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ENTROIDO 

Festa que parece ter as súas orixes nas celebracións dionisíacas 

gregas, que logo pasaron a Roma coas bacanais, saturnais e 

lupercais. Posteriormente foron asimiladas polo cristianismo e pola 

Igrexa católica que o relacionou coa chegada da Coresma. Así, 

Entroido significaría “introito”, a ‘entrada’ a este período de 

abstinencia, co que implicaría unha despedida da “carne”, e que 

abarcaría os tres días anteriores ao Mércores de Cinza, porta da 

vixilia, de onde toma o nome de carnaval, ‘quitar a carne’. Sería, pois, 

un tempo de licenza, transgresión e liberdade plena, no que se 

permitirían facer cousas prohibidas o resto do ano, criticando e 

ridiculizando feitos da vida cotiá.  

CICLO DO ENTROIDO 

Período de tempo en que se celebra o Entroido, xeralmente ao longo 

do mes de febreiro ou inicios de marzo, e con diferente duración 

segundo os lugares. Partindo do de Xinzo de Limia, que é o que se 

considera o máis longo, as súas datas fundamentais, aínda que non 

se celebran todas en todos os lugares, son, por orde cronolóxica: 

Domingo Fareleiro, Domingo Oleiro, Xoves de Compadres, Domingo 

Corredoiro, Xoves de Comadres, Domingo , Luns e Martes de 

Entroido (días grandes do entroido), Mércores de Cinza e Domingo 

de Piñata. 

Debido á enorme riqueza etnográfica e léxica de Galicia, 

as definicións que aquí se recollen teñen un carácter 

xenérico e poden presentar múltiples cambios ou 

variedades segundo os lugares.  



 DOMINGO OLEIRO: segundo domingo en que se practica o xogo das olas, 

no que os participantes, colocados en círculo, se van pasando recipientes de ba-

rro cheos de viño, auga ou fariña. Quen os deixe caer debe pagar unha rolda de 

viño ou unha merenda.  

 XOVES DE COMPADRES: primeiro xoves do Entroido, no que ten lugar unha 

simbólica guerra de sexos, na que as mozas fan uns bonecos ridículos con palla 

e trapos chamados compadres, que defenden dos mozos que tentan apoderarse 

deles para queimalos.  

 DOMINGO CORREDOIRO: domingo anterior ao de Entroido en que se 

celebraba a corrida do galo, que consistía en pendurar a ave dunha corda 

tendida para que os mozos lle arrincasen a cabeza.  

 XOVES DE COMADRES:  segundo xoves do Entroido, en que se inverte a 

loita celebrada o xoves de compadres, sendo os mozos os que protexen as 

comadres fronte ás mozas.  

 DOMINGO DE ENTROIDO: domingo anterior ao Martes de Entroido, no que 

se come en abundancia, especialmente carne de porco, para dar paso á 

Coresma.  

 MARTES DE ENTROIDO: día grande do Entroido, xunto co domingo e luns 

anteriores, nos que se fan as grandes esmorgas e enchentes, os desfiles e 

saídas de máscaras e os bailes de disfraces.  

 MÉRCORES DE CINZA: primeiro día de Coresma no calendario católico, 

corenta e seis días antes da Pascua.  

 DOMINGO DE PIÑATA: celebración especialmente urbana, que ten lugar o 

primeiro domingo de Coresma, en que se tenta romper unha piñata cun pau e 

cos ollos tapados.  

 DOMINGO FARELEIRO: día en que principia o ciclo do 

Entroido. Recibe o nome de domingo fareleiro, borralleiro 

ou das trapalladas, segundo os lugares, e dependendo do 

material co que se saia á rúa para enzoufar a xente: fariña, 

borralla, chicotes, betume, ovos podres, lama, feluxe e 

mesmo formigas.  



ENTERRO DA SARDIÑA 

Acto que se celebra xeralmente o Mércores de Cinza, 

derradeiro día do Entroido. Constitúe unha parodia dun enterro 

católico, no que o "defunto" Entroido está representado por 

unha sardiña salgada. A comitiva encabézaa un devoto que 

leva un estandarte de folla de bacallau (en alusión á Coresma 

vindeira), e tras a caixa vai un crego rezando un responso cun 

sentido burlesco. As "carpideiras" choran e laméntanse polas 

liberdades perdidas e polo tempo de penitencia que comeza.  
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