
Prólop,u 

Dentro du pmzurmna da arquitectura ¡¿ulega Cll torno a 1900. afigu
m e oúm de Pedro J!arillu Orte¡¿a supó11 zmba referencia ohrif!.ada pur 
ser i!l 1111 dos humes que me/!or enconzmz as injlexióJzs que a arquitec
tur({ e~pmlola experimentm1 nu cambio de s&ulo. Eclecticismo e moder
nisllzo son os dous cban:.:us da sJÍtl traxecto11a prqfesional, compartilz
do cos arquitectos da s1ía :>.:eración us acertos e inquedanzas dwzha 
(poca. en si mesma ince11a, pero polo IIICSIIIO fondmnent~ atractiua. 

O autor desta 1/WIIVf!.m.fía, Xosi' Feri/{Í/Idez FerJI(ílldez. trazo11 con 
ji'rnzeza os aspectos l;iuf!.rtíficos de Pc>dro MarÍ/zo. facendo. á szía uez. 
z111ht1 z•aloración crítica da SIÍ(i arquitectura, a primeira que se an·is
ca sub re cstl! bu me de orixe za mormw. de> furnwción madrile1la e natu
ra/i:.:({(iu en Galiciti. O interese da ¡•isián de Xosé Fenuíndez queda 
¡¿arm1tido 11011 sá polo e4iH"Zu documental 1! intelpri!tatú•o que con
cretmnente se fili sobre Pedro J/m1izo. senón tamén polo prisma a tm
l ·<'s do col se a na/iza ó que fui arquitecto llll/11 icipal da Com iia. Nou
tms palahras. Xusé Fernúndez dedicou moitus anos a percorre-la 
arquitectura galega do Si'culo XIX e principios do XX. na procura dos 
an¡uitectos e mestres de ohras que j/'xeron posible este singular capítu
lo da arquitectura i!spmlola, e iso JIÓtase certamente 110 texto. Supón 
todo isto. sen d!Íbida. unba ({/alaia excepcional pam matiza-la obra 
des te arquitecto dc>lltro du n col/texto m á is Xl!ral que se identifica coa 
p({isaxe edilicia galcf.{l. 

ó faccr esta presentacicíJI dende "Hmlrid. dende a Escala de Arqui
tectura Jlt1 que estudio11 Pedro ,\/({rillo ata acada-lo seu título en 1892. 
11011 pudo por menos de mirar paro oirás para ¡·er que11 foron os seus 
profesores. pois isto nplica en pm1e o carácter inicial da szía obra. En 
primeiro lugar lembrarenzos qul! /~Jarillo fLx-o u 11ha cmTeira moi sinxe
la comparada cos estudios tlctuais Ult cosque os no¡•os planos 11os anun
cian. A carreim propiclmCJltc dita. a que se incluía bai.')(O o nome di? 
CIISi}/{11/ZtZ c~pcci{/1. COJ!stab(( de catrú {(JIOS. se IJI?Jl isto supznla ter cur
sadas prel'iamente tts CJlsiJI(i//ZtiS prcparatun'as ( Debuxo. Cálculo. p[,i-
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ca, Química, Mecánica, Estereotomía, etcétera) durante tres cursos. A 
ensinanza chamada especial contaba con moi poucas e específicas mate
rias: Con$trucctón, Teoría da Arle e Historia ·da Arquitectura, Compo
sición, Materiais e tres cursos de Proxectos, ademais de Arquitectura 
Legal, TopograjJa, Hidráulica e outras disciplinas que puideramos con
siderar menores. o número de alumnos era moi curlo, tanto. que hoxe 
case nos custa admití/o, pois, ó rematar Pedro Mariño a can-eira, non 
había máis de trinta e dous alumnos en toda a EscoJa de Arquitectura 
de Madrid, número este que era moi superior ó da EscoJa de Bárcelo
na, que funcionába xa regularniente dende 1875. Isto explica tamén 
qúe o cadro de profesores Jora moi exiguo, inda que notable, ·de tal xeito 
que cada un deles se encargaba de dúás ou tres materias diferentes. 
Todo isto convén coñecelo, pois daba a aqueJa EscoJa a aparencia dun 
obradoiro máis proxtm<;> ó estudio profesional que ó dunhas aulas de 
facultade universitaria, como hoxe sucede no mellor dos casos. 

O director da EscoJa de Arquitectura de Madrid era, daquela, Miguel 
Aguado de la Sierra, o autor do edificio da Real Academia da Lingua, 
dun ecléctico e interesante clasicistrJO que sen dúbida tiña moito que • 
ver coa orientación do prlmeiro curso de Proxectos que tiña ó seu cargo, 
ademais de ensinar Teoría da Arle. A EscoJa de Madrid, dende a súa 
creación en 1844, mantivera unha regra non escrita cal era a de que 
o seu director Jóse un dos profesores de Proxectos. · 

A Composición e os cursos segundo e terceiro de Proxectos con-eron 
a cargo de Francisco ]areño e Alarcón, o autor, entre outros moitos 
edificios, do chamado P.alacio de Bibliotecas e Museos, hoxe máis coñe
cido como Biblioteca Nacional e Museo Arqueolóxico Nacional. Era este 
un borne grave, condecorado ata a saciedade, arquitecto oficial dO 
Madrid isabelino, profesor algo entrado en anos cando o xove Mariño 
cursou aqueJas materias, pero un bo arquitecto que se achegou ó espí
rito de Schinkel, en parlicular, e á arquitectura alemana en xeral, ó 
que se chamoú o Rundbogenstil, na medida que o mostra o Tribunal 
de Contas de Madrid. A Biblioteca Nacional, da que as obras se alon
ga·ron moito no tempo, foi rematada por Antonio Ruiz de Salces que, 
na EscoJa, ensinaba TopograjJa e Xeodesia . 

A materia de Construcción dependía de Federico Aparici e So~no, 
arquitecto .que conta no seu haber, como obra singular, coa be/a Basí
lica de Covadonga en Asturias. Era un bo neomedievalista e os seus 
apuntamentos de consfnl:cción foron moi apreciados por v{;lrias xera
cións de estudiantes de arquitectura. Os Materiais, o seu coñecemen-
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to, fabricación e manipu/acjón, explicábaos Luis Cabello e Aso, borne 
de grande actividade e moi vinculado á Sociedade Central de Arqui
tectos que, como organización corporativa, seria o antecedente do futu
ro co/exio profesional. O Debuxo de Conxuntos e a Historia d,a Arqui
tectura estaban a cargo de Ricardo .Velázquez Bosco, magnífico. 
debuxant~, bo historiador, grande arquitecto e, o que aínda é máis 
dificil ver unido ó anterior, borne de claros e sans criterios respecto á 
restauración de monumentos. As súas clases de bistona, se se permite 
un comentario que no seu día me .fixo Fernando Garcia Mercada/ /errJ,
brando os seus anos de estudiante como alumno de Velázquez Bosco, 
debían ser, así e todo, algo aburridas pois dedicábase boa parte do ano 
a Jalar da arte camorra, e isto moito antes dos decisivos estudios de 
Parrot. Con todo, Ricardo Velázquez, arquitecto de tardío título, era 
nestes anos un dos profesores que puideron ter máis ·atractivo entre o 
alumnado, pois durante os anos en que estivo Pedro .M.ariño na Esco
Ja, fr.:x:o fronte ós encargos que maior sona /le deron, como a Escala de 
Minas ou o co'mezo do Ministerio de Fomento, boxe de Agricultura, 
logo de Jace-/o Palacio de Cristal. · • 

O autor do /.C.A./., Iihrtque Fort, explicaba Tecnoloxía Arquitectó
nica e Arquitectura Legal, mentres que o grande artista Arturo Mélida 
e Alinari, arquitecto, escultor e pintor, daba as clases de Modelado. En 
total oito profesores auxiliados jXJr non máis de media .ducia de axu
dantes, compuñan o cadro profesora/ da EscoJa. Nesta aprenderon a 
manexar con destreza a linguaxe ecléctica da arquitectura, onde a 
historia xogaba un papel de fondo do que cabía evadirse· en dirección 
ó eclecticismo fin de século, do que Pedro Mariño soubo tirar bo par
tido no edificio do concel/o da Coruña. Aínda se perciben ecos do 
monumenta/ismo enfático dun Velázquez Bosco así como outras voces 
que nos ieVarian ó recordo dos seus mestres. 

Cronolóxica e estilisticamente, Pedro Mariño pertence a unba xera
ción intermedia entre a que noutro lugar cbamei a de 1850, a de 
Gaudí, e a de 1875, isto é, a de julio Galán Caroaja/. Entre os mestres. 
do eclecticismo que acabaron facendo modernismo, e os que comeza
ron facendo modernismo para rematar proxeciando edificios racio
nalistas. Mariño ocupa unba incómoda situación intermedia que o 
levou a participar nos tres cbanzos Citados, como todos aqueles que 
nados na década dos sesenta ttveron unba vida máis ou menO.s pro
longada que /les permitiu alcanza-los anos 30 do noso século XX. Así 
ocorreu con Mariano Estanga (1867-1937), Pedro Cerdan (1862-1947), 
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Luis Bellido Gonzúlez ( 186CJ-1955J. Jftllllie/ ,\[({rtíncz l 'IHip,o ( 1869-
1928). Antonio Pintor ( 186.l-1946J. }ose> Pui,!.!, C{{(/t~falch ( 186-:-19'5-J. 
Antonio María Gal/isií Soql{(:' ( 1861-JCJO.)J. Ll1is J!illlctllli!l Parellad({ 
( 1868-1931 J. José Manuel Cortintl Pácz ( 1868-1950J. l"icente Juan 
Paswal Pastor (1865-1941 J. l "íctor Beltrí Roquetas ( 186 5-193 '5J, Pa/Jio 
J!Oilf!,U ió Segura ( 1 865-1956J. l?fcc5tem. moitos dos cales foro// ftllllc;/1 
arquitectos m un ic ipais en d isti n fas cid a des espmlo/({s. dl?scmpe1/ti ndo 
cometidos pa rafe/os ó que JI arillo hu u ho de as u m ir 1/tl Connh1. 

Son moitas. en fin. as re.fll?xións que suscita 1111 tmhallo como o de 
Xosé Fernández que aq11í se puh!ico e 111e bonm prologar. Pero non 
querería rematar sen lemhrar ó lector que est({ illi'Csti¡!,tiCÚÍII ten u intl?
rcse engadido de ri?Ciipemr 111/ deses t~rquitectos do século XIX lw!Ji
tualmente esquecidos po/a bistoriof!.ll~(ío e ahsoh1tmnente (Q,nomdos 
polo común das xentes. Este di!SCOIZI!Celllellto, di?Sf!.raciadomente, faci
litotl en moítas ocasiúns a desaparición de tant({ art¡uitectura tfl{{! boxl? 
desexarianzus uer incmpomda á paísaxe u rhmw das nasas cidades. 
A!oitos foron os di?!TIIbamentos que, en efecto. 1!117pobrl?ceroll o patri
monio arquitectónico dos sécu/os XIX e XX", ó quf! 11011 se /le pennitiu 
celebrar 101 cumpremzus centenario. pese <ís argumentos en cm1tr({ 
esgrimidos por historiadores e arquitectos. empe1zadus en facl?r I'e-/us 
z•a/ores ilTemprazables de toda esta arquitectura. Ncsa fi¡za o autor do 
libro ofrece arp,mnentos máis qup dahundo para sa!t·agarda-la obra de 
Pedro Jfari1/o. que se ben l?stñ consolidada, 11011 por iso se pude des
coidar. pois firme era o desaparecido mercado Eusehio da Guarda, IIa 
praza de Lugo da Conn1a. e estable o derruhado Teatro-Circo Emi/i({ 
Pardo Bazán. que na mesnw cidade din'xiu J!arilzo. Todos CU/zecemos 
situacións seme/lantes e recentes IWittras cidades de Ga/icia e a todos 
compete cmztribuír sexa dende a historia. dende o proxecto uu dende' 
a política municipal para tmns111itir nas mellores condicións este lega
do, do que 110n cabe COIIsidemrse a/leo. 

PEDRO NA\:-\SCUÉS PALACIO 

Catt!drltin > JJ E.T.S.A. Jc ~ladrid L' Acadt!mico de ~umt'ro 

d.t Real de Ht!b' Arte ' de San Fern.tndo 
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