
O ENTROIDO EN
GALICIA

Que é o Entroido?
O Entroido e unha festa que se fai en Galicia que 
nos outros sitios pódese chamar “carnaval”  na que 
a xente se disfraza do que queiras pero 
normalmente en cada lugar teñen uns traxes 
propios ou personaxes que cando chega esta festa 
as persoas que queren poden disfrazarse como 
vestían eses personaxes por exemplo en Venecia 
con fermosas máscaras pero en Galicia podemos 
encontrar moitos tipos de Entroidos.
Cigarróns en Verín.
O cigarrón e o personaxe
máis importante de toda
Galicia .O traxe que levan pesa
sobre 25 kilos e como vedes na
imaxe co látego van dando
lategazos a xente que non
manteña a orde nas festas e con
estes temos que ser moi coidadoso porque non 
andan con parvadas cando dicimos que pegan 
lategazos .
E o día no que saen os cigarróns son os xoves e os 



domingos. Os cigarróns teñen un certo parecido cos
peliqueiros porque teñen case o mesmo traxe pero 
son de distintos sitios , non os confundades.
Peliqueiros en Laza
Como dicía no texto anterior os peliqueiros como os
cigarróns son practicamente iguais so que os 
peliqueiros son de Laza . Este raro personaxe ven 
da cultura celta que o seu
nome provén das estrelas os
soles e os astros. Acostuman
ter na máscara un debuxo dun
león dun boi ou un lobo e
noutro tempo levábase un gato
montes , un raposo ou un lobo. O malo e que eles 
tamén levan látegos para darlle a xente que non 
teña orde nas festas.
Pantallas en Xinzo de Limia.
As pantallas son as que se
encargan da orde e da limpeza
do antroido de Limia. Saen a
rúa a chamar aos veciños : se
o veciño é unha muller ponse a
cantar e bailar arredor dela e
se o veciño é un home 
invítao a un viño. Pénsase que viñeron na conquista 
romana.



Merdeiro de Vigo 
O merdeiro é de tradición
viguesa 
 Vestirse no entroido de
merdeiro era un costume típico
entre os mariñeiros da ribeira
viguesa. O seu obxectivo era amolar á xente na 
época do entroido, guindando indiscriminadamente 
ás súas vítimas con restos de peixes apodrecidos. O
motivo da creación desta figura foi a xenreira 
existente entre mariñeiros e labregos. A 
vestimenta era á imitación dos escabicheiros, 
(persoas do rural que collían os escabiches e 
baleiraban os pozos negros da cidade para cuitar as
súas veigas), esaxerando os elementos do traxe e 
apeiros máis significativos: o pucho, os símbolos e o 
farol.
Os cabezudos ou momados.
Este peculiar personaxe pódese atopar en Galicia ou
en outros lugares de
España , están feitos de
cartón pedra e tamén
pódese atopar en
Pontedeume polo nome de
Momados . En Santiago de
Compostela gárdanse na Catedral ata que chega o 



Entroido.
Xenerais da Ulla
Os personaxes máis importantes son os xenerais e
correos a cabalo, que percorren as parroquias ao
longo do día dando vivas a veciños e visitantes,
acompañados dun “exército” de abandeirados,
coros, comparsas e parrandas.

Rematan escenificando un
a t r a n q u e o u a l t o ,
enfrontamento dialéctico
por parellas, aproveitado
para facer burla e sátira de
asuntos locais, de política ou
do corazón, acontecidos
durante o ano.
Dunha parroquia a outra o Entroido da Ulla
presenta pequenas diferenzas, mantendo cada un
deles trazos definitorios que os fan únicos.
Xenerais e correos engalanados conforman a
espectacularidade desta auténtica expresión do
entroido tradicional galego.



Irrios en castro de caldelas
“En Castro Caldelas, tamén teñen moita
sona as súas festas de Entroido. O
personaxe central son os chamados
irrios peliqueiros. A súa vestimenta
difire moito dos anteriores, viste cunha
especie de traxe cunha máscara de
madeira dun home con barba, e nas mans leva un pau
e unha correa de pel de ovella. E como ocorre na
maioría dos demais personaxes, o resto da xente
debe obedecerlle e gardarlle respecto.
Boteiros en Vilariño de Conso
( O Boteiro é sen dúbida o
máis popular. A máscara está 

feita de madeira de bidueiro, 

pintada de negro e o bico
vermello. Leva unha camisa
bordada con infinidade de anacos de fitas de cores 

formando distintas figuras xeométricas. O 
pantalón, xeralmente encarnado, con fitas nos 
laterais. Sobre o cinto leva as esquilas, campaíñas 

do gando que o moverse producen un tintineo. 
Tamén leva un báculo, símbolo do poder, xeralmente
con debuxos helicoidais, e no remate ponse a cola 
da raposa. Hai xente que di que o traxe de boteiro 



ten reminiscencias en terras Mexicanas de Oaxaca,
Chiapas, lembrando ós da "Danza da pluma", inda 
que tamén penso que podera pasar o revés.
Loro Ravachol Pontevedra 

Ravachol, nado cara a 1891 e finado o 24 ou  25 de 
xaneiro de 1913, era un papagaio de  mascota de o 
Perfecto Feijoo e vivía na botica que este tiña na 
praza da Peregrina en Pontevedra. Recibiu o seu 
nome do anarquista  frances Ravachol, condenado a 
morte en 1892.

Era moi apreciado polas
xentes da vila polos
afamados diálogos e
expresións, non sempre
correctas, pois era moi mal
falado. Frases famosas súas eran se collo a vara, 
aquí non se fía, ou arre, arre.
Felos maceda 
Os felos son unha das principais
figuras do entroido. Os felos
parécense moito aos peliqueiros  con
algunhas diferenzas como nas medias
que son negras. A riqueza da
vestimenta dos felos e moi ampla e  

http://gl.wikipedia.org/wiki/Ravachol


teñen distintos traxes.

Troteiros de Bande 
Os troteiros de Bande son uns disfraces de 
entroido que se están intentado recuperar despois 
de 60 anos. Os troteiros levan unha vara e corrían 
polos camiños meténdose cos vellos e a mozas 
normalmente adoitaban saír á rúa no antroido e 
despois de reis.


