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A COMARCA DA ULLA 
 
A comarca da Ulla abrangue 8 concellos 
distibuidos entre as provincias de A Coruña e 
Pontevedra, que se extenden polas duas marxes 
do rio Ulla. 
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A palabra galega entroido, ou as súas variantes 
(antroido, entrudo, antruido, etc.), veñen do latín 
introitu, é dicir, “entrada”, entendendo por tal 
unha introdución á coresma, sendo o Entroido a 
festa popular con máscaras, comparsas e bailes 
que se celebra nos tres días que preceden á 
coresma. Cómpre dicir que no Diccionario da 
Real Academia Galega, concédeselle preferencia 
á palabra antroido, sendo esta a máis utilizada 
na provincia da Coruña. 
 



XENERAIS DA ULLA 

Tamén a miúdo é usada para referirse a esta 
festa cíclica do ano a palabra carnaval, que 
corresponde ó castelán antruejo, é que quere 
dicir “entrada da primavera”, como indicación do 
fin do inverno.A presenza deste vocablo 
remóntase alá polo século XV. 
Carnaval, refirese á tolerancia de comer carne 
en primavera, que derivan en “carne vale”, e 
atopan o seu sentido na despedida que se lle 
daba estes días á carne para entrar na 
abstinencia da coresma. 
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¿Ritos pagáns ou festa medieval? Cando se fala 
das orixes do Entroido estas son dúas claves que 
se manexan para buscar as raíces desta 
celebración en Galicia, mais para Mariño Ferro 
(1) non hai dúbidas: decántase por unha festa 
cristiá, onde se pode apreciar que todos os 
disfraces teñen claramente un significado dentro 
da cultura medieval, non da antigüidade clásica.  

(1) Xosé Mariño Ferro, O Pino, 1950 
profesor de Antropoloxía Social da Universidade de Santiago de Compostela, 
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Vicente Risco (2), “pódenselle encontrar ó 
Entroido todos os precedentes prehistóricos, 
pagáns e antigos que se queiran, mais o que 
parece indubidable é que, como tal Entroido, se 
acuñou na Idade Media e baixo influencia 
cristiá”. 

(2) Vicente Risco, 1884 - 1963 
Xeración Nós 
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Ó longo da etapa medieval os carnavais foron 
adquirindo determinados simbolismos que é 
preciso desentrañar, enraizándose na nosa 
cultura popular esta tradición carnavalesca. 
 
Trátase de días no que o mundo se pon ó revés, 
no que a xente muda a súa clase social, idade, 
sexo, regras sociais, valores, etc.  
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Proclámase a inversión de toda regra, facendo 
que cada quen se sinta desprovisto de regras 
sociais e cambie o seu espírito, aínda que só sexa 
por uns días. 
 
En definitiva, caracterízase esta festa popular por 
ser unha época na que se pode  romper todas as 
normas, cambiar de personalidade ou 
identidade e ironizar as institucións máis 
asentadas. 
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Se nos referimos á manifestación carnavalesca 
dos Xenerais do Ulla, unha vez máis nos 
atopamos con que non se coñecen testemuños 
escritos para concretar a súa orixe. As primeiras 
noticias escritas que atopamos sobre esta 
distinguida tradición popular veñen dadas polo 
escritor Alfredo Vincenti, no seu libro “A orillas 
del Ulla” (Perfís galegos), no que relata os 
acontecementos vividos o Luns de carnaval do 
ano 1870, no Concello da Estrada, na parroquia 
de San Estevo de Oca. 
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A pesar de que non hai investigacións que nos 
den unha evidencia clara sobre a orixe desta 
celebración, adóitase escoitar que os Xenerais 
son reminiscencias dos soldados franceses na 
época da Guerra da Independencia, cando 
loitaban pola defensa destas terras, pero tamén 
hai quen di que ben puideran ter a súa orixe nas 
Guerras Carlistas, dada a rica vestimenta dos 
Xenerais. 
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O que si está recollido é unha definición dun dos 
vocablos coñecidos deste típico entroido, como 
segue,  
 
Xeneral: máscara da bisbarra do Ulla. Xinete con 
gorro tipo napoleónico con penacho, medallas, 
botas e brande un sabre. 
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Facendo unha reflexión sobre esta festa cíclica 
da cultura popular, destacable polos seus trazos 
definitorios e característicos, chegamos á 
conclusión de que non podería subsistir a 
pervivencia do Entroido se non fose polo apego 
que os galegos teñen e demostran á súa terra. 
De aí que esta antiquísima tradición dos Xenerais 
do Ulla garde unha expresión simbólica perfecta 
dos tres elementos da estrutura social galega: a 
casa, a aldea e a parroquia. 
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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 das nosas 
aldeas. Son toda unha serie de figuras das que 
non nos podemos esquecer, que conforman e 
dan vida a esta modalidade característica de 
celebrar o Entroido, presente en toda a comarca 
do Ulla. 
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Coro: formado por nenos e nenas vestidos co 
traxe tradicional galego, dispostos cos mellores 
adobíos. 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. 
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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). 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. 
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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 um 
espontáneo que estaba disposto a defender a 
territorialidade e poñía en dificultades verbais e 
mesmo materiais o avance da comitiva. 
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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. 
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A Parranda: vén sendo o grupo máis informal do 
Entroido, na que teñen cabida todo tipo de 
disfraces e oficios, sendo estes a parte máis 
importante desta, tanto polo número de 
participantes como pola súa variedade e 
vistosidade. Tiveron os oficios unha moi sinalada 
presenza nos antigos desfiles. A modo de 
exemplo, sinalar os “carabineros”, oficio 
obrigado daqueles antigos desfiles, substituídos 
hoxe pola parella da garda civil. 
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Xenerais: sen dúbida son os protagonistas da 
celebración desta peculiar e distinguida 
manifestación dos carnavais á que dan nome. 
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.  
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Pero o que máis destaca, sen dúbida, é o 
adornado sombreiro con longas e rechamantes 
plumas de pavo real, xeneralmente 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. 
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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. 
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ATRANQUE OU ALTO: 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. 
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Normalmente os versos están preparados e 
ensaiados para que este día só haxa que 
recitalos o mellor que se poida, pero 
antigamente producíanse atranques entre 
parroquias, segundo din os nosos maiores, nos 
que as coplas eran improvisadas. 
A idea era que os da parroquia invasora tiñan 
que contestar ben ás cuestións que se lle 
presentaban na copla.  
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En tempos de antano tamén se facían os 
chamados atranques de aldea, nos que un 
veciño dunha aldea saía ó camiño e lle daba un 
alto ós xenerais, pero este tipo de atranques 
fóronse perdendo co paso do tempo, e hoxe por 
hoxe só se conserva o Atranque celebrado no 
campo da festa, que ten lugar ó final do día, xa 
unha vez que a comitiva percorreu toda a 
parroquia. 
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O TRAXE DE XENERAL 
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www.xeneraisdaulla.com 
 

www.facebook.com/xenerais.daulla 
 

@xeneraisdaulla 


