
FABRICAS DE SALGADURA E CONSERVEIRAS 
 

Desde a época castrexa, a poboación galega xa consume produtos do mar pero non é ata a 

chegada dos romanos cando aparecen as primeiras técnicas de conservación de pescado 

mediante procesos de salgadura. No século XIII xa había documentos que constatan a existencia 

da vila costeira como Muros e, aínda que non se sabe con exactitude cando naceu Muxía, si hai 

constancia de que no ano 1345 recibe o estatuto de vila. O renacer da vida urbana fai que o 

peixe incremente a súa presenza na alimentación da poboación, é por iso, que comezan a 

desenvolverse técnicas pesqueiras e de conservación do pescado, técnicas que permaneceron 

con moi poucos cambios ata o século XVIII, cando tivo lugar a chegada dos cataláns, e en 

menor medida os vascos, ao noso territorio. Os primeiros procedementos que se empregaron 

foron o secado (son aínda visibles restos dos secadoiros de congro en Muxía, pero tamén se 

facía secado de congro noutros portos como o de O Pindo), o afumado e a salga, máis 

tardiamente úsase o escabechado. Entre as especies máis empregadas no procesos de 

conservación e comercialización destacan a pescada, o congro e a sardiña, tamén o polbo e o 

abadexo. 

O proceso de salgadura e conservación da sardiña non se facía en todas as vilas mariñeiras, 

senón que se concentraba naquelas que dispuñan do privilexio real para realizar estas tarefas, 

normalmente unha ou dúas vilas en cada ría. En moitos casos, o proceso de salgadura era 

familiar.  

A partir do ano 1750 chegan ás nosas zonas costeiras gran cantidade de foráneos, 

maiormente cataláns, pero tamén veñen vascos e casteláns coa intención de investir no proceso 

produtivo galego, motivados pola abundancia de sardiña e pola ausencia de capital galego ou 

pola falla de visión empresarial dos que o tiñan. Os chamados fomentadores cataláns 

dedicáronse fundamentalmente ao negocio da salgadura e comercialización da sardiña. Tamén 

houbo autóctonos que se erixiron como empresarios do sector pesqueiro pero o seu número era 

moito menor. A chegada dos cataláns veu asocia á introdución de diversas innovacións tanto no 

proceso de captura de peixe e da súa salgadura como na organización do traballo, estas 

innovacións permitíronlles controlar a produción e comercialización, sobre todo da sardiña. 

Introduciron as redes de arrastre, ás xábegas e os bous e na salgadura, a técnica de prensado 

fronte ao escochado tradicional dos galegos, este novo procedemento permitiulles reducir custos 

de produción e unha mellor e máis duradeira conservación do produto. Os novos métodos 

introducidos polos cataláns provocaron protestas na sociedade galega, facemos mención aquí ás 

protestas que se produciron en Corcubión e Cee en 1757,  dos mariñeiros e as súas mulleres 

contra os cataláns e os que facían a pesca con xábega e en Muros en 1812, onde se queimaron a 

casa e varias fábrica de sardiñas e de salgadura. 
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A INDUSTRIA DA SALGADURA 

Os catalán, no século XIX construíron numerosas fábricas e almacéns para a salgadura. A 

materia prima, o pescado conseguíano, ou ben con embarcacións propias ou mediante a compra 

a mariñeiros independentes e donos das súas embarcacións, neste caso os prezos eran fixados 

polas salgaduras, isto supuxo a miseria de moitos pescadores que se vían obrigados a entregar as 

súas capturas ás veces a prezos irrisorios. Aínda que a salgadura da sardiña era a actividade 

principal dos fomentadores, tamén nas súas fábricas se elaboraban escabeches de pescado 

(congro, linguado, bonito, robaliza, rodaballo, sardiña,…) e mariscos (ostras, vieiras e 

mexilóns). As actividades de salgadura, dominantes en grande parte do século XIX, estiveron 

suxeitas a vaivéns e oscilacións froito da súa dependencia, da maior ou menor abundancia da 

sardiña, da limitación do seu mercado ás periferias costeiras e dos custos e da lexislación sobre 

o sal. Así, o período comprendido entre 1815 e 1828 foi de decadencia, os anos trinta de 

rexurdimento e os anos corenta de estrangulamento, mentres que o período dos anos cincuenta 

aos setenta foron dun forte crecemento. Xa a partires de 1882, o desenvolvemento da industria 

conserveira e da venta de pescado fresco significou a progresiva decadencia das salgaduras. Nas 

primeiras décadas do século XX foron pechando ou reconvertíndose en conserveiras e moi 

poucas mantiveron aínda a actividade. 

No concello de Muros, instaláronse moitos dos cataláns que arribaron na zona, pero hai que 

indicar que cando estes chegaron, xa Muros tiña unha pequena burguesía local, poderosos 

gremios do mar e unha notable influencia da igrexa; por iso, en lugar de instalarse na vila, foron 

instalarse ás parroquias, freguesías do concello, Esteiro, Tal, Abelleira, Serres e Louro. Os 

veciños da vila salgaban a sardiña cun sistema artesanal nas súas propias casas. 

Ao longo do século XIX e principios do XX houbo en Esteiro 11 salgaduras, como mínimo, 

algunhas estiveron operativas cerca de cen anos e outras apenas vinte ou trinta anos. Houbo 

algunha que traballaba a escala internacional, con grandes barcos que lles garantían a 

subministración do sal e a comercialización dos seus produtos mentres que as máis pequenas, 

probablemente traballaban para as anteriores. Case todas estas salgaduras eran dos cataláns. Foi 

no primeiro terzo do século XIX cando máis actividade houbo e xa na metade deste século 

comeza a decadencia quedando apenas 4 salgaduras a principios do século pasado. Algúns dos 

propietarios cataláns destas salgaduras tiñan outras en Louro ou O Ancoradoiro. 

Nas parroquias de Tal, Abelleira e Serres había unha, dúas e catro salgaduras 

respectivamente. En Louro chegou a haber 8 salgaduras, seis en San Francisco e dúas en O 

Ancoradoiro. 
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Saíndo de Muros e indo cara Cee, en Quilmas podemos situar unha salgadura que pertenceu 

á familia Sel orixinaria de Cantabria e asentada en Muros, esta familia instalou a primeira 

fábrica de conservas no concello de Muros.  

En Caldebarcos, no Concello de Carnota, no lugar coñecido como Fontevella existiu unha 

única salgadura que durante un período de tempo (finais do século XIX) pertenceu á familia 

Portals, dos primeiros cataláns asentados en Esteiro e posuidores de varias salgaduras nesta 

freguesía; máis tarde esta salgadura pasaría a mans dun veciño de Carnota. Tamén hai que 

apuntar que en O Pindo había outra salgadura que estivo en funcionamento ata mediados do 

século pasado. Pertencía ao fillo dun empresario arousán que se iniciou no negocio da salgadura 

e das conserveiras, nun momento en que os cataláns dominaban esta actividade na ría; este fillo 

seguiu cos negocios do pai e incrementou a súa actividade empresarial coa adquisición desta 

nova salgadura. En Portocubelo, Lira tamén hai houbo unha salgadura e outra na vila de 

Camariñas. 

En Corcubión, en Quenxe no ano 1820 xa estaba construída a primeira fábrica de salgadura 

por un empresario catalán (tamén tivo outra fábrica en Fisterra), e xa no ano 1847 aparecen 

consignadas tres salgaduras neste concello. A partires da década dos setenta do século XIX, o 

monopolio dos cataláns deixou paso a empresarios da comarca. A industria de salgadura aquí, 

mantívose en expansión ata comezos do século XX e mesmo a comezos deste século un 

empresario fisterrán instalou, tamén en Quenxe, un novo edificio para dedicalo á salgadura 
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aínda que tivo pouco éxito. No ano 1904 existían en Corcubión 22 salgaduras pero xa nos ano 

1917-20 só quedaba unha salgadura, que tamén desapareceu ao pouco tempo. 

A estrutura empresarial das actividades vinculadas á salgadura de sardiña tivo sempre un 

carácter fortemente familiar. 

A INDUSTRIA CONSERVEIRA 

Non está claro cando se introduciron as primeiras fábricas de conservas en Galicia pero xa na 

década dos corenta do século XIX, hai constancia da existencia destas fábricas pero non é ata a 

década dos oitenta dese século cando esta industria comeza a despegar. A isto contribuíu a 

redución dos aranceis de importación da folla de lata, a mellora do refinado do aceite de oliva 

español e a entrada en funcionamento do ferrocarril, o que permitía reducir custes de produción. 

A desaparición da sardiña na Bretaña, zona con monopolio na industria conserveira fixo, que os 

franceses aportaran capital e asistencia técnica para a montaxe e posta e funcionamento das 

novas fábrica e abriu mercado para a produción das conserveiras galegas, e en particular para as 

de Muros e a Costa da Morte. As primeiras conserveiras especializáronse case exclusivamente 

na sardiña. Así en 1907 xa hai rexistro de dúas fábricas conserveiras en Corcubión e catro en 

Muros. 

Na súa meirande parte os novos empresarios conserveiros desta zona son descendentes dos 

antigos fomentadores cataláns da salgadura e mesmo nos primeiros tempos da posta en marcha 

das conserveiras, compaxinaban ambas actividades empresariais, pero tamén entraron neste 

sector comerciantes de peixe fresco, indianos enriquecidos ou comerciantes franceses e italianos 

que se asentan na zona. 

As familias máis importantes da industria da salgadura do concello de Muros, foron 

abandonando esta actividade e introducíndose no mundo da conserva. Así a familia Portals nos 

primeiros anos do século XX derribou o almacén que posuía en Esteiro e construíu no mesmo 

lugar unha fábrica de conservas de tres naves, na que enlatou peixe coa marca “La muradana”, 

esta fábrica durou pouco tempo pero logo construíu outras conserveiras en Esteiro e en Muros. 

Mais a primeira fábrica de conservas que se instalou no concello de Muros foi a fábrica de 

Sel en 1896, construída por un industrial cántabro que chegou a Muros a finais do século XIX. 

Nos primeiros tempos producían fundamentalmente sardiña e xa na última década de produción, 

anos 60 e 70, traballaban tamén navallas, mexilóns e berberechos. Comercializaron e rexistraron 

tres marcas comerciais: “Sel”, “Monasterio de Montserrat” e “La Victoria”. En 1977 

abandonouse a produción. 
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Outra das familias que compaxinou a salgadura e a produción conserveira foi os Romaní, na 

súa fábrica de conservas en 1920 traballaban 6 homes e 22 mulleres. A familia Romaní 

comezara a súa actividade empresarial na industria da salgadura no ano 1851. 
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A conserveira que estivo máis tempo en activo en Esteiro foi a chamada fábrica de 

“Legarda”. Foi fundada por unha familia de conserveiros vascos no ano 1915 como “fábrica de 

salazón y conservas de pescado” pero a actividade principal foi a fabricación de conservas. Esta 

fábrica estivo operativa desde 1916 ata os anos oitenta do século pasado. En 1920 xa traballaban 

na fábrica 6 homes e 27 mulleres, pero nalgún momento chegaron a traballar ata 100 mulleres. 

Comercializaban principalmente sardiña pero nos derradeiros anos tamén producían conservas 

de berberecho, xarda, anchoa e xouba enlatada. 

 

A fábrica de Vieta foi outra das conserveiras que tiveron gran relevancia en Muros. Este 

empresario catalán comezou a súa actividade empresarial no sector da salgadura arredor do ano 

1870 adquirindo a chamada fábrica vella e xa no ano 1906 se dedicaba á conserva e estivo 

operativa ata 1930. Na fábrica de conservas traballaban formalmente só 3 homes. Este 

empresario contou tamén con fábricas de salgadura en Muros e Louro. 
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Houbo tamén nas industria conserveira emprendedores da comarca. Entre o ano 1920 e 1921 

construíuse a fábrica de conservas de Benito Rodríguez, natural de Carnota e que empezou no 

mundo da conserva como traballador da fábrica de Sel. Él e o seu fillo chegaron a ter tres 

fábricas en Muros. A súa produción, inicialmente, estaba destinada exclusivamente ao mercado 

nacional e usou a marca “Santa Leocadia” para comercializar os seus produtos. Cando colleu o 

seu fillo o relevo, saltou ao mercado internacional e cambio a marca inicial pola de “Leocadia”. 

Este expandiu o negocio mercando a vella fábrica de salgadura de Portocubelo-Lira e 

modificouna para fabricar e comercializar conservas coa marcas de “Siglo XX” e “Danal”. En 

1974  merca tamén a fábrica de Joaquin Vieta, en Muros, traslada a maior parte da produción a 

esta nave e especialízase en pescado azul, sobre todo xarda e atún. Posteriormente, en 1985, en 

plena decadencia da industria conserveira, constrúe unha nova fábrica en Lira, a chamada 

“Liramar, S.A”. Chegaron a ter 72 traballadores. A súa actividade cesa a finais de 1992. Houbo 

outro intento por parte da familia de reflotar a empresa, producindo só na fábrica de Muros e 

chegaron a comercializar unha nova marca “ Conservas Marinas S.L.” pero este intento 

finalmente fracasou. 

No ano 1920 foi creada, tamén en Muros, unha fábrica de conservas que se vai dedicar 

exclusivamente á anchoa e a súa actividade durou ata principios da década dos cincuenta do 

século pasado. 

Unha das fábricas que máis coñecemos e que se mantivo en funcionamento ata máis 

recentemente na ría de Muros, é Conservas Calvo. Aínda que se asentou en Esteiro no ano 1986, 
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esta empresa ten a súa sede en Carballo, vila onde comezou a funcionar a súa primeira fábrica 

en 1941. Esta fábrica traballaba nos primeiros anos con sardiña, xurelo, berberecho, xarda e 

anchoa. Entre o ano 1960 e 1963, a súa produción centrábase na anchoa, o bonito, o sardiña e o 

polbo. O produto estrela de Calvo na planta de Esteiro é o mexillón enlatado en distintas 

preparacións e formatos. Nesta planta de Esteiro chegaron a traballar 115 persoas entre persoal 

fixo  e fixo descontinuo, e esta cifra puido incrementarse en ata 120 traballadores eventuais en 

períodos de campaña. 

 

Máis ao norte, nas estatísticas de 1913, só aparece unha fábrica de conservas, situada na ría 

de Corcubión no concello de Fisterra. A dimensión das rías da Costa da Morte, a climatoloxía 

extrema e a deficiencia nas comunicacións terrestres fixo que a industria das conservas tardase 

en arraigar nesta zona. 

Outra das familias que foron e aínda son fundamentais na industria conserveira son os 

Cerdeiras, esta familia é orixinaria de Cee. Esta familia comeza na industria da salgadura na 

localidade de Cee, pasando despois a outra salgadura en Caneliñas. En 1911, o empresario 

xunto con un dos fillos, amplía o seu radio de acción alugando outra fábrica de salgadura en 

Camariñas e posteriormente, en 1916 outra en Muxía. En 1920, un dos fillos toma a decisión de 

fabricar conservas coa marca de “La Camariñana”. Nun principio, a conserveira toma o 

exemplo das fábricas de conservas de Cariño e céntrase na produción en elaborar en escabeche 

sardiña, xarda, bonito,…para a súa venta en territorio nacional e Latinoamérica (Cuba e 

Arxentina), e anchoa para o mercado italiano. No 1972 tiveron que cambiar o nome por unha 
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sentencia con outra empresa, o seu novo nome é Industrias Cerdeimar e rexistraran a marca 

“Boya” uns anos antes. É a única conserveira que sigue activa nestes momento na Costa da 

Morte e Muros. 

 

Ademais desta fábrica conserveira, Camariñas tamén contou con outra, Francisco Bouzas e 

Cia. que desapareceu no 1980 debido á crise económica, ao encarecemento do crédito e ao 

aumento dos custes.  
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