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O serradoiro de Xaque 
 

Por Andrea Geada, Christian Pérez e Ángel Casabella 
 

 
Motivo da elección do tema. 
   Decidimos facer a nosa investigación so-
bre este sobre o serradoiro de Xaque, en 
Carballido, principalmente, porque é algo 
próximo a nós. Ademais é fácil ter aceso á 

información que imos presentar, xa que 
moitos dos habitantes do Val teñen algu-
nha relación coa industria madeireira.  
 
Historia do serradoiro de Xaque. 

   O serradoiro de Xaque foi feito por Ma-
nuel Geada García sobre o 1948 ou un pou-
co antes. 
   Manuel era carpinteiro, aínda que traba-
llou nunha serra de Vilaúde, da cal era do-

   O noso Val é terra de madeira, de 
fragas e de bosques de piñeiros e 
eucaliptos. E como o noso Val é te-
rra de madeira, é tamén terra de se-
rradoiros e de xentes que traballan 
esa madeira. Xunto ó serradoiro dos 
Costiñas, o máis grande dos que hai, 
están tamén os serradoiros de Ru-
bal, sobre o que xa temos falado, e 
este, o serradoiro de Xaque, na pa-
rroquia de Carballido, que xa leva 
unha chea de anos cortando madei-
ra. Andrea Geada é membro da fa-
milia propietaria e foi ela, xunto cos 
seus compañeiros Ángel Casabella e 
Christian Pérez, a que levou a cabo 
esta investigación que a continua-
ción vos ofrecemos, encadrada den-
tro da materia de Ciencias Sociais 
de 2º da ESO. Agardamos que o seu 
traballo vos guste, porque o que din 
forma parte da nosa historia.  

 

   Na foto da dereita podemos ver a Manuel Geada García, funda-
dor da empresa dos serradoiros de Xaque, un día en que saía da 
Feira do Trece de Carballido. Abaixo unha celebración do San Ro-
que no mesmo serradoiro, coas táboas apoiadas nas paredes e 
con Manuel presidindo a mesa, ó fondo, na cabeceira. 
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no Don Pepito da Fábrica, como se coñeceu 
por aquí. Nese serradoiro Manuel afiaba as 
ferramentas de corte, ademais de soldalas 
cando rompían. Traballaba dez horas na 
serra e, cando volvía e deitaba ós nenos, 
dedicábase a atender os labores da casa 
(facer a labranza, coidar dos animais…). 
Tamén facía os mobles para a súa casa 
(camas, cristaleiras, mesas…), dos cales 
aínda agora se conservan unha boa parte. 
   Foi da serra onde traballou en Vilaúde de 
onde Manuel sacou a idea de crear a súa. 
O serradoiro que abriu aínda era máis pe-
queno. A el bastáballe para serrar a madei-
ra que lle facía falta para o seu oficio de 
carpinteiro e para os face ros mobles da 
súa casa. 
   Esa primeira serra coa que comezou pola 
súa conta estaba feita nunha cabana cu-
berta de palla. Como material para facela 
funcionar dispuña dunha máquina dun me-
tro de diámetro de columna mural, da mar-
ca Sierras Alavesas, na cal a serra tiña 5 
centímetros de ancho e 7 décimas de milí-
metro de grosor, e un carro mecánico feito 
no taller Leivas, de Mondoñedo, no que ha-
bía que facer todo a man. Para mover o ca-
rro había unha fosa que tiña unha profun-
didade dun metro e medio, na cal había un 
home que, accionando unha manivela, fa-
cía que o carro se movese. Para aguantar a 
peza, o carro levaba unhas pezas con for-
ma de pinza coas que se aguantaba o tron-
co que previamente un home tiña que le-
vantar a pulso para poñelo alí. O ancho da 
peza seleccionábase accionando unha ma-
nivela que movía a parte superior do carro 
onde ía o tronco para os lados. Cada centí-
metro que se lle quixera poñer de ancho á 
táboa correspondía a unha volta e cuarto 
da manivela. A máquina de columna mural 
era movida por un motor de cinco cabalos. 
   Co tempo Manuel veu que era rendible 
dedicarse a serrar para os carpinteiros que 
facían carros (dos das vacas, etc.), aínda 
que tamén serraba vigas, cangos, táboas 
para cabozos, etc. 
   Anos despois comezou a serrar para 
unha empresa de Mondoñedo chamada Os 
Fortunatos, aínda que máis tarde (entre o 

1950 e o 1970) serraría para Jaime Rodri-
guez, a empresa que agora se coñece co-
ma Madeiras Costiña. Naquela época serrá-
banse de catro a cinco toneladas (dous ou 
tres metros cúbicos elaborados) ó día, o 
que viñan sendo dous carros de madeira. 
   No ano 1972 Manuel foi obrigado a xubi-
larse, debido a unha enfermidade que pro-
vocou que lle fose amputada unha perna. 
Debido a este suceso, deixou en herdanza 
a serra a dous dos seus doce fillos. Así foi 
como Juan José Geada Iglesias e Olimpia 
Geada herdaron o serradoiro. Esta última 
cedeulle a súa parte ó seu fillo e un dos ac-
tuais donos: José Geada. 
 
Evolución do serradoiro co paso do 
tempo. 
   Despois da xubilación do fundador empe-
záronse a substituír cousas: cambiaron a 
cabana, facéndoa de bloque e uralita, foron 
aumentando maquinaria e compraron outra 
serra chamada máquina de mesa (levaba 
un pequeno aparello que servía para deci-
dir o gordo da táboa); tamén se puxo unha 
máquina cunha galera e serra circular que 
valía pa cantear as táboas (empuxábase a 
táboa por un lado e logo virábase a volvía-
se a poñer polo outro para que os bordes 
estivesen rectos. 
   No 1976 todos eses primeiros cambios 
fixéronse vellos e volvéronse a substituír 
por máquinas mais modernas, así como ta-
mén se aumentou a nave, compráronse te-
rreos para acumular a madeira serrada e a 
que estaba en rolo, e nese mesmo ano 
mercaron a primeira carretilla elevadora, 
que era unha Ebro. Todos estes cambios 
provocaron un aumento na produción, polo 
que se continuou cambiando máquinas, 
coas que se adiantaba máis e que elimina-
ban os custos da man de obra. 
   Anos despois, coa xubilación de José 
Juan Geada Iglesias, este deulles ós seus 
dous fillos varóns (Manuel Geada Pumares 
e José Geada Pumares) a súa parte da em-
presa. Fai agora uns dous anos diversos 
problemas familiares que non veñen ó caso 
provocaron que Manuel Geada lle comprase 
a súa parte ó seu irmán (José Geada), que-

dando así coa metade do negocio, xa que 
coa a outra metade quedou José Geada (fi-
llo de Olimpia Geada). 
   Na actualidade o serradoiro consta de: 
unha máquina de carro con volantes de 
1.20 de diámetro e cintas de 12 centíme-
tros de ancho por un milímetro, con dúas 
décimas de grosor, cun totalmente automá-
tico con garras hidráulicas e con marcado-
res electrónicos de medida, máquina de 
mesa de un metro dez, con rodillos de ali-
mentación dos troncos, canteadora de tá-
boas automática e de dobre corte con re-
testadora, cintas de recollida de leña, tro-
ceadora, aspiración de serradura, unha ca-
rretilla Manitou, arrastre de troncos e unha 
sala de afiado na que hai dúas máquinas 
de afiar ferramentas de corte (cintas , se-
rras circulares, etc.). 
 
Materias primas. 
   Sobre todo sérrase piñeiro, eucalipto, 
castaño e carballo, aínda que se teñen se-
rrado loureiro e todo tipo de madeiras que 
se poidan atopar en Galicia. Tamén é fre-
cuente serrar madeiras do norte de Europa, 
tales como piñeiro ensinio, abeto, ciprés, 
etc. 
FORMAS DE ALMACENAXE NO PASADO. 
   Antigamente, a madeira, unha vez serra-
da, era posta en grandes castelos a espera 
de que viñesen por ela, xa que o barco saía 
unha vez cada mes ou cada dous meses, e 
polo tanto a madeira era almacenada até 
que o barco saía. 
PRINCIPAIS USOS DAS MATERIAS PRIMAS 
E FORMAS DE ALMACENAXE NA ACTUALI-
DADE. 
   Actualmente o oitenta por cento da pro-
dución é de eucalipto, destinado a paleti-
zaxes e embalaxes. O piñeiro que ten pou-
cos nós e sen corazón (piñeiro sen óso) 
destínase a táboas de diversas medidas, 
principalmente para carpinterías. O castaño 
de primeira vai sobre todo para carpinte-
rías, ebanisterías e restauracións de casas 
vellas, onde se emprega para vigas, pun-
tóns, tarimas, etc. O castaño de segunda 
emprégase maioritariamente para facer 
cangos. 

Dúas novas fotos retrospectivas da historia do serradoiro de Xaque. Na primeira vemos a Manuel, o fundador da em-
presa, paseando entre os castelos de táboas. Á dereita vemos a Manuel e ó seu fillo e herdeiro na empresa José Juan 
apoiados nun castelo de madeira. Ó fondo dese castelo observamos unha especie de estada ou andamio que se utiliza-
ba para subir a madeira até o máis alto do castelo de táboas. Algunhas cousas cambiaron pero aínda se fan castelos. 
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   No aserradero traballan con largos que 
van dende os sesenta centímetros até os 
cinco metros e medio. 
   As madeiras que van para paletizados e 
embalaxes saen empaquetadas para cargar 
no camión, no que van directamente ó des-
tino asignado. As madeiras que van ir para 
carpinterías van empaquetadas con rastre-
les, o que fai que haxa unha distancia de 
tres a catro centímetros entre táboas para 

facilitar o secado e evitar os fungos ou ou-
tras pragas que poidan deteriorar a madei-
ra. A maior parte das veces as madeiras 
que van ir pra carpinterías son levadas a un 
secadoiro e pasadas por uns baños que fan 
que a madeira sexa esteticamente mais bo-
nita e que axuden a súa mellor conserva-
ción. 
 
Números. 

   Na actualidade sérranse ó mes unha me-
dia de oitocentas ou novecentas toneladas 
de rolla, que producen uns 400 e 450 me-
tros cúbicos elaborados, aínda que hai me-
ses nos que a produción elévase até os 600 
metros cúbicos elaborados. 
 
Imaxes. 
   A continuación podemos ver algunhas 
fotos explicativas do serradoiro de Xaque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na primeira foto vemos a Ángel montado na carretilla coa que se transportan as táboas. Na segunda foto vemos como 
se almacena a madeira destinada a paletizaxes e embalaxes.  

Dúas das máquinas que funcionan na empresa. A primeira é a máquina que serve para afiar as serras.  A da dereita é 
unha canteadora automática de táboas. 

Outras dúas das máquinas que se utilizan no serradoiro: á esquerda unha retestadora e á dereita unha troceadora. 
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Opinións persoais. 
   CHRISTIAN. 
   Gustoume facer este traballo de investi-
gación porque hai bastantes serradoiros 
por esta zona. Tamén me gustou porque 
foi un traballo que facemos en equipo.  

 
Maioritariamente a información conseguíro-
na Andrea e o seu pai. A serra de Xaque 
non e unha serra das máis grandes, pero 
tampouco das máis pequenas. O meu de-
sexo é que a fabrica de Xaque siga funcio-
nando tan ben como até agora. 

ÁNGEL. 
   Gustoume facer este traballo porque o 
pasei moi ben traballando xunto a Christian 
e Andrea. Tamén me gustou porque os se-
ñores cos que falamos contáronnos moitas 
cousas de como era a xente de antes e o 
que facía e rímonos moito. 
ANDREA. 
   Eu paseino moi ben realizando esta in-
vestigación porque a xente coa que fala-
mos sabía moitas cousas e mostrábase 
contenta porque a xente nova coma nós os 
quería escoitar. Ademais, aprendín moitas 
cousas que non sabía sobre os meus ante-
pasados e sobre como era a vida antes. Por 
outra banda, tamén me gustou este traba-
llo porque  aprendín moitas cousas da em-
presa da mina familia que non sabía. 
 
Fontes de información. 
   A información deste traballo non se 
atopa en Internet nin en libros, así que 
aquí abaixo figura unha lista de persoas 
coas que falamos para poder facer este 
traballo: 
   - Manuel Geada Pumares (actual propie-
tario). 
   - José Geada Iglesias (actual propieta-
rio). 
   - Juan José Geada Iglesias (fillo do fun-
dador). 

Á esquerda temos unha foto da máquina de carro, para cortar a madeira. Á dereita onde se recolle a serradura. 

Á esquerda o sistema de recollida da serradura. Á dereita táboas para carpintería. Abaixo, a máquina de mesa. 


