cifras distan de corresponderse
coas porcentaxes tan agravadas que se evidencian neste estudio
(86.2% - 19.2% - 0%) e que veñen a evidenciar, pese os avances nalgúns
ámbitos, as grandes desigualdades existentes en función do xénero
que sofren as persoas que exercen á arquitectura hoxe en día.
As desigualdades de xénero, aínda persistentes na nosa sociedade, poñen
en relación esta diferenciada aportación e recoñecemento das e dos
profesionais da arquitectura en función do seu rol social:
- A segregación horizontal na profesión segundo o xénero ou como as
arquitectas son maioritariamente asalariadas en oposición aos
profesionais liberais ou cabezas visibles, como é o caso de
practicamente todas as obras estudiadas, nas que ademais a tendencia
á xerarquía individualizada na autoría supón un importante hándicap
no seu proceso de recoñecemento ao tempo que evidencia un proceso
inxusto e irreal: á arquitectura é fundamentalmente un traballo en
equipo.
- A invisibilidade á que se ven sometidas as arquitectas que en dita
xerarquía realizan maioritariamente tarefas de soporte, aínda cando
son maioría mulleres (invisibles) nos equipos de traballo de moito
estudios.
- A segregación vertical na profesión segundo o xénero e a restrición
das mulleres no seu acceso aos postos de poder e/ou toma de decisión,
limitando a súa presencia nas cabezas visibles dos equipos de traballo
dos estudios de arquitectura (teito de cristal e chan pegañento, ou as
restricións que coaccionan a chegada das mulleres).
- A falta de diversidade e nesgo androcéntrico existente nos xurados
de certames e demais postos de poder de institucións profesionais,
como o os Colexios de Arquitectura, compostos por homes na súa
inmensa maioría que tenden a recoñecer a iguais.
- A dobre xornada laboral que continúa implicando na actualidade a
asunción dos traballos de coidado e reprodutivos que o rol de xénero
naturaliza, e os imposibilísimos derivados desta situación que resultan
nas maiores taxas de abandono da profesión das arquitectas.
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- As peores condicións laborais que sofren as mulleres, a fenda
salarial e demais obstáculos financeiros e estruturais no mercado
laboral, tamén no ámbito da arquitectura.
Destacar ademais como esta perda ou exclusión (a non presencia ou
recoñecemento do outro 50% do capital humano no ámbito da
arquitectura), ten serias consecuencias na calidade da arquitectura
contemporánea, do mesmo xeito que non contribúe ao fomento dunha
sociedade xusta e equitativa.
Neste sentido, esta análise da situación real na que nos atopamos, tamén
na cidade de Santiago de Compostela, resulta clave no obxectivo de
construír da arquitectura e dos espazos das nosas cidades un futuro,
definitivamente, en ámbito de igualdade.

7

