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                                 ENTROIDO 2010 – OS XENERAIS DO ULLA 

ONDE 

Unha vez ao ano os veciños da comarca do Ulla vístense de militares, búrlanse das 
autoridades da zona, dos veciños e mesmo de si mesmos; loitan entre eles e ao 
final, todos quedan como amigos. Son os “Encontros dos Xenerais”. Onde a 
provincia da Coruña limita coa de Pontevedra o Entroido comeza dúas semanas 
antes de que o celebre toda Galicia. É a  comarca do Ulla,a ambas as dúas ribeiras 
do río Ulla. Por un lado, nestas festas lúdicas participan os habitantes dos 
Concellos de Teo, Vedra, Boqueixón e Touro e por outro os da Estrada, Silleda e 
Vila de Cruces. 

PERSONAXES 

Dentro dos Xenerais do Ulla participan unha serie de personaxes que son 
significativos en cada un dos lugares onde se celebra este tipo de Máscaras, que 
tamén así se chama esta singularidade carnavalesca pola xente destas aldeas. 
 
A chamada Tropa, sendo unha das partes máis coidadas dun desfile, é a que leva 
a meirande tarefa para que o Entroido resulte o máis atractivo posible. Dentro da 
mesma,  atopámonos coas seguintes figuras e personaxes: 
Coro: formado por nenos e nenas vestidos co traxe tradicional galego, dispostos 
cos mellores adobíos. Aínda que dentro da mascarada sempre houbo un coro, a 
utilización do traxe rexional dentro do mesmo é máis recente, antigamente tamén 
tiñan cabida nel os mantóns de Manila, traxes de voda, etc. O coro está guiado polo 
Director, vestido cunha “chaquetilla”, polo xeral vermella, e pantalón branco, cunha 
“gorreta” engalanada con adobíos diversos e cintas colgando e que porta a 
correspondente batuta para exercer a súa función. Este coro tamén está 
protagonizado por unha Directora engalanadamente vestida. 
Esta agrupación é a encargada de recitar as coplas de Carnaval, ensaiadas varios 
días antes da festa para que todo saia ben. Os compoñentes do coro van en dúas fi 
las encabezadas polo Director pola dereita e a Directora pola esquerda xirando en 
direccións opostas. A parranda na actualidade substitúe na maioría dos casos a 
esta figura. 
 
 Músicos: son os que acompañan ó coro tocando pezas tradicionais galegas, por 
todas e cada unha das aldeas que percorren. 
 

Abandeirado: persoa encargada de portar a bandeira de España e Galicia. Vai 
diante do coro, 
vestido co seu vistoso uniforme e montado a cabalo. É o primeiro en saír no desfile 
da tropa cando esta comeza o seu percorrido. 
 

Centinela: paisano que vixía o territorio supostamente a invadir. Ten o labor de 
darlle o alto ó primeiro correo e representa o primeiro atranque verbal. Este 
personaxe pertence hoxe á mesma comitiva nalgúns lugares, pero hai anos era alleo 
á esta, sinxelamente era un espontáneo que estaba disposto a defender a 
territorialidade e poñía en dificultades verbais e mesmo materiais o avance da 
comitiva. 
 

 



Correos: dentro da tropa participan polo xeral dous correos. Son os encargados de 
anunciar coa súa presenza a chegada da comparsa ás aldeas. E para facerse notar e 
que todos os veciños teñan en conta a súa chegada adornan os cabalos con 
cascabeis ou campaíñas. Antigamente, ademais de anunciar a chegada dos xenerais, 
tiñan que pedir permiso en cada aldea para que permitisen o paso da comparsa pero 
esta, como algunhas outras características da mascarada dos Xenerais, fóronse 
perdendo co paso do tempo. 
 

Xenerais: sen dúbida son os protagonistas da celebración desta peculiar e 
distinguida manifestación dos carnavais á que dan nome. Polo xeral participan de 
seis a oito xenerais en cada mascarada. Destacan pola vistosidade dos seus 
traxes, xa que levan unha chaqueta chea de entorchados, enfeites, charreteiras, 
bordados, dúas bandas cruzadas coas cores da bandeira española e galega, 
medallas, faxíns e espada. Pero o que máis destaca, sen dúbida, é o adornado 
sombreiro con longas e rechamantes plumas de pavo real, xeralmente coñececido 
co nome de tricornio, bicornio ou ros. Os seus cabalos locen un espello na testa e 
tamén van moi adornados con plumas e plumachos. Son os Xenerais os encargados 
de dar os atranques e as vivas. 
 
Frade: vai  acompañando a comparsa e dando sermóns  ao longo do 
percorrido. Nalgúns lugares xa non aparece este personaxe, e pola contra 
noutros segue a ser moi importante.   
 

 

 

 
ACONTECEMENTOS 

 

Un elemento característico do Entroido do Ulla son as “Vivas” dadas polos 
Xenerais e que manifestan unha expresión de vida. Os Xenerais percorren todas as 
casas da parroquia, acompañados dun membro da comisión organizadora que é o 
encargado de recoller a achega económica de cada persoa que recibe unha viva, ben 
sexa da parroquia ou de fóra desta. Na eira de cada veciño o Xeneral lanza unha 
viva ó xefe de familia. 
Un elemento importantísimo para dar as vivas á xente de fóra da parroquia, é que 
se manifeste a parroquia de nacemento e a de residencia. 
Pero do que non nos podemos esquecer ó falar dos Xenerais do Ulla é do verdadeiro 
encontro entre xenerais, coñecido como Atranque ou Alto. Tamén chamados 
“encontros” e “saltos”, Este é un dos intres máis esperados por todos. Trátase 
dunha loita dialéctica entre dous ou máis xenerais que pertencen a bandos opostos, 
dialéctica que irá subindo de ton, sendo as palabras cada vez máis aldraxantes e 
duras. Mais polo xeral todos os atranques nos seus diversos tipos teñen a mesma 
base: representan o enfrontamento entre dous bandos, que terminan por facer as 
paces e exaltar a amizade. 
 

 
                                              

 

 

 

 


