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SARGADELOS  
 

UNHA EXEMPLO DE CRISE ENERXÉTICA NO S XIX  
 

Hoxe resultarianos curioso, incluso sorprendente, oir como figuras da 
Ilustración como Campomanes ou o pai Sarmiento poñían a Galicia do S XVIII 
coma ¡¡ exemplo de crisol onde interactuaban os ele mentos necesarios 
dun tecido industrial sólido !! 

 
Nunha sociedade como a galega que foi fundamentalmente rural e 

agrícola ata o S XX ( en 1900 o 86% da poboación activa traballaba no sector 
agrario ), a industria doméstica rural xogaba un importante papel no mercado, 
non xa local ou rexional, senon incluso extrarrexional. A isto poderiamos 
chamarlle a protoindustrialización, base sobre a que se poderia apousentar e 
desenrolar unha economía industrial moderna. 
 

No que se refire á metalurxia, na Galicia do S XVIII existía unha serie 
de entre 18 e 25 ferrerías artesanais ( máis de 200  no Pais Vasco) 
ubicadas nas montañas orientais de Lugo e Ourense, preto de fontes de 
mineral e de bosques onde extraer carbón vexetal pa ra obter a enerxía 
necesaria . Este último é un problema serio ó que se tiñan que enfrontar as 
ferrerías: o abastecemento de carbón vexetal. Os carboeiros tiñan a 
resistencia dos campesiños  xa que, a pesares da abundancia de bosque, 
este era un importante, e ás veces imprescindible, complemento ás 
explotacións agrarias que se via disminuido pola , para eles, intolerable 
deforestación . De tal xeito, a falta de abastecemento da principal fonte de 
enerxía ( o carbón vexetal ) fixo que se paralizaran, incluso pecharan, algunhas 
instalacións. 
 

Outra cousa é o proxecto de Antonio Raimundo Ibáñez ( Marqués de 
Sargadelos ) (Ferreirelas, Oscos, Asturias, 1749 – Ribadeo, 1809 ) 

Ambicioso e hábil empresario, tivo 10 fillos, 
ocupou diversos cargos políticos (coma por 
exemplo membro da Xunta de Defensa ribadense 
durante a Guerra da Independencia), recibiu a 
gran Cruz de Carlos III e os títulos de Marqués de 
Sargadelos e Conde de Orabaiceta. 

Adicouse durante anos a diversas 
actividades comerciais, importou liño dende Rusia 
e construiu un alto forno en Sargadelos, no que 
sería unha das iniciativas industriais máis 
importantes de Galicia nos séculos XVIII-XIX. No 
mesmo lugar creou tamén unha fábrica de 
cerámica, que chegou a ser un dos símbolos máis 
represenativos de Galicia: a cerámica de 
Sargadelos. 

Os interese deste empresario chocou 
rapidamente cos da nobleza ( que vía ameazados 
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os seus privilexios) e do campesiñado, ó cal obrigou ( coa colaboración do 
exército ) a colaborar. Tivo unha morte violenta,unha noite de 1809, nunhas 
circunstancias ainda non esclarecidas. 

 Asociado co importante empresario José Andrés García en 1784 crea 
na provincia de Mondoñedo ferrerias e proxectan un moderno complexo 
siderúrxico en Sargadelos que comenza a producir en 1794, coa base dunha 
protoindustrialización metalúrxica anterior (industria rural doméstica). Sendo 
pioneiro incluso en España, Sargadelos adicouse a fabricar material de guerra 
e de enseres civis, ceando tamén unha fábrica de cerámica en 1806. 

Pero o proxecto de Sargadelos tiña o seu propio talón de  Aquiles  ( 
aparte da escasez de mineral), curiosamente o mesmo que as ferrerías 
tradicionais: a utilización de carbón vexetal coma combustible, 
procedentes dos bosques comunais , o que supoñía unha man de obra 
numerosa para o transporte ( uns 40 días de traballo anual por parte de cada 
campesiño). Para isto os altos fornos disfrutaban de enormes privilexios 
señoriais sobre montes e incluso sobre os pobos. 

Isto causa, igual que no caso da metalurxia rural, a oposición do 
campesiñado. Oposición proporcional á cantidade de madeira que se ía usar: 
enorme. Pero Ibáñez impuxo a súa vontade, sentindose apoiado polo exército ó 
que abastecia de material bélico ( o Arsenal de Ferrol), sometendo á sua 
xurisdicción inxentes extensións de bosque e ós campesiños, que 
transportaban mineral, madeira, carbón,… Tal foi o abuso que as protestas 
foron tales coma os do 30 de abril de 1798: máis de 4.000 persoas se 
amotinaron queimando a casa e fábricas de Ibáñez. N o fondo estaban en 
xogo algúns dos mecanismos da sociedade rural tradi cional, na cal o 
monte é unha importante fonte de recursos para o ca mpesiñado . Os 
conflictos sociais seguiron ata a violenta morte do marqués de Sargadelos en 
1.809. 
 

“igualmente fue un suceso bien extraño y singular, si se mira bajo el aspecto 

de que unos 4.000 aldeanos, labradores, de un clima templado, suave y 

benigno como Galicia, gente sobria, pacífica, sufrida y laboriosa se unieran y 

congregaran en un viernes dia de trabajo para dirigirse a la casa de Ibáñez. 

Qualquiera que fuese el objeto, lo cierto es que parece imposible fuese el de 

servir al capricho de docena y media de personas, como supone Ibáñez. Sólo 

un interés propio, un interés seguro, un interés grande, y un interés común 

pudo ser capaz de sacar, propiamente hablando, de sus casillas y de sus 

heredades aquella multitud de gente pacífica y aplicad"
(1) 

 
A producción media anual dos primeiros anos foi de 537 TM (11.687 

quintais) (Entre 2 e 2,7 TM diarias – 3 coladas diarias ), utilizando mineral de 
minas cercanas (Reinante e Galdo ) e carbón vexetal, o que non era símbolo 
arcaizante, xa que no S XVIII só se usaba carbón mineral nos altos fornos 
británicos, seguindo o uso do vexetal no continente ata mediados do S XIX. 

Despois da Guerra da Independencia, e por diversos motivos, a fábrica 
sofre unha semiparalización, ata que en 1841 Luis de la Riva e un grupo de 
comeciantes e banqueiros galegos intenta facer un complexo industrial 
moderno, mellorando as técnicas de producción e optimizando o uso de 
enerxía, ampliando os mecanismos de producción de enexía hidráulica e 
instalando 2 máquinas de vapor.  
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Pero a innoivación máis decisiva foi no sistema de inxección de aire na 
fundición, aire que pasa a ser quente, resultando unha reducción significativa 
no consumo de combustible: 

 

 
 

Pero o talón de Aquiles seguía a ser o mesmo: a dep endencia do 
carbón vexetal coma fonte de enerxía, acabando por usar combustible 
inglés ata o peche da siderúrxica en 1875. 
 

“Tralas reformas citadas, a fundición de Sargadelos pasa a ter unha 

capacidade de producción anual de colado de uns 45.000 quintales, é decir 

pouco mais de 2.000 Tm. anuais. Na práctica, as limitacions impostas polo uso 

de combustible vexetal van permitir manter encendido continuamente o 

maior dos fornos, e só ocasionalmente o outro, polo que a producción real de 

colado estabilizarase un pouco por riba das 1.150 Tm. Anuais, unha cantidade 

que, en todo caso, era mais do doble da dos anos anteriores ó arrendo. 

Ademáis desas limitacións xerais para cualquiera forno ó carbón 

vexetal, é decir, a fraxilidade deste e o crecemento dos costes en función da 

distancia á fábrica, no caso de Sargadelos existia desde o punto de vista ds 

costes outra fundamental: os fornos tiñan o dominio dunhas 1.800 ha. de 

bosque, do que se podian obter uns 20.000 quintais anuais sin pagar a 

madeira, o que significaba un coste medio de 3,60 rs./qq. de carbón. A partir 

de esos 20.000 qq., habia que comprar a leña, o que se traducía nun coste 

duns 6 rs./qq... Non é que no houbera carbón vexetal, senon que a partir 

dunha certa escala de producción, os costes marxinais se disparaban. 

A estratexia da empresa para ampliar a súa producción de colado fora 

inicialmente a de substituir en un dos fornos o consumo de carbón vexetal 

polo  de antracita. Pero, tras unha serie de experimentos con este 

combustible, fracasados "por desarrollarse unha excesiva temperatura, que 

destruia o crisol e a camisa do forno na súa parte inferior” 
(2)

, o proxecto foi 

abandonado e empezou a estudarse a posibilidade de establecer un novo alto 

forno noutro punto de Galicia, na procura de mellor suministro de carbón 

vexetal e de economías externas para o transporte de materias primas e 

productos. O novo forno alto empezou a funcionar no porto de Carril, xunto á 

actual Vilagarcia, no ano 1848”
(3) 

 

 
 



4 
viaxeaitaca.blogaliza.org 

¿Por que? As Rías Baixas, aparte de ofecer un tráfico márítimo máis 
activo e favorable coa conseguinte baixa no coste do carbón inglés, eran unha 
zona sen tradición siderúrxica e , polo tanto, a deforestación era moito menor 
que no norte lucense. 
 

 
 

A partires dos anos 50, ademáis de ter unha maior competencia na 
producción de ferro ó carbón vexetal, estase a introducir o uso de carbón 
mineral nos altos fornos ( ver cadro anteior ). Pero Sargadelos vai sobrevivindo, 
ainda sendo unha empresa pequena, mentras non sobrepase a capacidade de 
producción de carbón vexetal dos montes propios. 

 
En 1875 os fornos apáganse definitivamente. Non poi do superar a 

falta de posibilidade de acceder ó carbón mineral e  ferro inglés ou 
asturiano. A era do aceiro acabou de rematar a Sarg adelos. 

 
_____________________________________________________ 

 
(1) AHN, Consejos, leg. 1137. 
 
(2) "Sobre la empresa de las fábricas de fundición y loza de Sargadelos", en Guia del 
Minero, 
1848, pp. 192-194.  

(3) Carmona Badía, J: “Sargadelos en la historia de la siderurgia española”, Revista de 

Historia Industrial nº 3, ano 1.993 

NOTAS: 

• Palabras clave:  

o Carbón vexetal 

o Deforestación 

o Revoltas campesiñas.Antigo Réxime ( privilexios nobiliares) 

o Aforro de enerxia: aire quente 

o Enerxía hidráulica e Máquinas de vapor: aumento de producción. 
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o Antracita frente a carbón vexetal: averiguar o poder calorífico de cada 
unha e explicar porque ó usar a primeira rompe o crisol.  

� A antracita precisa  menor volume  para su conversión en coque, 
o que abarataba costes de transporte. 
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