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PELIQUEIROS 

Tamén coñecido como felo, cigarrón, choqueiro ou chocalleiro, 

segundo os lugares, típico da zona de Verín, Laza e Maceda. É 

en Verín onde se tende a designar como cigarrón, que golpea a 

xente cun látego ou cun pau rematado nunha vexiga, levántalles 

as saias ás rapazas e obriga a quen captura a convidalo a viño. 

É “intocable” por parte do público e mantén a súa identidade no 

anonimato. Viste sobre da chaquetiña un pano de cores, que ten 

que ser novo e agasallo da noiva e medias brancas de fantasía 

(que a noiva levará ao altar o día da voda), os seus traxes teñen 

certas diferenzas segundo os lugares. Leva unha carauta feita 

de madeira cunha especie de mitra de latón na que están 

pintados distintos animais. Non poden sacar a carauta nin deixar 

de saltar, pois se o fan poden ser collidos e levados á forza á 

taberna para pagar unha rolda de viños. Son a “autoridade” 

durante o tempo de entroido. 

PANTALLAS 

Personaxe do Entroido de Xinzo de Limia viste capa de distintas cores, 

aínda que normalmente é vermella. A pantalla, que é propiamente o nome 

da máscara, está feita de cartón, papel de periódico, feltro, fariña e auga. 

Realízase nunha soa peza que inclúe a carauta e o gorro ou cucurucho, 

que remata na fronte e está adornado con motivos astrais e animais 

fabulosos. Ten cara de diaño con cornos e rostro burlón, cuns flecos que lle 

fan de barba. A pantalla é un 

disfrace enérxico e viril, pero 

respectuoso e elegante. Nas mans enluvadas, as pantallas 

levan unha ou dúas vexigas de vaca infladas e curadas, que 

ao batelas entre si ou contra a man producen un estrondo 

característico.Ninguén se pode meter coas pantallas e 

tampouco é tradición insultalas.  

VERGALLEIROS 

O Vergalleiro é típico de Sarreaus, onde o entroido 

tamén ten sona. Esta figura é semellante ao 

peliqueiro pero ten as súas diferenzas, sobre todo 

na máscara. Leva tamén un corno de vaca que fai 

soar para chamar á festa.  



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.  

VOLANTES 

Van vestidos con zocos (agora zapatos), polainas marróns de 

enrolar que cobren dende o nocello ata a metade da parte inferior 

da perna e que axudan a soportar o grande peso do cinto de 

campás, e un mono de tea a dúas cores verticais, inda que en 

orixe eran brancos. A cabeza vai cuberta por unha pano de cores, 

tamén de la, e a cara cuberta cunha máscara de tea e papel. O 

volante co mellor cinto completaba seu vestiario cun elemento 

denominado o pucho. Trátase dun armazón de vimbios e arames 

de aproximadamente 120cm de diámetro con forma de 

semiesfera, totalmente cuberto de grandes flores de papel e fitas 

de multitude de cores. Os volantes anuncian tamén a realización 

dos oficios, que son pequenas representacións teatrais en clave 

de humor e sarcasmo, sobre feitos sonados acaecidos na parroquia ou simplemente temas de 

actualidade.  

TROTEIROS 

A súa indumentaria non é especial, pero o normal é envolverse nun 

cobertor ou nunha sábana, levan carautas feitas na casa de cartón, con 

campaniñas ao redor e unha vara. O sombreiro levanno adornado con 

postais e espellos, seguramente para protexerse do "mal de ollo o de 

outros perigos", a cara a cobren con tapetes bordados. Gozan do privilexio 

da impunidade, por exemplo levantar as saias das mulleres.  

O nome venlle de “trouleo” ou o trote polas rúas  e polos camiños. 

BOTEIRO 

Habita en Manzaneda, Viana do Bolo e Vilariño de Conso, 

con algunhas diferenzas entre eles. 

Leva unha pesada máscara 

formada por unha carauta negra 

tallada en madeira cuns pequenos 

cornos, un gran sorriso e unha 

pantalla frontal colocada por riba da 

cabeza, feita con arame e cartón e 

adornada con figuras xeométricas, fitas e papeis de formas e cores variadas. 

É a figura principal do folión. 



MADAMAS e GALÁNS 

Personaxes do Entroido en Cobres (Vilaboa). Representan mulleres e 

homes extremadamente adobiados e sofisticados, con traxes cunha 

base branca adornados con colares e fitas de cores, e un sombreiro ou 

toucado moi rechamante con flores, plumas e abalorios. A mascarada 

é presidida polo mordomo. A súa función é a de dirixir o grupo. 

Seguidamente van as madamas e galáns, catro parellas cando menos, 

bailando ao son dos gaiteiros. Para rematar a festa o predicador, coa 

cara tapada, le o sermón ou testamento do Antroido, onde se fai 

público o bo e o malo, máis ben o malo, do acontecido no entorno ao 

longo do ano. 

IRRIOS 

Personaxe do Entroido de 

Castro Caldelas, ataviado 

con máscara de madeira e 

frac con grandes botóns e 

unha pelica, coa que 

persegue e golpea o 

público. Polo demáis o irrio 

é o máximo no entroido e 

todos deben obedecer e 

gardarlle o debido respecto. 

XENERAIS 

Vai dacabalo e viste un uniforme militar que lembra os da época 

napoleónica, con sombreiro e casaca coloridos adornados con 

medallas e fitas de cores. Van en grupo dirixindo un “exército” e 

establecen "combates verbais", chamados encontros. Parece ser estes 

encontros teñen a súa orixe na Guerra de Independencia que deixou 

unha fortísima pegada na Ulla. Os Xenerais da Ulla remedan as loitas 

pola defensa de cada aldea, trátase de disputas verbais entre dous 

exércitos, un invasor e outro defensor. Cada exército está composto 

por un abandeirado, un sentinela, dous correos e tres xenerais. Os 

correos marchan á cabeza da mascarada e visten unha chaqueta moi 

adornada. A diferenza fundamental cos xenerais está no sombreiro 

que no caso dos correos é baixo, circular e sen plumas, sendo nos 

xenerais un bicornio de estilo napoleónico profusamente ornamentado. 

Os cabalos dos correos portan campaíñas e axóuxeres pois así a súa 

misión de comunicar a nova da chegada do exército é mellor cumprida. 

ESTES FOLLETOS ESTÁN AO VOSO DISPOR NA PÁXINA WEB  

(http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdetarrio/) 

TEDES ESTAS E OUTRAS FOTOGRAFÍAS A COR EXPOSTAS NOS TABOLEIROS DO COLEXIO 

CHARRÚAS 

Personaxe do Entroido de 

Allariz, que vai disfrazado 

de xeito estrafalario con 

roupa vella de moito 

colorido e carauta, que 

t rad ic iona lmen te  ía 

pedindo viño e chourizos. 

Ten por misión enzoufar 

os zapatos da xente.  


