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Resumo. O patrimonio industrial está a acadar en Galicia a día de hoxe unha valo-
ración tardía (xurdida en Gran Bretaña, por exemplo, na década dos sesenta do sé-
culo pasado) que o fai partícipe dos campos de estudo da Arquitectura e da Historia 
da Arte. Tentamos achegarnos nas seguintes liñas á situación de presente e futuro 
-incerto- destes bens no concello da Estrada, nuns tempos nos que a industria se 
está a convertir en cultura e a cultura e o ocio, en industria.

Abstract. Nowadays, industrial heritage in Galicia is becoming a late valuation (ari-
sen in Britain, for example, in the sixties of the last century) which contributes to 
the study fields of architecture and art history. In the following lines, we try to get 
close to the current situation and ‘uncertain’ future of these goods in A Estrada city 
council, at a time in which industry is becoming culture and culture and leisure are 

becoming industry.
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Non se pode establecer a relación dun pasado remo-
to co actual sen buscar de modo infantil no pasado 
toda explicación do presente ou no estado de cousas 
presente a explicación total do pasado.

Xulio Caro Baroja

Non somos conscientes da complexidade conceptual ante a que nos 
atopamos á hora de definir un binomio de palabras tan aparente-
mente sinxelo como “arquitectura industrial” até que afrontamos 
esa tarefa, pois a súa diversidade sectorial e clasificación non resul-
tan doadas: no ano 2011 o Plan Nacional de Patrimonio Industrial 
aprobado polo goberno de España propuxo unha definición e unha 
clasificación para eses bens. Centrándonos nos de carácter inmoble, 
estipulábanse catro tipos: “elementos industriais” que pola desapa-
rición do resto dos compoñentes fosen testemuño ou exemplo dal-
gunha actividade industrial; “conxuntos industriais” nos que se con-
servasen os seus compoñentes (caso dunha factoría, por exemplo); 
“paisaxes industriais” nos que se conservasen compoñentes esenciais 
dos procesos de produción; e “sistemas industriais” coma os de trans-
porte de auga, enerxía, viaxeiros, etc.
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Autores versados na materia como Cardellach1 consideran que a 
arquitectura industrial é a que adoita ter unha finalidade diferente 
á monumental; e non sempre é así. Non sempre monumentalida-
de e industria son conceptos excluíntes; aínda que a arquitectura 
industrial debe comprender aqueles edificios de uso colectivo que 
poideran ser definidos como produtos específicos da denominada Era 
Industrial e nos que se empregasen materiais preparados -ou prefa-
bricados- típicos da tecnoloxía dela (velaí mercados, matadoiros, 
galerías comerciais, vivendas de obreiros...)… acaso carece de mo-
numentalidade a Galería Vítor Manuel de Milán? E non é ademais 
un exemplo suliñable para toda Europa de arquitectura industrial 
propiciada pola denominada revolución industrial? Ou un autor tan 
serodio como Boileau2 non nos definiu a arquitectura como a arte de 
producir impresións estéticas por medio das construcións científicas 
máis avanzadas, sentando así o principio de que as máis inspiradas 
composicións arquitectónicas se resolvían cas últimas conclusións 
das ciencias da construción, que son así capaces de evocar sentimen-
tos artísticos? Por conseguinte, os edificios industriais poden tamén 
constituir unha completa manifestación da arte e da monumentali-
dade, e xenerar sentimentos tan poderosos coma os que Cardellach 
evoca referíndose a unha grande metrópole: “Sobre o Manhattan, 
aquela estreita rocha que xurde da auga, a apiñada construción de 
New York semella unha formación xeométrica que medra tocando 
as nubes polas espantosas alturas dos seus Sky scrapers con ánima 
de metal, rodeadas de chemineas que ennegrecen o ceo e de peiraos 
ateigados de mercadorías. A súa rada, gardada pola “Libertade ilumi-
nando ao mundo”, de Bartholdi, e os infinitos buques que fumegan-
tes surcan as súas rías, sobre as que se tenden as maiores catenarias 
do mundo, as guirnaldas de aceiro de Brooklyn e da ponte de Wi-
lliamsburg, infunden como unha alucinación frenética de comercio 
e ciencia, plasmada en ladrillo, en ferro e lume”3.

1 Aguilar Civera, i. “Entretiens sobre arquitectura industrial. Conferencias por F. Cardellach 
en la universidad de Barcelona, curso 1907-1908”. Ars Longa, Cuadernos de Arte. uni-
versidad de Valencia. Valencia, 1993. Páxs. 21-35.

2 Boileau, L. A. Histoire critique de l´invention en Arquitecture. Vve. Ch. Dunod. París, 
1886.

3 Aguilar Civera. op. cit.
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Resulta primordial centrar un pouco os significados e clarexar 
os conceptos: se aceptásemos o que di Aguilar Civera –outro autor 
de obrigada referencia nesta temática– poderíamos definila como 
aquela arquitectura que ten unha finalidade explotativa, industrial, 
que é viva expresión do comercio e está fundamentada nunhas ne-
cesidades socioeconómicas determinadas pola chamada revolución 
industrial4. Deberían terse en conta as manifestacións do ciclo pro-
dutivo na súa totalidade: incluídas a distribución e o consumo dos 
bens industriais. Así, falaríamos dunha rama das artes que atinxiría 
a tódalas tipoloxías edilicias derivadas da industrialización, desde 
industrias extractivas ou enerxéticas até as de transportes e comuni-
cacións e mesmo a obra pública.

A opción de considerar “arquitectura industrial” en exclusiva á 
marcada por algunha das definicións máis ou menos académicas que 
a fan derivar de conceptos vagos mesmo en canto a un consenso na 
súa datación (conceptos como “revolución industrial”, das que xa se 
produciron varias desde a que nos levou do Paleolítico ao Neolítico; 
“máquina”, como verba que non se refire a un dispositivo concre-
to…) faríanos desbotar gran parte da cultura material dalgún modo 
preindustrial que temos ao noso carón. Sería preciso un catálogo 
completo destes elementos para, posterioremente, unificar criterios 
tendendes á conservación, restauración, rehabilitación e preserva-
ción dos mesmos conciliados con novos usos e intereses urbanos 
–fuximos adrede do vocablo urbanístico– e sociais.

Porque se pretendemos considerar únicamente “arquitectura in-
dustrial” en sentido estricto, por poñer un exemplo, os conxuntos de 
explotacións mineiras cas vivendas nas que se proporcionaba aloxa-
mento aos traballadores, aos enxeñeiros, a representantes do po-
der… onde as xerarquías e oligarquías facían labores administrativas 
e organizativas utilizando edificios inspirados sempre en paradigmas 
anteriores como castelos ou residencias de principios compositivos 
renacentistas e barrocos que amosaban o poder da empresa ou do 
Estado (símbolos encadrados en frontóns, reloxos que determinaban 
a actividade dos que alí laboraban ou residían, cubículos ou garitas 

4 Aguilar Civera, i. Arquitectura industrial. Concepto, método y fuentes. Diputación de Va-
lencia. Valencia, 1998.
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para vixiar aos operarios, etc.)5… acaso se atopan moi distantes, 
en termos xerais, dun mosteiro? Son ou non son ambos conceptos 
unidades produtivas nas que un suposto poder central figuraba co-
mo único e primeiro empresario incorporando elementos simbólicos 
capaces de transferir visiblemente os signos da autoridade derivada 
do monopolio económico? Son ou non son ambas figuras unidades 
de cen  tralización de rendas, materias ou servizos (tanxibles ou in-
tanxibles)?

Partimos ademais da base de que non queda por completo claro o 
momento no que xurde a “industria moderna” nin a última –ou pe-
núltima– das denominadas “revolucións industriais”. Moito menos 
no noso país, que permaneceu (e aínda se mantén) lonxe das tenden-
cias doutras zonas de Europa con maior capitalización e dinamismo: 
ao sector do salgado de sardiña implantado nas costas galegas por 
fomentadores cataláns parece que sucedeu unha disposición de Car-
los III en 1774 para a creación de tres fábricas de lenzos “imitados de 
Westphalia” no Reino de Galicia6 e no Principado de Asturias que 
definirían a raíz da malograda industrialización galega (de aí que en 
Madrid aos que aquí denominábamos “lenzos do país” lles chamasen 
“coruñas” ou “viveros” durante moito tempo). O sistema empregado 
para formalizar esta produción téxtil foi o que os historiadores an-
glosaxóns chamaron “putting-out”, de industria doméstica rural ou 
traballo a domicilio: o liño7 era repartido en bruto para laborar con 
el nas casas, conseguindo así un estipendio que funcionaba a modo 
de complemento das actividades de agricultura de subsistencia pro-
pias da Galicia do Antigo Réxime (e que permaneceu vixente case 
até hoxe mesmo con outras actividades coma o traballo de madeiras 
e a torneiría, por exemplo, en varias parroquias da nosa contorna). 
De aí que os restos que poidamos atopar destes obradoiros de liño se 
reduzan á cultura material (ripanzos, mazas, fusos, rocas, espadelas, 
restrelos…); e no campo da arquitectura a pozos de asulagar ou aos 
batáns nos que se preparaban as telas. Aparte dos abondosos topó-
5 selvafolta, o. “El espacio del trabajo”. En Debats, nº 13, setembro, 1985. Páxs. 52-53.
6 Desde 1773 intensificouse a chegada de liño de zonas do mar Báltico aos portos de Riba-

deo, Carril e Vigo.
7 sobre este tema é interesante Carmona Badía, x. El atraso industrial. Auge y liquidación 

de las manufacturas textiles, 1700-1905. Barcelona, 1990. Páxs. 103-124.
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nimos do tipo Liñares, Liñeira, Liñariño… Cómpre mencionar que 
o cultivo e explotación desta planta viña de antigo en Galicia e xa 
nas ordeanzas da vila de Viveiro –redactadas en 1532– se regulaba 
e controlaba a almacenaxe de liño nas casas polo risco de incendios 
que ocasionaba. Debemos ver a expansión desta industria no XVIII 
non como un despegue económico ou unha especialización, senón 
como unha causa da insuficiencia do sistema agrario que compelía ás 
familias a ocuparse de fiar e tecer mediante o concurso e subseguinte 
lucro de almacenistas e intermediarios.

Poucos anos despois, en 1791, o val de Sargadelos “enchéuse de 
edificios, barracóns e obras para presas e canais. Casas para obreiros 
formando rúa, un bo mesón para xentes e visitantes, establos para 
as bestas de transporte, carboneiras, almacéns e escritorios”.8 E un 
ano máis tarde traballábase xa nas fábricas do que sería o primeiro 
establecemento de España de siderurxia moderna, a decir de algúns 
autores. Acaso sexa este intento de Antón Raimundo Ibáñez, mar-
qués de Sargadelos, o punto de inflexión en Galicia. Non é superfluo 
suliñar aquí o extracto dunha representación deste home ilustrado 
–e tildado tamén de afrancesado– redactada en 1788 e conservada 
no arquivo municipal de Ribadeo: 

O señorío representa unha reminiscencia dos escuros tempos góticos que xa 
non cabe entre as luces do noso século e se subsiste como unha reliquia que 
algún día próximo desaparecerá, non debe ser para crear estorbos á felicidade 
dos pobos. 

Estaba claro que os estamentos privilexiados do Antigo Réxime 
se opoñían a calquera actividade non tradicional que poidera tras-
tocar as súsa prerrogativas, ingresos e modo de vida. Mais chegara o 
tempo no que 

desapareceron as constitucións e limitacións medievais que pesaban sobre a 
industria, e os estadistas marabilláronse do grandioso fenómeno que non podían 
comprender nin seguir. A máquina, obediente, servía á vontade do home. Mais 
como a maquinaria diminuíu o potencial humano, o capital triunfou sobre o 
traballo e creou unha nova forma de escravitude.9 

8 Casariego, J. E. El Marqués de Sargadelos o los comienzos del industrialismo capitalista 
en España. gráficas suma, oviedo, 1950.

9 Harkort, F. Bemerkungen über die Hindernisse der Civilisation und Emancipation der un-
teren Klassen, 1844. Citado por E. J. Hobsbawm en Industria e imperio. Ed. Ariel. Barce-
lona, 1988
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Comenzaba o tempo da adoración no altar do deus Mercado que 
agora padecemos en detrimento de tódalas outras divinidades do 
Panteón.

Desde 1804 Ibáñez fabricou louza tomando como modelo as em-
presas de Bristol, nunha aventura desafortunada para el polos danos 
causados á riqueza madeireira da zona e aos veciños: porque se hai 
unha máxima nesto das industrias, non cabe dúbida de que é a de que 
a ubicación dunha delas calquera responde ás posibilidades lucrativas 
que o medio ofrece ao promotor ou empresario, de forma que sempre 
se produce unha alteración negativa do medio ambiente ou un inter-
cambio non recíproco, polo cal a natureza resulta perdedora en maior 
ou menor proporción: é obvio que a inxerencia, por exemplo, dun 
complexo de muíños de auga nun río produce desequilibrios nel; e ta-
mén é evidente que son menores e máis doados de reparar, superar ou 
asumir que os que xeneraría unha central eléctrica ou os que supoñen 
os verquidos da industria agrícola por lixiviación do solo... e moito 
máis estéticos para os gustos de case calquera primate europeo, que os 
sente mesmo como símbolos propios e parte do seu acervo histórico e 
cultural (o que podería constituir un mecanismo de supervivencia da 
especie aínda por estudar en toda a súa complexidade). 

Ben fose polas limitacións nas transformacións agrarias da pai-
saxe galega, polo localizado dos procesos industriais, pola carencia 
dunhas metrópoles que exercesen o pulo debido ou dunha burguesía 
acorde co momento, por unha monarquía con suxeitos da catadura 
de Fernando VII, pola emancipación das colonias... a Historia da 
industria en Galicia é unha historia de trens que pasaron sen parar, 
de oportunidades perdidas: os lenzos, os coiros, o papel, as ferrerías, 
a louza, as conserveiras, a madeira... foron incapaces de transformase 
en motor de arrastre para o conxunto da economía galega.

Mais voltando ao tema central, ímonos quedar con Casanelles10, 
quen considera patrimonio industrial non unicamente os lugares 
produtivos –sexan muíños, fábricas ou obradoiros diversos– senón 
as construcións con eles relacionados, os servizos (entendidos como 

10 Casanelles, E. “nuevo concepto de Patrimonio industrial, evolución de su valoración, 
significado y rentabilidad en el contexto internacional”, número monográfico “El Plan de 
Patrimonio industrial, Bienes culturales”. En Revista del Instituto del Patrimonio Histórico 
Español, nº 7, 2007, páx. 64. 
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lugares nos que se xenera, transmite e emprega enerxía, se conduce 
ou depura auga, etc.), as comunicacións... e mesmo os espazos sociais 
nos que se desenvolven actividades relacionadas con cultos relixio-
sos, educación, etc.

Así, debemos partir dos esbozos da primeira arquitectura prein-
dustrial, xurdidos do anonimato dos canteiros da zona denominada 
desde antigo Tabeirós-Terra de Montes. Unha “arquitectura sen ar-
quitectos” de xenios nativos e arquitectos anónimos (que diría Mo-
holy Nagy11), transmitida de persoa a persoa, de xeneración en xene-
ración, funcional e moi vencellada ao territorio no que se consiguen 
os materiais e co que se chega a unha conxunción estética raiana nos 
lindeiros da sostibilidade. Velaí outra industria en vías de extinción: 
a da canteiría, que aínda conserva vestixios de actividade extractiva 
de pedras nos montes da zona de Barcala, por exemplo.

Nun sentido integrador, o levantamento de edificios e infraes-
truturas é unha industria mediante a que a sociedade materializa, 
transmite e transforma a súa cultura, que se observa así en deter-
minadas ramas da arte da construción. Polo tanto, a arquitectura é 
un proceso, unha disciplina –se queremos– da espacialidade huma-
na, un produto cultural e social: deste modo, cando aos empresarios 
ou patronos lles pareceu que a mellora das condicións de vida dos 
obreiros ou asalariados era a solución para fuxir dunha situación de 
conflitividade, o factor estético asumiu un valor comercial aplicable 
aos espazos de traballo, ás vivendas, aos lugares de lecer… e foi can-
do xurdiron formas netamente industriais recoñecibles por todos: 
fábricas de plantas rectangulares longas e estreitas, ben iluminadas 
e desenvolvidas en altura (igual que as chemineas, para alonxar os 
fumes das vivendas e pisos) e que aínda hoxe ofrecen a flexibilidade 
funcional necesaria para readaptalas a outras actividades.

Unha vila de auga e madeira

Obviamente na nosa vila non imos encontrar exemplos notorios 
de arquitectura industrial suntuosa como acontece en cidades como 
Vigo ou A Coruña a partir de finais do século XIX, en certa forma 

11 Moholy-nagy, s. Native Genius in Anonymous Architecture in North America. Horizon 
Books, new York, 1957.
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inspirados polas obras de carácter administrativo, lúdico e industrial 
das capitais europeas do momento (o teatro García Barbón da cidade 
olívica, o edificio do Banco Pastor na herculina…). Carecemos de 
arsenais militares como Ferrol (que conta cun de gran magnificen-
cia desde 1750), de grandes industrias pesqueiras, salazóns, mineiría, 
“Reais Fábricas” como as de Sargadelos... aínda que debemos ter en 
conta que a pobreza dos galegos en xeral foi –e segue a ser– un factor 
importante nas dificultades económicas para o desenvolvemento do 
capitalismo na nosa terra, xa que fixa límites á expansión do merca-
do interior. Mais temos a obriga de conservar os nosos testemuños 
históricos por modestos que parezan; e non nos falta patrimonio in-
dustrial do que nos gabar polos seus valores arquitectónicos, históri-
cos, artísticos e polas súas singularidades:

No caso da Estrada toda a industria e a protoindustria semellan 
orbitar arredor da auga e da madeira, que a modo de eixos verte-
bradores forneceron de enerxía –a priori inesgotable– e de materia 
prima –abondosa e de calidade– a canto se elaborou nesta zona desde 
o Medievo até case os nosos días, nos que asistimos ao solpor dunha 
industria do moble que non soubo –ou non quixo– adaptarse ao mo-
derno “universo ikea”.

No concello contamos co maior número de muíños de auga do 
mundo por unidade de superficie, aos que se suman restos de batáns, 
ruínas de papeleiras (nas parroquias de Loimil, Riobó e posiblemente 
tamén en Rubín), aserradoiros, ferrerías (en Barcala), obradoiros de 
torneiros, centrais eléctricas que propiciaron a industrialización mo-
derna (no Liñares ao seu paso por Aguións pódense visitar os restos 
da central fundada por Camilo Pardo en Pina, na que se manteñen 
os motores de orixe alemá de comenzos do século XX), telleiras (na 
Somoza e Santeles, por exemplo), a denominada con certo desprezo 
“industria do garabullo” (nas ribeiras do Ulla da freguesía de Berres, 
lindante cas terras de Compostela e equidistante das poboacións 
costeiras ás que abastecía por igual duns bens de uso e consumo 
diario)... Todas foron xérmolo das máis recentes fábricas de carro-
cerías (como a desaparecida IGROVI), textís (confecións Blanco) 
e moblerías (velaí apelidos como Garrido, Puga, Valcárcel, Pose, 
Campuzano...) que parecen demostrar a paradoxa de carácter mar-
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xista-hegeliano de que a auga 
–como forma de enerxía– e a 
madeira –como material bási-
co– levaron implícita a propia 
decadencia das industrias que 
mercé a elas se orixinaron no 
noso “hinterlad”.

A industria da conversión 
de grans en fariña foi a pri-
meira das que podemos botar 
man que merecese tal nome; 
acompañou ao home no seu 
tránsito de cazador e recolec-
tor a gandeiro e agricultor: dos 
muíños de man que os nosos 
devanceiros manexaban nos 
castros e no neolítico pronto 
se transcendeu ao muíño mu-

lar romano (consérvase un exemplo marabillosamente ignorado en 
Ancorados) e, posteriormente, xeneráronse auténticos conxuntos 
etnográficos aos que se lles debe un mínimo de criterio: os chamados 
muíños de Xenlle na Somoza, o conxunto de papeleira e muíños de 
Loimil, o binomio presa de rego e sucesión de muíños en Parada, os 
recentemente restaurados de Sabucedo, etc.

Por desgraza a arquitectura industrial –e o patrimonio preindus-
trial agrario en xeral– atópase desprotexida e devaluada, carecendo 
mesmo dun sumario catálogo da súa riqueza que nos permita coñe-
cer con cifras exactas o número, situación, estado e máis caracterís-
ticas de cada unha das súas manifestacións: no caso paradigmático 
dos muíños cabe citar a López Pampín, que redactou un sumario 
catálogo aínda por mellorar e completar, labor no que debemos dar-
nos présa senón queremos correr o risco de perder para sempre boa 
parte dos muíños de río do concello, da mesma forma que perdimos 
os de vento.

Para maior escarnio, a “posta en valor” destes enxeños hidráuli-
cos revélase bastante deficiente en toda Galicia: na maioría dos ca-

Restos de muíño mular romano en Ancorados.
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sos redúcese a unha restauración que leva aparellada (como último 
fin e no mellor dos casos) a xestión ou visita do exterior dos mesmos 
por algunha oficiña de turismo local (eventual) con moi escasa difu-
sión ou por algunha empresa afín. Resultan envexables casos coma 
os de certas poboacións de Andalucía12 ou Castela que souberon 
explotar o seu filón de muíños de vento con accións que van desde e 
declaración como BICs (Bens de Interese Cultural) de moitos deles, 
á pormenorizada catalogación dos mesmos contemplando aspectos 
tipolóxicos e completada con fotografías e mesmo bibliografía, a di-
fusión e percorrido internáutico mediante aplicacións con posicio-
namentos GPS e rutas con posibilidade de navegación virtual por 
ortofotografías con galerías de imaxes… . Ferramentas que poten-
cian o desenvolvemento das localidades nas que se encontran, pro-
moven o emprego e axudan a fixar poboación no rural ao tempo que 
recuperan o patrimonio sen privalo do seu contexto histórico-terri-
torial: na Convención do Patrimonio Mundial (AA.VV., 2008), no 
seu primeiro artigo afírmase que “as paisaxes culturais representan a 
obra combinada da natureza e o home”. E polo artigo cadraxésimo 
séptimo considérase que as paisaxes culturais 

“ilustran a evolución da sociedade e os asentamentos humanos no transcurso 
do tempo, baixo a influencia das restricións físicas e/ou as oportunidades pre-
sentadas polo seu ambiente natural das sucesivas forzas sociais, económicas e 
culturais, tanto internas como externas”.

De instalacións adicadas á conversión da madeira –ben sexan 
aserradoiros, carpinterías ou fábricas de mobles– contamos tamén 
con gran copia de exemplos arruinados dos que botar man, por des-
graza: representación dun sector que soñou en competir cos suecos 
mais que nunca soubo integrar aos seus empregados como clientes 
potenciais (a diferenza do xigante nórdico) sen renunciar a parte 
dos seus beneficios.

12 Velaí, por exemplo, o “Proxecto de investigación de Excelencia” titulado “O patrimonio 
histórico molinar eólico de Andalucía” dirixido polo catedrático xosé ignacio Rojas sola 
no marco do 2º Plan Andaluz de investigación, Desenvolvemento e innovación da xunta 
de Andalucía, no que se recolle un detallado inventario dos muíños de vento que aínda 
perviven nesa comunidade autónoma contando unicamente cun total de 89 exemplares 
distribuídos nun espazo tan amplo como as provincias de Almería, Huelva e Cádiz.
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Hai que engadir tamén (e haberá que facelo en maior medida 
nun futuro) explotacións da industria gandeira ou agropecuaria en 
xeral que non conseguirán superar –por exemplo– o “lacticidio” po-
lítico que se fraguou na Unión Europea (aínda que mediando coope-
radores nacionais necesarios).

Ademais, temos a dubidosa honra de contar con exemplos im-
pensables noutros países de arquitectura industrial “virxe” -esto é, 
que nunca foi utilizada malia o elevado investimento que supuxo- e 
(como non) vencellada aos ríos: velaí o pomposo nome de Centro 
Ictiolóxico do río Ulla, que agocha unhas custosas instalacións que 
permanecen comidas das silveiras desde o seu remate, agardando 
acaso o seu posible rescate ou a súa excavación por futuros arqueó-
logos do incoherente.

Integración ou aproveitamento reinterpretado?

Sempre que se actúa sobre un edificio é lexítimo ter nostalxia do 
pasado: do seu e do noso como pobo. Pero tamén se abre, coas re-
formas e novos usos que se lle outorguen, unha xanela ao seu porvir. 
O saber da arquitectura consiste en avanzar, progresivamente, na 
consecución da síntese adecuada entre finalidade e forma. E facelo 
no contexto máis idóneo.

Así, aínda que xurdiron cunhas funcións e en resposta a unhas 
circunstancias históricas determinadas, está claro que a reciclaxe da 
arquitectura industrial consolídase como unha tendencia de futuro: 
á toma de conciencia do seu valor xunguíronse as primeiras actua-
cións e intervencións para outorgarlle usos novos acordes aos tem-
pos presentes. E aínda que sexan social e economicamente insosti-
bles, menos o é a restauración sen outro obxecto que a conservación 
contemplativa.

Para levar a bo fin unha integración –ou aproveitamento reinter-
pretado, se se prefire– destes edificios, adquire certa relevancia o es-
tudo dos arquivos de empresa13 que se poidan conservar ou recuperar, 
e que se sumen á historia oral como fontes básicas para esta experien-
cia: planos de instalacións, informes, correspondencia, expedientes 

13 gallego Domínguez, o. “Los archivos de empresa”. En Abaco, Revista de Cultura y Cien-
cias Sociales, 2ª época, nº 1. Primavera 1992. Páxs. 29-56.
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de obras, catálogos de produtos, estudos sobre xacementos, fotogra-
fías, folletos, propaganda, relatos de operarios e empregados...

O que se trata é de preservar os valores culturais destes edificios 
sen eliminar a memoria do que foron. Un reto de difícil solución: a 
compatibilidade de usos entre o edificio histórico con tódolos seus 
valores e unha nova utilidade. En moitos casos a rehabilitación da 
arquitectura industrial asúmese reducíndoa a un contenedor do que 
se elimina precisamente aquelo que o caracterizaba: a maquinaria, 
por exemplo. Porque hoxe a identidade de moitas empresas defínese 
por medio de actividades publicitarias a través de factores coma o 
seu patrimonio inmobiliario, que é a súa imaxe: prodúcese así un 
encontro entre o sector do patrimonio industrial ao que nos vimos 
referindo e un novo contexto cultural14. Mesmo poderíamos falar 
dunha nova industria: a industria cultural.

Ademais a arquitectura industrial convertíuse nunha das tipo-
loxías favoritas dos arquitectos contemporáneos pola súa amplitude, 
estética espacial, materiais… que os levou a seleccionar moitos edi-
ficios desta índole para adaptalos como centros culturais e artísticos 
aproveitando os seus volumes diáfanos, a súa luminosidade, a cali-
dade do seu son… dando así satisfacción á crecente demanda de lu-
gares que ocupen o tempo (cada vez máis) ocioso dos cidadáns e que 
colmen as promesas dos políticos e as aspiracións de “modernidade” 
das elites das cidades.

Entraríamos así no aspecto dos chamados “criterios de inter-
vención”: dunha banda temos as intervencións “radicais” nas que 
a arquitectura actual se impón sen consideracións sobre a histórica, 
orixinando -con sorte- un contraste incómodo á vista polo emprego 
de materiais excesivamente novos ou novedosos nas súas formas, 
cores, texturas… ou rompendo a unidade co entorno circundante.

No outro extremo do abano figurarían intervencións moito máis 
discretas –e desexables– nas que prima o respeto consciente ás ca-
racterísticas do edificio restaurado, someténdose a elas para todas e 
cada unha das actuacións: empregando a nova arquitectura e as súas 

14 Vid. Hernández Martínez, A. “La musealización de la arquitectura industrial. Algunos ca-
sos de estudio”. En AR&PA Actas del IV Congreso Internacional “Restaurar la memoria” 
Arqueología, Arte y Restauración. Valladolid, 2004. Páxs. 533-556.
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posibilidades como recursos para potenciar os valores das constru-
cións antigas, coexistindo con elas.

Na súa inmensa maioría estas rehabilitacións débense á denomi-
nada “iniciativa pública”: un tipo de despotismo ilustrado contem-
poráneo no que pagamos todos os gastos dunhas poucas vontades 
políticas de aproveitamento das arquitecturas industriais ou históri-
cas para obter propaganda, réditos sociais, renovacións urbanísticas, 
infraestruturas culturais, revitalizacións de áreas urbanas deprimi-
das… ou votos (que vén ser o mesmo); e que non adoitan ir alén de 
actuacións nas que se contrata por poucos meses a unha manchea 
de operarios e despois se deixan esmorecer os resultados: está claro 
que unha das prioridades debería ser a xeneración de empregos que 
trascendesen o propio tempo de restauración da obra.

O Museo da Estrada é un exemplo malogrado de solución a un-
ha vella arquitectura reconvertida para novos usos. Aínda que non 
puido chegar a definirse por completo na súa utilidade debido á 
in dolencia dun pobo algo apático e desafecto co seu pasado; máis 
centrado no seu porvir incerto e ollando de esguello cara ó campo 
de fútbol da Baiuca para avergoñarse da torre e pazo de Guimarei: 
o matadoiro que, malia non ser a estación que os franceses salvaron 

Centro ictiolóxico do río ulla.
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da piqueta e reconvertiron no Museo de Orsay, é un exemplo do que 
puido ter sido e aínda non foi. 

Mais, acaso non resultan interesantes reconversións próximas a 
nós como a do pobo mineiro de Fontao, en Vila de Cruces, aprovei-
tado en parte para vivendas sociais? Ou o centro cultural de Oleiros, 
xurdido da antiga fábrica de cervexas de Perillo? Ou as máis alonxa-
das adegas e discotecas de certas localidades centroeuropeas reins-
taladas en baterías militares abandonadas? Ou algunhas edificacións 
extremeñas adicadas á conservación de especies de aves protexidas? 
Hai que pensar en solucións innovadoras, temporais, iconoclastas... 
en rocódromos, pistas de paintball ou de skate ou espazos para a crea-
ción e a exposición artística inusuais... en novos lugares comerciais 
fóra do habitual... en muíños nos que se poidan preservar especies 
ameazadas en toda Europa, coma o morcego de ferradura pequeno... 
en pequenos encoros coma o de Penarada transformados para lecer 
das persoas e reserva biolóxica acuática... en exencións tributarias 
que fagan máis doado reaproveitar que construir de novo.

Loa e admiración merecen eses particulares e asociacións 
–noutrora ben subvencionadas– que mantiveron en pé e funcionan-
do apenas unha manchea de muíños para demostrar que o millo 
transxénico tamén fai pan de broa. Pero acaso non sería viable, des-
exable, compatible, ecolóxico e anticrise a reconversión de parte da 
estrutura interna de tódolos muíños de auga dos nosos cursos fluviais 
–por exemplo– en pequenas centrais eléctricas que fornecesen de 
corriente ás parroquias rebaixando así o seu gasto e contribuíndo a 
mellorar as condicións da poboación rural? Claro que parece que as 
recentes normativas a piques de ser aprobadas polo estado español 
dificultan esta posibilidade na mesma medida en que protexen aos 
príncipes das mareas e aos reis dos aeroxeneradores.

Haberá quen discrepe alegando minucias coma o elevado custo 
económico de semellante actuación; non teñen máis que tirar de he-
meroteca: velaí a iniciativa veciñal que nas ribeiras do río Arenteiro 
conseguíu facer revivir a fábrica da Lavandeira cun investimento su-
perior ao millón e medio de euros (eso sí, ca proposta dun arquitecto 
de renome europeo).
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Outro camiño é convertirnos no restroballo terceiromundista de 
Europa, admitindo, tolerando e mesmo subvencionando a empresas 
que trocan contaminación e inestabilidade por cartos e que non son 
admitidas noutros países: criando en granxas animais exóticos para 
abrigar cos seus pelexos aos cidadáns nórdicos que participan tamén 
nas sociedades xestoras que enchen os nosos montes de eucaliptos 
(por exemplo). Acaso o noso futuro non será tan incerto e perento-
rio como o das construcións que xeneran?

Ou ben pasar a ter fe sobrehumana e considerar como unha po-
sibilidade utópica o posmoderno “crowfunding” dos que viven nun 
universo irreal e salvador de ceros e uns… 

Ao mellor deberíamos ter en conta o que afirmaba Eric J. Hobs-
bawm: 

na vida humana non houbo nigún cambio tan fondo desde a invención da 
agricultura, a metalurxia e as cidades no Neolítico, coma o advenimento da 
industrialización15 

e actuar, en consecuencia, ca debida coherencia.
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