
 
 

 

 

O Domingo de Entroido celébrase nun barrio de Lalín un gran acontecemento. O atractivo do día é a 

presenza dos Cacharelos, uns personaxes caracterizados para a ocasión. 

 

Xa son seis anos celebrando este tipo de encontro onde tratan de espertar o sentido e gusto polo Entroido na 

zona. É unha festa aberta a todo o mundo para que vaian disfrazados e, ademais, compartan un agradable 

momento comendo dos postres tradicionais que os veciños do lugar preparan, así como da música que soa 

sen parar toda a tarde-noite para animármola festa. 

 

O nome, Cacharelos, fai referencia á zona da Cacharela, que lembra o lume e as fogueiras (como as de San Xoán). Son sete os figurantes, entre 

eles un neno de 9 anos que xa entende e desfruta da tradición para intentar que vaia perdurando no tempo. 

 

 

 
 

 
 

Levan unha roupa moi vistosa e colorida. O traxe componse dunha “funda” branca cuberta de estreitas cintas de cor vermella, laranxa, negra e 

amarela, aínda que predomina a cor vermella e laranxa. Estas cintas representan o lume, xa que a palabra “cacharela,” significa: lume moi 

grande, xeralmente ao aire libre. 



 
 

A máscara evoca unha creación do desaparecido artista Dezano, Laxeiro. Está feita a medida e é de cartón pedra. É cadrada e leva uns cornos 

auténticos de vaca cachena, abertos cara aos lados. Cubrindo o pelo van uns farrapos de cor beixe, marrón, amarelo esvaecido… 

 

 

Arredor da cintura, uns cencerros ou “chocas” axudan a animar o ambiente. 

O que máis chama a atención é o ramallo de toxo que levan na man e coa que intentan darlle aos que non levan 

disfraz. 

 

 
 

Dende fai 6 anos, estes unidos veciños, cada domingo de Entroido, bótanse a correr pola Avenida Buenos Aires (máis coñecida como “A 

Cacharela”). 

Mentres corren, as chocas que levan na cintura provocan un estridente barullo, anunciando a súa chegada.  E ollo, estade atentos! Perseguen  a 

todo aquel que vaia sen disfrazar para pegarlle co ramallo de toxos ou botarlle fariña cun fuelle. Cada ano procuran facer algo novidoso para que 

a xente se divirta. O ano pasado modificaron unha antiga tradición da provincia de Ourense. Nesta cidade 

pásanse “olas” de barro, pero en Lalín, como non podía ser doutro xeito,  cambiaron as “olas” por porcos. 

Que farán este ano? Non volo perdades.   


