
ENTROIDO 2018 

A festa do Entroido é celebrada en toda Europa 
dende épocas descoñecidas. Non se sabe con 
certeza a súa orixe; algúns pensan que ven da 
tradición celta, outros asóciano coas festas  que se 
realizaban para honrar a Baco, deus do viño, ou 
as que se adicaban ao touro Apis no antigo Exipto. 

O que si se pode afirmar é que esta festividade está 
ligada ao calendario litúrxico cristiá, pois o final 
do Entroido marca o inicio da Coresma ( corenta 
días que preceden á Pascua. 

O entroido en Galicia, malia ás diferenzas que 
presenta  coa mesma celebración noutras partes 
do mundo, ten en común a de ser a festa máis 
subversiva do ano: a crítica, a sátira, a 
permisividade e a transgresión están sempre 
presentes.  

As palabras de Vicente Risco resumen 
perfectamente o concepto de entroido : "O reinado 
do Entroido é un lapso de tempo de tolerada 
licencia, de inversión de termos, de alegría 
excesiva, grotesca e igualitaria que precede ao 
tempo de recollemento e penitencia que debe ser a 
Coresma". 

No centro, para comemorar a festividade, houbo, 
nos días previos ao 9 de febreiro, concurso de 
carautas. O día 9 comezouse recibindo as 
larpeiradas que o alumnado participante elaborou 



nos seus fogares e que foi degustado na hora de 
lecer por toda a comunidade educativa. Todos 
estaban riquísimos, pero o xurado só podía escoller 
tres. Os que acadaron os primeiros lugares foron 
os roscos, presentados por Lucía Pedride, os 
faragullos, presentados por Xacobo Barrera e as 
orellas presentadas por Lucía Pérez. 

Posteriormente tivo ligar, no ximnasio, o concurso 
de comparsas. Podedes ver a súa actuación 
premendo sobre as seguintes ligazóns: 

1º , 3º e 4º ESO 

2º ESO 

É necesario agradecer a todo o alumnado 
participante o interese e esforzo amosado para 
sacar adiante esta edición e, por suposto, o mesmo 
agradecemento ao profesorado que colaborou para  
todo funcionase con normalidade 

Para acceder á "reportaxe gráfica" preme AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch?v=tvJqpLJ845s&list=UUWidL6JP5R8WiGWULqpm8yA&index=2&rel=0
https://www.youtube.com/watch?v=X3tAeQ5ZogA&rel=0
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesenriquemuruais/galeria/thumbnails.php?album=81

