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A COR 
 

Introdución 

 

Procedeuse a unha análise secuencial das fachadas urbanas, desde os puntos máis afastados, 

que permitiron unha visión global das fachadas da Vila, chegando ata o grao de percepción 

inmediato que dá a escala das rúas. 

 

Paralelamente a esta gradación estudáronse as perspectivas, ata agora inéditas, resultado da 

secuencia histórica urbanizadora do ámbito do Plan Especial do Casco Vello. 

 

A sensación cromática nun medio urbano aparece configurada pola suma de diferentes 

variables: luminosidade do día, inclinación solar, estación do ano, orientación, elementos do 

ámbito publico (pavimentación, xardíns, mobiliario urbano, farois, buzóns, sinais de tráfico, 

etc.), elementos da edificación (fondos, relevos, baseamentos, impostas, recercados, 

carpinterías, ferraxes, cubertas, etc.). Ao existir capacidade de control sobre estas dúas 

últimas variables, é nelas onde se centra o traballo. 

 

A elección de tonalidades, texturas e acabados será obxecto dunha fase proxectual 

posterior, que terá como base de decisión a información recollida no traballo de campo, e en 

calquera caso, queda aberto ás decisións que se tomen no proxecto definitivo que terá a 

facultade de efectuar os axustes oportunos na selección de edificacións afectadas.  

 

Ademais se terán en conta a posible singularidade recollida na memoria da Guía de Cor e 

materiais vinculada á Estratexia e ao catálogo da Paisaxe, que en relación á área da 

Galicia setentrional, para o caso de Cariño establece o seguinte, e que se cita a 

continuación: 

 
“ … 

Nos núcleos de Viveiro, Xunqueira, Celeiro, O Barqueiro, Porto de Bares, Espasante e Cariño atópanse casas 

mariñeiras, segundo as tipoloxías descritas por Manuel Caamaño (2003) e Pedro de Llano (1983). Nos seus 

muros atópanse restos das antigas xabelgas e pinturas ó cal e nas súas carpinterías restos das pinturas 

utilizadas que, polas súas cores, ben poderían ser pinturas de embarcacións, segundo manifesta a tradición oral 

recollida. A cor das pinturas que se atopan nas fachadas é, recorrentemente, o branco do cal, salvo a excepción 

da rúa Lavandeiras en Celeiro, na que aparecen, nas fachadas actuais dos edificios non habitados e sen 

mantemento desde hai tempo, unhas cores especiais que se estudaron no traballo por medio de debuxos 

sacando as cores do estudo pormenorizado dos restos de pinturas que se atopan nas fachadas. A conclusión á 

que se chega é que esas cores son consecuencia dunha circunstancia que habería que buscar nunha análise da 

evolución urbanística de Celeiro, tendo en conta que na fotografía aérea de 1956 ditas construcións aparecen a 

carón dun areal, circunstancia que cambiou cando se procedeu ao recheo que as afastou do mar. 

No núcleo de Cariño aparece unha linguaxe cromática especial, que ben puidera ser o reflexo da 

reivindicación dunha identidade, consecuencia das aspiracións locais históricas para ser concello, 

conseguidas no ano 1988. Necesitaríase dun estudo individualizado e pormenorizado que podería chegar 



 

Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Vello de Cariño. Información Urbanística e Diagnose              2 de 7  

á conclusión da necesidade dun plan de cor específico, polo posible reflexo no uso da cor nas fachadas 

dos edificios do núcleo dunha reivindicación histórica, polo tanto, dunha circunstancia social de 

significación dunha identidade. 

…”. 
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Criterios de utilización da cor. Medición de cor existente en fachadas exteriores 

 

Sendo este, fundamentalmente, un proxecto de utilización da cor, faise necesario definir os 

criterios xerais que se adoptarán no seu emprego. Así como se deberá determinar o período 

e a morfotipoloxía á que pertence o edificio obxecto de análise e intervención. 

 

O sistema de notación, segundo UNE 48103, fíxase como o N.C.S. (Natural Color 

System). Por isto as cores a empregar serán as máis claras e menos saturadas de cada 

ton, é dicir, pouco pigmento e moita cantidade de branco de maneira que se produza unha 

alteración da paisaxe urbana construída sempre moi controlada. 

 

A extracción das cores das mostras resultantes descritas, utilizando as cartas N.C.S. nas 

condicións de luz apropiada, con luz exterior e nas horas centrais do día, foron comparadas 

coas obtidas co ceo nubrado. Foron testadas 427 unidades edificatorias, das que se 

obtiveron 272 cores que conforman a carta cromática do estado actual do Casco Vello. 

 

Á hora de medir unha cor, hai certos aspectos que teñen particular relevancia: a xeometría 

de lectura, a fonte de luz, o método de detección da cor. En xeral, trátase de simular a 

percepción visual que o ollo humano ten sobre unha cor ao visualizala, para igualar as 

medicións ao que nós realmente vemos. Isto conséguese a través da fonte de luz adecuada 

(D65, ou Luz Solar) e o detector preferido (foto-detectores ou cámaras CCD). 

 

Por outro lado, unha cámara extrae as cores de "o que ve" e non o de "o que de verdade 

hai"; é dicir, que inflúen criticamente as condicións de luz coas que midamos. 

 

O ollo humano pode ver luz dentro do rango visible; sen embargo, luz non é o mesmo que 

cor. A luz defínese como a radiación que estimula a retina do ollo e posibilita a visión. A 

estimulación do ollo transmítese ao cerebro e é aquí onde o concepto “cor” ten lugar por 

primeira vez, como resposta por parte do cerebro á información recibida procedente do ollo. 

 

O principio polo cal as persoas perciben a cor e o principio polo cal un medidor da cor 

analiza a cor é basicamente o mesmo. O método empregado polos medidores de cor 

denomínase método triestímulo; os colorímetros que empregan este método están 

deseñados para medir a luz de, aproximadamente, o mesmo modo no que o ollo humano 

percibe a luz. 

 

Son moitas as causas das diferenzas de cor no pintado das fachadas, afectando de diversas 

maneiras na percepción da cor. Por citar algunhas, que non son as únicas pero si as máis 

importantes: a luz que incide, o tamaño da superficie pintada, a forma da fachada, a 

distancia desde a que habitualmente observamos esa fachada. 
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Cada unha destas causas afecta á cor dunha maneira, facendo que a cor que o ollo humano 

ve non sempre sexa o que se ten aplicado. 

 

Centrados na que consideramos máis importante, a distancia desde a cal vemos unha 

superficie pintada prodúcese un efecto entre a cor real coa que pintamos unha fachada e a 

cor aparente que percibimos desde unha determinada distancia que resulta nunha variación 

na percepción da cor, que depende moito do ton, da cromaticidade e da brancura da cor. 

 

Como regra aproximada considérase que unha cor ao ser observada desde unha distancia 

duns 50 metros, en xeral mantén unha cromaticidade similar, pero a lectura da cor é máis 

clara e máis limpa. 
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Clasificación da cor e modelos de medición 

 

Como sistema de clasificación da cor, elixiuse, por ser de fácil manexo, o N.C.S. Natural 

Color System, que tomando como base a norma sueca SS 019102, aparece desenvolvido e 

recollido en España na UNE 48103, nunha carta de cor que edita Color Instant 3D. 

 

Para nomear cada cor emprégase un conxunto de letras e números (exemplo: B3G52). A 

primeira letra dá o ton dominante, a segunda o subton ou matiz e o número entre letras 

indica a escala triangular da color á que pertence B3G.. = 7 partes de azul por 3 partes de 

verde. (Debido a que o ollo humano non percibe os escalonamentos de lonxitude de onda, 

nesta, como noutras escalas, o paso dun ton a outro establécese por percepción sensorial). 

 

O penúltimo díxito (...5.) sinala a intensidade de cor: ...52 = 50% de cor, 20% de negro, e o 

resto, 30% de branco. 

 

O último díxito (....2) sinala a proporción de negro, sendo o branco (claridade) a porcentaxe 

restante: 100% - 50% - 20% e claridade: 30%. 

 

Adxúntase a continuación una paleta de cores de fondos da escea urbana actual de Cariño. 

A referencia á cor realízase de acordo coa codificación do sistema N.C.S. (Natural Color 

System). 

 

A reproducción das cores pode non ser a exacta, por iso prevalecerá sempre a notación 

N.C.S. delas. 
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Cartas de combinación de cores, estado actual 

 

Edificación construída Casco Vello de Cariño, área paisaxística Galicia Setentrional, encadre 

paisaxístico das Rías Altas Litorais. 

 

Fondos e elementos compositivos. 
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A reproducción de cores pode non ser a exacta, por iso prevalecerá sempre a notación 

N.C.S. delas. 

 


