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  AS BONITAS DE SANDE

Foi  alí  polo  ano  1900  cando  en  Sande,  no  concello  de  Cartelle,
comezaron a saír as bonitas no Entroido. Un traxe e unha máscara
cheos de historia e tradición que dende hai case dúas décadas non

para  de  medrar.  Un  sombreiro  de  madeira  con
plumas de galiñas, unha máscara de arame pintada,
camisa branca con gravata vermella, dous mantóns
de manila moi floreados cruzados, pantalón branco,
saia  de  flores  e  flocos,  zapatos  negros,  polainas
negras de coiro con axóuxeres e,  na man, un látego
de  vimbio  co  que  asustan  á  xente  da  vila.

A vaca, o oso, as avutardas e o meco
acompañan ás bonitas no Entroido, días
de festa e de troula.





 BOTEIRO DE VIANA DO BOLO

Este é un dos entroidos máis característicos de Galicia. As súas raíces están en
ritos  agrícolas  e  gandeiros  pero co formato actual  iníciase nos comezos do
século XX.

Os principais protagonistas do Entroido de Viana do Bolo son Os Boteiros
que acompañan a Os Fulións. Estes últimos son grupos de 30 a 40 persoas que
con  bombos  e  ferramentas  agrícolas  poñen  a  nota  musical  do  entroido.  O
Boteiro é a máscara iconográfica, leva un traxe de varias cores feito con varios
metro  de  lazo  e  un   número  indeterminado de  pequenas  chocas  colga  na
cintura. A súa misión é dar paso aos folións dando chimpos e afastando á xente
coa monca (o pau do que se acompañan).

A  máscara  é  de  madeira,  con  gran  sorriso  e
normalmente  un  réptil  na  boca.  Na  cabeza  levan  unha
enorme  pantalla  con  elementos  vexetais  e  animais,  como
símbolo da fertilidade e da chegada da primavera. Está feita
sobre un armazón de madeira e adornada con fitas de cores,
pode chegar a pesar máis de vinte quilos.

Como dato curioso, o  Entroido de Viana do Bolo ten a
honra de ser o Entroido máis antigo de Galicia. 



OS BOTEIROS DE
VILARIÑO DE CONSO

O traxe consiste nunha camisa de cores feita con fitas cosidas pregadas en acordeón
          -Un pantalón de seda, con flocos nos laterais.

-Unha faixa con picos e borlas.

-Un cinto con esquilas ou campaíñas. 

-Unhas botas negras e unhas polainas de coiro negras tamén. 

-Na man porta a Monca, pau coroado por unha borla sobre o que dá saltos ou 

botes, do que se deriva o seu nome.

Leva unha máscara de peso considerábel

feita de pel de cabra ou de cartón, de cor

rosa con barba e bigote, tallada en madeira

de bidueiro e de cor negra; as dúas coroadas

por unha gran pantalla de formas

xeométricas adobiadas con fitas de moitas

cores. 

O boteiro é o líder da comitiva de entroido coñecida como

folión. A súa función, a maiores de dar botes e carreiras

como forma de animación, é abrirlle paso entre a

multitude.



CABREIROS DE MUÍÑOS
 

Visten cunha máscara en forma da cabeza dun año cunhas fitas de

cores que tapan a boca e parte da cara da persoa e cuns lazos de palla

detrás da cabeza, baixo uns cornos de cabuxa. Leva un chaleco vermello,

unha capa negra e un bolso, pantalóns negros cunhas cintas de coiro en

forma de rombos que atan tamén aos pés.

Na man levan un caxato cunha pelica na punta para asustar á xente e

saen o sábado de Entroido polas aldeas de Muíños, rematando o día cun

desfile pola vila onde fan unha festa para bailar  cos veciños e veciñas e

visitantes.



O CHARRELO DA  VEIGA  

A súa vestimenta é branca, con tiras de cores, cun cinto marrón, chocas, 
polainas e un caxato. As máscaras de madeira teñen formas diferentes e no 
chapeu levan formas xeométricas, figuras da natureza e moitas cores.

Van acompañados do boi e da morte, personaxes do Entroido de A Veiga 
recentemente recuperados.

O seu cometido é pasear ente os veciños, alegrando un pouco as 
comparsas, xunto aos bois, que arremeten contra a xente.



O CHOCALLEIRO  DE VILARDEVÓS

Visten cun  pantalón e camisa de liño, polainas, pano de lazos, unha carauta 
cunha “mitra” pequena tapada cun pano, catro campás e unha vara cun farrapo na súa
punta para asustar e luxar á xente

 A máscara ten unha cara rosa cun bigote
e con dous coloretes vermellos e na 
pantalla  normalmente levan debuxos de
animais  ou da natureza coma por 
exemplo un lobo,un león, un oso ou o 
fondo dun lago con árbores. Detrás 
colga unha pelica de animal.

No tempo do Entroido o chocalleiro de
Vilardevós percorre as rúas desta localidade
ourensá e persegue ás persoas que non se
disfrazaban co fin de que o convidaran a un
viño.



          OS CIGARRÓNS DE VERÍN 
★ Verín é unha vila galega que se 

encontra en Ourense.  
★ O personaxe típico do entroido nesta 

vila son os cigarróns. 
★ Os días do entroido nos que saen son o 

domingo Corredoiro, o sábado de entroido 
e o martes de entroido. 
★ Este traxe consta dunha careta 

traballada en madeira e pintada de modo que nela se salientan as 
cellas, as sonroxadas meixelas, o seu amplo 
bigote, o seu sorriso, amosando a 
dentadura, e unha falsa barba. Levan unha 
mitra de follalata pintada con diversos 
motivos, predominando os vexetais e os 
animais, da que colga a máscara.  
★ Como roupa leva unha camisa branca, 

unha gravata de diversas cores e por riba 
unha chaqueta curta de seda con galóns e 
ornamentos dourados cubrindo os 
ombreiros, atavíos de militar con flecos 
dourados, a chaqueta non é pechada senón 
que é aberta e cunhas lazadas. Na cintura unha faixa de varias 
voltas e por riba un cinto de coiro e do que 
colgan por detras seis grandes chocas (que 
son coma unhas campás de metal) A lenda 
descríbeo coma o cobrador de impostos e 
coma o levantador de caza dos condes de 
Moterrei, aínda que na realidade a súa orixe 
siga sendo un misterio 
★    O traxe completo pesa uns 25 quilos. 



OS FELOS DE BOBORÁS

Son personaxes dotados con certa fereza, xa que zoupaban coas varas
que portaban facendo fuxir coas súas carreiras a quen se lle puña por diante
Teñen un pucho moi grande na cabeza con papeis, espellos e fotografías
recicladas, teñen moitas cores e no tronco levan colchas, cintas e adornos
feitos con papel. Son moi vistosos.

A máscara é branca e ten pintados os pómulos de cor vermella,  os
beizos tamén son vermellos. 
Saen o sábado de entroido percorrer as aldeas da vila e foron recuperados
no ano 2019.



FELOS DE MASIDE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os felos de Maside visten cunha blusa  branca sobre a que se cruza un mantón de 
diferentes cores, predominando o negro e o vermello. Na cabeza levan un chapeu con 
espellos e plumas e fitas de cores. 
Van a cabalo ou en asno e ás veces van nun 
carro. Con eles percorren as rúas da vila e as 
aldeas pedindo aguinaldo e visitando a 
veciños e visitantes. 
 
 
 
 



FELOS DE ESGOS
O traxe consiste nunha
camisa branca, cunha
gravata rechamante e
corida, que levaba nos
ombreiros uns panos de
cores vivas, e arredor do
pescozo unha pañoleta atada
en pico.
Arredor dos ombros, tanto
por diante como por detrás,
levaban cosidas unhas
cintas de diferentes anchos
e diferentes cores: vermellas, verdes e amarelas.
Pola parte de abaixo, van vestidos cun calzón longo de punto branco e 
por enriba unhas enaugas brancas ás que ían cosidas tamén, cintas en 
forma de "U" arredor da cintura e en cada xeonllo un lazo curto 
anoado de cor azul, amarelo ou vermello.

Desfilan e cando terminan 
van polas casas pedindo 
aguinaldo; ovos, galletas, 
chourizos, licores...

As Máscaras son cilíndricas, de lata,
con moitas cores rechamantes que
teñen na parte de arriba, debuxados,
elementos da primavera e plumas.





O FOLIÓN DE BUXÁN

Nesta aldea de O Bolo os personaxes van vestidos cun pucho cónico
cunha boneca e recortes de revista e espellos do que penduran cintas longas
de varias cores. Poden ocultar a faciana ou non, aínda que acostuman a
facelo,  levan  camisa  branca   e  gravata.  Cóbrense  cun  varios  mantóns
floreados  dos  cales  colgan  flocos  que  cobren  desde  os  ombreiros  ata  a
cintura. As botas son negras con polainas e levan unha espada nunha man e
un bolso noutra.

 Normalmente  as  que  abren  a  comitiva  son  as  mulleres,  anunciado  a
comparsa, mulleres de Buxán con traxe tradicionais. Logo as máscaras, que

van dando chimpos ao ritmo da
percusión  movendo  á  vez  os
brazos,  e  detrás  o  folión,
composto  por  bombos,
cornetas e aixadas. 



OS FOLLATEIROS DE LOBIOS

Esta tradición recuperouse hai uns anos grazas á transmisión oral da 
xente maior da vila e das aldeas, que dicían que se vestían con farrapos e 
follas.

Visten cun traxe branco e follas de millo arredor do corpo, unha coroa 
de follas de millo , anacos de elementos vexetais na máscara , e un cintos de
carozas de millo e chocas. Por baixo unha camisa branca e nos pés levan 
zocos.

Os días grandes de Entroido percorren as aldeas visitando á xente e 
desfilan.



OS LABARDEIROS DE MUGARES

Os labardeiros levan unha camisa branca e un calzón branco ata o
xeonllo.  Toda a súa vestimenta adornada con flores  de papel  de moitas
cores. Tamén medias e botas. Na cintura levan unha faixa
cun cinto con campás e na man unha longa vara rematada
cunha pelica de animal.

A  máscara  é  de  arame  e  cobre  toda  a
cara,normalmente é verde e con brillos,, e enriba ten como
un cono cheo de flores de diferentes cores.

A función dos labardeiros consiste en levar un gaio
ata  o  “recinto”  onde  se  celebra  a  festa,  despois  de
percorrer toda aldea. Só saen os martes de entroido e van
acompañados  das  “señoritas”,  mulleres  vestidas
completamente de branco e cubertas tamén con flores de papel de cores.



    MADAMAS E GALÁNS  
   SAN ADRIÁN DE COBRES 
 
Para os veciños de Vilaboa, especialmente nas parroquias de Cobres, o 
entroido vívese dun xeito moi especial xa que nestas datas se celebra unha 
festa de gran tradición. 

                                 
Os traxes teñen un gran valor sentimental. O máis sorprendente son os 
sombreiros feitos con flores, follas, cintas, lentexuelas, anacos de espello, 
pequenas bonecas e colares e adornos. Sempre colorido e acompañado de 
traxes igualmente rechamantes: no caso das madamas, destacan os pitóns e 
as cadeas, no caso dos Galáns, o lazo vermello e a bufanda de seda. 

 
Durante os catro dìas grandes do Entroido percorren as parroquias onde fan 
varios baile acompañados de gaiteiros, que adoitan ser muiñeiras, xotas ou 
pasodobres, tras os que agardará pacientemente o merecido consello, 
botando unha bomba cada vez que un cidadán contribúa deste xeito co 
Entroido. 



  AS MADAMITAS DE ENTRIMO

Son os personaxes máis elegantes do Entroido e distínguense entre

homes e mulleres. Ambos visten cun traxe e calzado branco, as mulleres

saia e os homes pantalón e faixa vermella, cun mantón de manila vermello

con flocos.

Levan unha máscara branca cubrindo a  cara.  As mulleres levan un

chapeu de palla cun pano de tul branco diante e os homes un cono negro e

vermello do que colgan fitas de cores. Portan unha vara na man.

Acostuman a saír o sábado do Entroido polas rúas de Entrimo.

 



MÁZCARAS DE A XIRONDA

A indumentaria que leva a Mázcara xirondesa é moi similar á que levan as 

figuras doutros entroidos: pantalón

con pompóns de cores, camisa

branca, gravata vermella, medias

brancas, zapato de vestir negro e

unha careta forrada con pel de

raposa. Os motivos do capuchón son

a flora e a fauna da zona e os

monumentos da vila.

Portan unha máscara coas partes

da cara pintada. Arriba dela levan 

a pantalla, no que está debuxado 

un animal. Colgando dela levan 

unha pel de animal

O domingo gordo agardan aos 

veciños á saída da misa e despois percorren as rúas de A Xironda e visitan 

os bares, onde soen ser convidados.



                    

    A MÁZCARA DE MANZANEDA 
  

     
         

  

          
                       

É o personaxe central do Entroido de Manzaneda e a pesar do seu nome, 
normalmente ten a cara descuberta. Leva traxe, camisa e polainas brancas con 
cordóns, manta florida, botas altas, cana e cintas de cores que se poñen e quitan un a 
un cada ano. Á cintura levan varios vaqueiros que lles serven para desfilar ao mesmo 
ritmo. Este elegante personaxe adoita tamén bailar
dun xeito curioso, cos brazos e un caxato en alto e
dando voltas.            
     Na cabeza viste un sombreiro cun enorme tocado
feito con grilandas de cores
          
          Acompáñanse de chocallas, gaitas, caixas,
tambores, aixadas, garras, cornos ou cunchas de mar:
todo instrumento é bo para marcar o ritmo.
          



OS MERDEIROS DE VIGO

O Merdeiro é un personaxe documentado dende principios do s. XX, eran os 
antigos mariñeiros, os escabicheiros, que botaban peixe podre á xente que baixaba 
das aldeas. Hoxe en día é un personaxe rebelde que vai por Vigo, concretamente polo 
Casco Vello,  asustando á xente e lanzando ou pegando con verduras, tanto polo día 
como pola noite, durante os días grandes do Entroido.
O vestiario consta de  zamancos e polainas de coiro, un
pantalón branco, a camisa por fóra, unha faixa, un
chaleco cun símbolo animal ou astral nas costas, a vara e
a carauta coa galiña na cabeza
 A máscara é rosa con bigote, beizos
pintados e normalmente un galo na cabeza. O pelo lévano
enmarañado.

Acompáñanse dunha vara e soen levar
verduras (porros, verzas...) na man.



            O TOURO E O XIGANTE DE CELAVENTE

O  Xigante  é o personaxe que guía ao

touro  na  súa  andaina.  Leva  a  cara

descuberta  e  vai  ataviado  todo  de

branco cun mantón vermello con flocos.

Na cabeza leva un sombreiro  de palla

ao que se lle pegan flores de papel.

O  touro é un armazón de madeira onde cabe

unha persoa e leva unha parte frontal de cartón

onde  se  poñen  os  cornos.  Vai  cunha  colcha

antiga floreada e con flocos, por riba vai unha

saba  con  fitas  de  cores.  Leva  tamén  cola

decorada.

Saen o martes de entroido co folión e a súa función é que o

Xigante  (cunhas  bandeiras)  sinala  ao  público  e  o  Touro

embiste á xente.



OS GALOS DA MEZQUITA

    Os galos de San Pedro da Mezquita (A Merca) levan na cara un anteface e visten
un traxe de vivas cores, emulando as cores da natureza en primavera. Está composto
por camisa e pantalón branco e varios mantóns de vivas cores cruzados no peito e na
cintura,  de  onde  tamén  colgan  pequenas  chocas.  Tanto  a  máscara  como o  traxe
identifican  a  aldea  de  cada  figura.  Portan  unha  caxata  na  man  porque  son  quen
ostentan a autoridade durante o Entroido.  
     Na cabeza levan unha crista de cores feita con fitas de papel simulando a dun
ergueito galo de longa cola.
     Se te pos no seu camiño danche co caxato e acostuman saír o domingo e o martes
polas rúas da vila, despois de agardar a que a xente saia da igrexa. 

              
 



                        O OSO  DE SALCEDO

O Oso de Salcedo é unha máscara característica do entroido de Salcedo,
celebrado o luns de entroido nesta parroquia, no concello da Pobra do  Brollón
(Lugo).  Celebra o comezo da primavera, remedando o momento no que o oso
sae da súa oseira trala hibernación. Simboliza deste xeito o comezo do ciclo
agrícola anual, propiciatorio da abundancia nas colleitas e a fecundidade das
mulleres. 

Un  veciño,  disfrazado  con  peles  de  animal  e  máscara  de  madeira,  a
semellanza dun oso, percorre as rúas e corredoiras de Salcedo na compaña de
"criados ou mordomos", asustando aos viandantes, aos que intenta mancharlles
coas  poutas  cheas  de  feluxe.  Ten  así  bastantes  semellanzas  coas  tradicións
ourensás do entroido, como os peliqueiros de Laza, pero actúa en solitario, agás
a  compañía  dos  seus  "criados",  e  non en  grupo como a  maior  parte  destas
máscaras.

Descoñécese a data do comezo desta tradición, pero a súa raigame local é
clara.  O Oso de Salcedo saíu ininterrompidamente  malia  as  prohibicións de
celebrar o entroido que se sucederon durante a ditadura.



AS PANTALLAS DE XINZO DE LIMIA

  

As  Pantallas  son personaxes  misteriosos
vestidos elegantemente cunha indumentaria á antiga .
Pobre do que non vaia disfrazado, aínda que só sexa
cunha careta ou nariz postizo, porque as pantallas o
perseguen,  azóutano  coas  vexigas  e  méteno  no  bar
para que convide a unhas rondas. 

As pantallas aledan a festa co son das chocas que
arrodean a cintura e ábrense paso golpeando as vexigas
de vaca secadas e infladas que levan na man.
A vestimenta (camisa e calzón longos, capa vermella ou
negra, polainas negras, zapatos negros e faixa vermella
á  cintura,  por  riba  das  que  colgan  as  chocas)  é
cerimonial. Importante tamén é a pantalla, é dicir, o que
levan  na  cabeza,  con  forma  de  media  lúa  e  con  elementos  vexetais  e  animais
debuxados.



      Os Peliqueiros de Laza

O traxe está composto de varias pezas: careta, chaqueta, pantalón e a 
zamarra. Ademais levan adornos e outros accesorios. Na man levan a 
zamarra, é unha especie de fusta que se usa unicamente contra aqueles 
que non respectan ao propio peliqueiro ou interpóñense no seu camiño. A 
camisa é branca e levan gravata. Leva  unha faixa por enriba dos calzóns, 
que son curtos, e finalmente levan medias vermellas con ligas e zapatos 
negros. Ademais doutros adornos varios.

A máscara é de madeira de bidueiro e a mitra é de aluminio, para que peso
menos. Leva uns pompóns que colgan dos extremos con cores vivos e 
deseños figurativos. Os motivos son principalmente animais como por 
exemplo: cans,cervos, galos, paxaros exóticos....

Na man levan a zamarra, coa que lle dan ás persoas que non van 

disfrazadas.



                           A PITA DE EIROÁS

As Eiroás é un pequeno barrio de Ourense, que conserva unha identidade rural. A 
mediados do século XX, un matrimonio entre dous viúvos (Antonio Guimarey e 
Gumersinda de Benavides), deu orixe a unha festa, cando menos, singular.

Esta coincidiu co Entroido e pasou a ser este núcleo un dos poucos lugares na cidade e
arredores nos que se celebraba a festa pagá que antecede á Coresma. Vanse engadindo
contidos a esta festa, entre os que cabe salientar unha representación teatral popular, a
creación da imaxe da festa por parte de artistas locais, un xantar popular ou a creación
dunha máscara.

A representación teatral popular, en ton satírico, rememora como foron as orixes da festa, 
amais de lembrar, con moito agarimo e respecto ás dúas persoas que protagonizaran 
aquela cinzarrada na metade do século pasado. Desde que se comezou coa celebración 
actual da Festa da Pita, o Antonio e a Gumersinda levan casando 20 anos, dun xeito 
desenfadado e con moitos símbolos no argumento que procuran unha reconciliación co 
pasado.

Algunhas persoas deste Entroido
visten de negro cunhas fitas de
cores e na cabeza levan unha
máscara negra semellando unha
galiña.



O REI DE COVELO

       Nesta festa dunha pequena aldea ourensá, no concello de Melón, un home a
cabalo vai percorrendo as rúas coa súa coroa e unha túnica marrón. Abren a comitiva
dous simpáticos mecos: o santo Entroido e a Santa Entroida, a lombos dun carro
tirado por vacas, seguido do rei e  danzantes e mordomos. Fan un percorrido ata o
Coto  da  Raña,  onde  os  danzantes,  vestidos  de  branco  e  vermello  e  a  ritmo  de
charanga, fan unha especie de baile arredor do rei para tratar de arrancarlle a coroa,
aínda que normalmente non o conseguen. 
      Para rematar a festa a xente sae á rúa ofrecendo comida e bebida e faise unha
puxa popular na igrexa.



OS FELOS DE MACEDA
Os Felos de Maceda son a figura máis ancestral do entroido 

ourensán.

Os felos son típicos da zona de Maceda e asemellase coa 

indumentaria convencional dos Peliqueiros de Laza e os Cigarróns 

de Verín.

Levan camisa branca, gravata,

chaquetiña, ombreiras con charretas de

militar, medias negras, calcetíns de la

brancos, pololos, ringleiras de borlas de

distintas cores, unha colcha con flocos

claros ao redor da cintura e utiliza botas.

Na man sempre leva un caxato.

A máscara é de xesto autoritario e sorriso socarrón, coroada pola 

ilustración dun animal ou ave rapaz representativa da serra de San 

Mamede.

A súa función é a de molestar á xente golpeándolle e facendo 

trasnadas.



  
   OS TROTEIROS DE BANDE 

                         
 
Os troteiros visten de branco , teñen distintos sombreiros de distintas 
cores, levan un caxato e un cinto onde colgan fitas de cores e pequenas 
chocas para facer ruído e anunciar a súa chegada.  
As máscaras son de tea de encaixe branca e nos pés levan botas e 
polainas.  
No chapeu levan anacos de revistas e espellos coa función de 

eliminar o mal de ollo.  

A súa función é meterse e asustar á xente que está na rúa facendo 
trasnadas. 
Os días grandes do Entroido percorren as aldeas de Bande visitando 
aos veciños acompañados dunha charanga. 
  



  

 



Vellarróns de Riós 
 

★Os vellarróns saen nos días de entroido. 
★A máscara do Vellarrón representa unha cara humana, cunhas orellas pregadas, 

barba e bigote feitos con la de ovella negra. A coroa está feita con vimbio e papeis 
(Veiga do Seixo) ou tiras de tea (Castrelo de Cima) de cores. A 
vestimenta complétase cunha camisa de felpa cun triangulo 
invertido e adornada cunha especie de escarapelas ou flor de 
tea da que penduran fitas de cores; o pantalón vai adornado 
con flocos de cores, na cintura un pano e un cinto de esquilas. 
Nas pernas: polainas de coiro. 

★Non hai moito tempo que estas máscaras saían en grupo a 
pedir cartos ou máis 
ben viandas coas que 
facer logo un xantar 
para o grupo. 
Acompañando aos vellarróns ían outros 
personaxes como a Madama , muller engalanada 
con roupas elegantes e o Farrangón, home 
disfrazado con roupas vellas e coa cara tapada, 
que era o encargado de recoller os aguinaldos 
que daban os veciños. 

 
★O vellarrón, ao tempo que facía soar as esquilas que levaba na cintura, ía zorregando 

cun “farrapo” similar a un mallo, a cantos 
atopaba polas rúas ao seu paso. A xente 
dicíalle: Vello, vello, vellarrón, mete os 
cartos no bolsón!, para que gardara os 
cartos que algúns lle daban. 

★Esta tradición atópase en proceso de 
recuperación. 
 



O VERGALLEIRO  DE SARREAUS

 

 
Vergalleiro chámase ao protagonista , dono e señor nos días da festa 

que preceden a coresma. Este personaxe porta traxe formado por blusa de 
liño e chaleco negro de feltro, polainas con pompóns vermellos, faixa da 
mesma cor con pompóns negros e onde encaixan pequenas chocas e unha 
máscara que leva debuxados motivos celtas, normalmente touros. Na man 
cada Vergalleiro leva un corno de vaca que fai soar a medida que percorre 
as rúas, convidando á xente a participar no entroido.



VIXIGUEIROS DE SAMEDE

No Entroido de Samede  conviven dous personaxes, os Vixigueiros e

os bonitos e bonitas.

Os Vixigueiros son personaxes feitos con palla, follas de millo, cestos,

peles…  e  levan  un  par  de  vexigas  de  vaca

secas na man para facer ruído.  Xúntanse no

alto da vila para facer unha especie de antigo

ritual Celta da unión do lume, auga e terra.

Os  bonitos  e

bonitas  levan

roupas brancas adornadas con cintas de cores e

chales de manila ou caxemira, xunto cun chapeu

decorado  con  plumas  e  flores,  e  interpretan  a

Muiñeira Cruzada de Samede, de máis de media

hora  de  duración.  Están  acompañados  dos

carolos, dúas figuras vestidas completamente de branco.



VOLANTES E MARAGATOS.
DE SANTIAGO DE ARRIBA (CHANTADA).

 Volantes: Estes personaxes visten con camisa e
pantalóns coas cores  amarelas e vermellas ou azul
e branco. Levan na cintura uns cintos con campás e
zapatos de baile.
 Maragatos: Estes personaxes son seres misteriosos
recubertos de peles, osamentas e cornamentas de
animais. Teñen un cinto no que na maioría dos
casos levan unha ou varias campás. Caracterízanse
por mal carácter e levan un látego na man que non
dubidan en usalo, xa que o seu labor é protexer
aos volantes.

Os volantes levan de máscara unha especial e
colorida estrutura que se apoia na cabeza e nos ombreiros. 
Están feitos por fitas de cores que nalgunhas ocasións poden 
chegar aos pés. Están revestidas con bonecas de papel e 
penachos.
Os maragatos levan unhas máscaras feitas con papel de 
periódico, peles de animais ou ás veces levan as caras ao 
descuberto e pintadas.

Este festexo comeza o
domingo Lambedoiro que
está relacionado coa
gastronomía. Logo o
domingo Corredoiro no que
se realizan xogos e obras
de teatro. O domingo de
Entroido e martes de
Entroido, os volantes e
maragatos percorren a
aldea.



OS XENERAIS DA ULLA

Os Xenerais da Ulla son un costume do Entroido na Comarca da Ulla. A primeira
vez que se celebrou o Entroido nesta Comarca, corresponde aos anos 70 do século XIX.
A partires de aí, foi evolucionando ata hoxe en día.

Os Xenerais  da  Ulla  levan  unha  camisa  xeralmente  branca,  unha  gravata  que
adoita ser vermella, unha chaqueta negra, azul mariño ou vermella e sobre ela cintas os
flocos  dourados.  Levan  chatarreiras  nos  ombreiros,  unha  bandeira  de  Galicia  ou  de
España, un cordón dourado que cruzan no peito,  unhas botas negras e unha espada
característica deles.

Non levan máscara senón un tricorne máis coñecido como bicorne. Realmente é un
chapeu de palla forrado de veludo e decorado por multitude de abalorios, flocos e borlas.
Coróase con longas plumas de pavo real e plumachos de cores. Tamén é frecuente velos
cun sombreiro máis pequeno ou unha pucha, especialmente nos atranques.

Tanto  os Xenerais  como os correos que os  acompañan percorren a cabalo as
parroquias  ao  longo  do  día  dando  vivas  a  veciños  e  visitantes,  acompañados  dun
“exército” de abandeirados, coros, comparsas e parrandas.

Rematan  escenificando  un  atranque  (ou  alto),  enfrontamento  dialéctico  por
parellas, aproveitado para facer burla e sátira de asuntos locais, de política ou do corazón,
acontecidos durante o ano.

Os Xenerais saen durante todo o Entroido nas diferentes parroquias de Santiago
de Compostela, Touro, Vedra, Teo, Boqueixón, Silleda,  Vila de Cruces e A Estrada, e en
cada unha delas mantéñense trazos definitorios que os fan únicos.



ZARRAMONCALLEIRO DE CUALEDRO

A procedencia deste personaxe,  semellante aos das terras de Laza,  está nos

recadadores de impostos daquela, que moitas veces eran chourizos ou patacas.

A diferenza principal é que o fondo da máscara é amarelo e leva pintados motivos

florais  e  vexetación  autóctona.  As  cores  que  predominan  na  indumentaria  do

Zarramoncalleiro son o azul e o vermello, e os materiais van desde a pasamanería até

a gasa e o fío de ouro.

Este personaxe debe percorrer todas as casas e rúas da vila para visitar aos

veciños e veciñas, e nunca pode quitar a máscara en espazos descubertos.

Na cintura colgan sete chocas, de medio quilo cada unha, polo que non é doado

ir correndo co traxe, pero sempre é todo un orgullo lucilo.


