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Saúdo do Alcalde

Supón para este alcalde unha verdadeira satisfacción prologar este libro 
sobre o Antroido da Ulla elaborado polos mozos e mozas da Asociación Záramo 
de Sergude. Por varios motivos.

O primeiro polo paso adiante dado por Záramo. A decisión e a capacidade 
de traballo que mostrou a xuventude de Sergude permitiu que esta asociación 
puidese participar con éxito nun programa tan complicado e extenso como 
é o “Juventud en Acción”, que depende da Unión Europea, e así financiar a 
publicación deste libro.

O segundo é porque gracias a este estudo foi posible coñecer en 
profundidade a longa historia do Antroido da Ulla na parroquia de Sergude.

E o terceiro, pero quizais o máis importante, porque editar este libro 
supón toda unha mostra de recoñecemento á totalidade dos veciños da 
parroquia de Sergude, xa que souberon manter viva unha das nosas máis 
singulares tradicións ó longo deste últimos anos. Foron e son este veciños os 
verdadeiros protagonistas do libro.

Un saúdo 
Adolfo Gacio Vázquez,

Alcalde de Boqueixón
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De tódalas parroquias de Boqueixón,  Sergude é sen dúbida a que máis e mellor 
conserva a tradición do Entroido da Ulla, cada Domingo de Entroido toda a 
parroquia bótase á rúa agardando a chegada dos correos, a parranda e os 
xenerais. É o momento de ver os coidados traxes, de recibir as vivas e escoitar 
as coplas agullantes da parranda para rematar o día  no campo da festa onde 
acollemos xente chegadas de tódolos concellos limítrofes que acoden a Sergude 
a escoitar os Altos dos nosos Xenerais. 

Que Sergude sexa hoxe en día un expoñente e unha referencia comarcal dos 
xenerais do Ulla é grazas a todos e tódalas persoas  que durante anos non 
deixaron que se esgotara esta tradición, que agardaban  a chegada do Entroido 
ansiosos por  recorrela parroquia e desfrutar de ese día cos veciños e amigos. 
A todos eles vai adicado este libro e por todos eles e para eles se creou esta 
Iniciativa Xuvenil.

Este proxecto co financiado polo Programa Xuventude en Acción, non persegue 
máis que o manter viva a chama desta tradición, e mediante este libro e a 
exposición realizada, conseguir que nós, os mozos e mozas de Sergude, collamos 
o relevo de toda esta tradición a manteñamos viva  dando  un novo pulo a este 
patrimonio, dándoo a coñecer a tódolos visitantes que nun futuro acudan ou 
visiten a nosa parroquia.  

Foi un longo tempo de traballo, recollendo atranques, fotografías, documenta-
ción, pero sen lugar a dúbidas un tempo ben invertido.

A Asociación Cultural e Deportiva Záramo non ten máis que palabras de agra-
decemento a todos e todas as que participaron neste proxecto, ó Concello de 
Boqueixón pola súa colaboración e en especial a tódolos veciños da parroquia, a 
Asociación de Veciños Areosa, e a Comisión de Festexos San Bieito Sen vos este 
proxecto  non sería posible porque vos sodes o Antroido de Sergude.

 Anxo Pérez Taibo
 Presidente da Asociación Cultural e Deportiva Záramo
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P ola falta de testemuños escritos non é posible concretar con exactitude a primitiva 
orixe desta manifestación. Aínda pescudando na historia, nas artes e na tradición 
popular, non temos revelacións concluíntes sobre esta temática.

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 Co-
ruña.

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 indica-
ción do fin do inverno. A presenza deste vocablo remóntase alá polo século XV.

 Son dúas palabras, carnaval e casnestolendas, as que se refiren 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.

Etimoloxicamente o Entroido é unha festa que descende dos romanos, festa que os 
mesmos celebraban en honor a Saturno é que tivo grande influencia no ciclo litúrxico cristián. 
Entre outras festas celebradas no calendario relixioso destes antepasados tamén  destacan 
as que rendían honras a Lupercalia, Matronalia, Feralia, Terminalia, Ianuaria, Consualia… de 
aí que certos investigadores defenden que o Carnaval podería tomar algún préstamo destas 

Orixes do Entroido
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festas romanas, xa que nelas a xente danzaba atabiada con significativos e variados enmas-
caramentos, ademais de coincidir no tempo de celebración (decembro e febreiro) coas nosas 
datas, sobre estas referencias atopamos manifestacións encontradas, como logo veremos.

Son algúns investigadores os que defenden esta tese pero, con todo, Xosé Mariño Fe-
rro, profesor de Antropoloxía Social da Universidade de Santiago de Compostela, a pesares de 
recoñecer a existencia dalgún parecido entre o Entroido e os Saturnais romanos, para el non 
son máis que certos parecidos coma os que pode haber en calquera cultura. Para a defensa 
desta visión, Mariño Ferro baséase en que nos Saturnais existe unha inversión dos papeis, 
onde os ricos facían de escravos e os escravos de señores pero, con todo, esta era só unha 
inversión do estado social, e non había máis ca iso. Outro dato esclarecedor da súa postura 
encóntrao na data de celebración do noso Entroido, que non coincide coa celebración dos Sa-
turnais romanos, xa que estas cadran cos Santos Inocentes, e ademais non había máscaras.

Moitas destas festas foron perdendo o seu sentido orixinario, sufrindo nos séculos 
posteriores á Idade Media diversas transformacións, ata ir configurándose paseniñamente a 
esencia destas manifestacións carnavalescas. Revélanos o rico Entroido medieval un momento 
histórico no que se consolida en Europa un festa de excesos e inversións, como contraposi-
ción a un período de austeridade e sacrificio coñecido como a “Coresma”, etapa fixada pola 
igrexa católica no seu calendario nas vésperas do Mércores de Cinza. Nesta etapa os cristiáns 

Coro de bonitos, entroido en Ponte Ledesma (1948)
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preparan a paixón, morte e resurrección de Xesús, ritualizándose paradoxicamente o lado 
demoníaco do ser humano, o mal, o pecado, para exaltar a vitoria final da espirutialidade.

Como dixo o etnógrafo galego Vicente Risco, “pódenselle encontrar ó Entroido todos 
os precedentes prehistóricos, pagáns e antigos que se queiran, mais o que  parece indubida-
ble é que, como tal Entroido, se acuñou na Idade Media e baixo influencia cristiá”.

Esta mesma tese é a que defende o xa citado antropólogo Mariño Ferro, que descarta 
a pretendida orixe pagán do Entroido e considera que estas festas teñen as súas raíces no 
cristianismo, tratándose “dunha creación puramente medieval”.

 ¿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 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. Polo tanto, parece que  non pertence esta manifestación carnavalesca ó mundo pa-
gán, xa que este era un mundo moito máis puritano, pero existe o tópico en Europa dende 
hai tempo de identificar carnalidade e sexualidade co mundo pagán. Recoñece Mariño Ferro 
que “o Entroido é seguramente a festa máis cristiá que existe”.

 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, 

Xenerais, do entroido de Ponte Ledesma (1948)
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idade, sexo, regras sociais, valores, etc. 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 poden 
romper todas as normas, cambiar de personalidade ou identidade e ironizar as institucións 
máis asentadas.

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 pa-
rroquia de San Estevo de Oca.

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 france-
ses 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 vesti-
menta dos Xenerais.
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O que si está recollido é unha definición dun dos vocablos coñecidos deste típico en-
troido, como segue, Xeneral: máscara da bisbarra do Ulla. Xinete con gorro tipo napoleónico 
con penacho, medallas, botas e brande un sabre.

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 te-
rra. 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.

Da casa polo costume que hai de ir de “porta por porta”, dando os vivas en honor a 
cada cabeza de familia.

Da aldea e da parroquia, como unha necesidade de autoafirmación dunhas parro-
quias fronte a outras, como concepción tradicional do ente parroquial. Isto vese reflictido nos 
coñecidos Atranques, nos que cada parroquia ou aldea está considerada como nación inde-
pendente  oposta ás demais, aínda que iso non implique a renuncia ás boas relacións. Esta 
simboloxía tamén queda reflictido no costume de pedir os traxes dos xenerais ás parroquias 
veciñas, establecéndose así lazos interparroquiais de veciñanza.

Podemos afirmar que en Galicia o Entroido tradicional ten caracteres moi acusados e 
diversos, pero non cabe dúdida ningunha de que na celebración destas festas se condensan 
unhas funcións e significados como vivo reflexo dos sentimentos e preocupacións dun pobo, 
sendo o carnaval un escenario no que se expresan distintos conceptos que nos axudan a de-

Entroido en Ponte Ledesma (1948)
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finir a personalidade da comunidade protagonista. O Entroido libera a través da transgresión 
dos valores sociais as tensións acumuladas na vigorosa observancia de múltiples normas, 
conscientes e inconscientes, que rexen a vida en sociedade. O Entroido fala sempre en nega-
tivo, opoñéndose á norma imperante do resto do ano.

Segundo nos di María del Rosario Castells Vila, natural de Viana do Bolo (doutora en 
Filosofía e Letras), o home tratou en diversas ocasións de tapar o rostro para a diversión ou 
ben como unha manifestación lúdica, mantendo que dende a Prehistoria ata os nosos días a 
máscara estivo vinculada á relixión e á maxia.

 De todos os xeitos, é sen dúbida o Entroido a festa máis irreverente do calendario 
galego e foi por iso que se prohibiu na época franquista. A pesar desta prohibición, o seu 
espírito mantívose vivo nas aldeas.

Toda esta simboloxía e connotacións fan do Entroido en xeral e dos Xenerais do Ulla 
en particular unha festa popular de enorme valor antropolóxico, ademais de ser, como espec-
táculo, un fenómeno sumamente vistoso e digno de presenciar, pola arrogancia dos xenerais 
e correos a lombo de briosos cabalos.

Xeneral, entroido en Sergude
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O Entroido, festa cíclica do ano e con tanta raíz na nosa terra, bríndanos a oportunidade 
singular para observar os trazos que definen a nosa cultura, polo que temos que 
facer o esforzo de conservar na memoria e adaptar á práctica corrente aquelas 

manifestacións que nos identifican e lle dan valor á nosa forma de ser e estar no mundo, 
acervo cultural digno de presenciar e manter vivo.

Este, e non outro, é o sentido de volver a vista atrás cara os nosos costumes populares, 
para coñecer as experiencias doutras xeracións, o que para nós supón o coñecemento da 
cultura rural dos nosos devanceiros, ó mesmo tempo que se ven involucrados na participación 
activa destas belas tradicións, coñecidas por todos nós na comarca do Ulla como “Xenerais 
do Ulla”.

A celebración do Carnaval é unha antiquísima tradición das parroquias galegas, sendo 
Boqueixón unha das zonas da comarca do Ulla que destacou historicamente por realizar unha 
achega xenuína e diferenciada á vivencia do Carnaval, e onde se segue mantendo viva esta 
tradición, expresión dunha das manifestacións culturais máis significativas e senlleiras das 
xentes do noso concello, que segue a conservarse a pesar das transformacións sufridas nos 
últimos tempos na sociedade rural.

O Entroido galego ten personalidade propia. Sábese que estas festas típicas duraban 
dezasete días pero, hoxe por hoxe, polo xeral só se celebran os tres días grandes: Domingo, 
Luns e Martes de Entroido.

Se falamos do Entroido galego en xeral non nos podemos esquecer de facer unha 
alusión ó que noutros tempos se coñecía como calendario do Entroido; co paso do tempo, 

O Entroido
(Xenerais do Ulla)
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moitas destas celebracións fóronse perdendo, aínda que nalgunhas zonas de Galicia aínda 
se conservan parte delas, como en certas zonas de Ourense. Neste senso cabe sinalar que 
o Carnaval comezaba co “Domingo Fareleiro”, que ten lugar dúas semanas antes da data 
sinalada para as festas, chamado así porque este día os mozos lle botaban fariña ás mozas, e 
tamén emporcaban a todo o que pasaba por diante con borralla, ferruxe dos potes, etc.

 Viña logo o “Xoves de Compadres”, 
protagonizado polos mozos que facían un boneco 
de palla (“compadre”) espetado nun longo varal, 
vestido con prendas roubadas.  Os homes tiñan que 
intentar roubalo para queimalo. Este día celebrábase 
nas semanas anteriores ós días grandes. Mencionar 
tamén o “Xoves de Comadres”. Nalgunhas zonas 
estes dous días intercambiábanse, namentras que 
noutras se celebraban o mesmo día. Neste día do 
que estamos a falar cambian os papeis, e son os 
homes os que fan “unha comadre” que as mulleres 
teñen que roubar. Vicente Risco, coñecido escritor 
galego e cualificado etnógrafo, nado en Ourense 
no ano 1884, atopaba nestes dous días de festa 

unha representación simbólica da guerra dos sexos. 
De seguido temos o “Domingo Corredoiro”, así chamado porque era cando realmente 

empezaba a correr o Entroido. Este domingo é o anterior ó de Entroido, e é neste día no que 
atopamos o tempo apropiado para o pregón do Entroido, no que se fan bromas, mascaradas 
e xogos, como por exemplo a corrida do galo, que consiste en colgar un galo dunha corda 
tendida entre dúas árbores, ou enterralo no chan coa cabeza fóra. Os mozos teñen que tratar 
de arrancarlle a cabeza coa man ou cun pao, e o que consegue matar o galo, lévao de premio. 
Para os máis cativos soltábase o galo nun recinto e os rapaces corrían tras el ata esgotalo. 

Mais nin que dicir ten que durante os tres días fortes -Domingo, Luns e Martes-,  é nos 
que se condensa a esencia da festa, onde prima a burla, a ironía, a sátira, os disfraces. Son 
días nos que o mundo se pon ó revés, nos que tanto a vertente burlesca coma gastronómica 
protagonizan a festa. Logo vén o “Mércores de Cinza”, populoso enterro da sardiña no que 
participan viúvas, curas, choronas... . Tras este día comeza a Coresma de xaxún. E xa por 
último queda o “Domingo de Piñata”, caracterizado por ter carácter netamente urbano; 
neste día realízase en certas localidades un xogo que consiste en romper cun pao, levando os 
ollos tapados, unha ola que pende dunha corda chea de auga, fariña ou confetti.

Como xa dixemos, Galicia é unha terra que conservou nalgunhas localidades formas 
curiosas de celebrar o carnaval. Cada bisbarra ten un xeito de manifestar o entroido, coas súas 

Entroido en Sergude (1975)
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peculiaridades, polo que convén fomentar, investigar e avivar estas vellas tradicións, un pouco 
esquecidas nalgunhas localidades galegas.

 Entre as mascaradas que podemos destacar, de sobra son coñecidos “Os Cigarróns” de 
Verín, “Os Peliqueiros” de Laza, “As Pantallas” de Xinzo da Limia, “As Mómadas” en Cotobade, 
“As Madamas e Galáns” en Cobres, etc. Unha peculiaridade do Carnaval galego é que difire a 
celeración entre o campo e a cidade, pero en ambos a festa dá lugar a xogos e bromas. Entre as 
manifestacións urbanas podemos atopar “o Felo”, “o Meco”, ou  “O Ravachol” en Pontevedra, 
“Os Merdeiros” de Vigo ou “Os Apropósitos Coruñeses”, entre outras.

Máis non cabe dúbida que unha das máis orixinais manifestacións do folclore galego 
no Entroido son os Xenerais do Ulla, que temos a sorte de vivilos de preto e os que lle imos 
adicar parte do noso traballo.

Os Xenerais do Ulla, que teñen un trazo definitorio pola súa vistosidade e connotación, é 
unha modalidade presente en 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. Centrándonos en Boqueixón 
imos analizar catro variantes: Ponte 
Ledesma, Codeso, Sergude e 
Lestedo, parroquias nas que dunha 
maneira ou doutra se mantén viva 
a tradición carnavalesca, que máis 
adiante analizaremos polo miúdo.

En toda a comarca do Ulla, nos días do Entroido os camiños e rueiros vense sorprendidos 
por unha variopinta tropa, presidida polos Xenerais, peza clave desta modalidade carnavalesca, 
a lombo de briosos e engalanados cabalos. O grupo está encabezado polos Correos, tamén 
chamados lanceiros, que son os encargados de avisar da chegada da tropa. Percorren así 
as parroquias perpetuando unha vella tradición, na que reina a risa e o bo humor de todo 
participante e da xente de a pé, días nos que mozos e mozas, vellos e vellas olvidan as penas 
e tristezas, engalanándose e vestíndose con variados e orixinais disfraces para meterse coa 
xente e facer rir, trátase de pasar bos momentos, ó tempo que un tamén se divirte, xa que 
estes días son propicios para a troula e o bo xantar. Outro compoñente importantísimo do 
entroido é a gastronomía.  Non falta nestes días en ningunha casa o lacón con grelos e 
chourizos como prato forte, acompañado por sabrosos  doces como as orellas ou as filloas.

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 
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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.

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 filas 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.

Directores da parranda
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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.

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 

Alto en Sergude 
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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, 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.

A Comparsa: representa esta figura o conxunto máis complexo e heteroxéneo dunha 
carnavalada, formada polas agrupación de todas as personaxes antes descritas, que en todo 
o seu actuar e camiñar por as aldeas da parroquia seguen unha orde máis ou menos ríxida, 
na que todas e cada unha das personaxes teñen unha función previamente establecida. En 
primeiro lugar van os Correos, que son os que anuncian coa súa presenza a chegada da 
mascarada. Logo dos Correos segue polo menos un Xeneral,  que é o que guía ó Coro e ós 
músicos. A poucos metros do primeiro Xeneral vai o Abandeirado, e xa pechando a comitiva 
van montados nos seus cabalos o resto dos Xenerais.

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. Pero sen dúbida o factor 
máis decisivo nestes cambios é a influencia dos medios de comunicación, o que supón a aparición 
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de figuras na parranda que representan persoeiros políticos, actores, personaxes do corazón... en 
definitiva, xente da vida social corrente. Forman parte obrigada da parranda os músicos, que case 
sempre visten chaqueta branca e pantalón escuro e tocan polo xeral música tradicional galega.

Outro 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. 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. 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. 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 
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o Atranque celebrado no campo da festa, que ten lugar ó final do día, xa unha vez que a 
comitiva percorreu toda a parroquia.

Todas estas figuras e personaxes son indispensables para entender o significado dos 
Xenerais do Ulla. Fixemos un repaso xeral, a pesar de que cada lugar ten as súas peculiaridades 
e singularidades na celebración desta tradición carnavalesca. Se temos isto en conta, todos 
nos podemos facer unha idea do que é o Entroido do Ulla. O que si hai que especificar, é que 
hoxe por hoxe non se conservan todas as figuras, na maioría dos lugares. En Boqueixón, zona 
que temos analizada, non se conserva a figura do Abandeirado, nin a do “Sentinela”, que 
segundo din os nosos maiores xa hai anos que non se escenifican este tipo de personaxes.

Unha vez feito un percorrido e análise do que significa a mascarada dos Xenerais do 
Ulla, imos centrarnos no que se conserva hoxe en día no Concello de Boqueixón, xa que son 
catro as parroquias que, dunha maneira ou doutra, conservan signos desta bela tradición 
carnavalesca, entre as que se atopan Ponte Ledesma, Codeso, Sergude e Lestedo, das que 
unha por unha analizaremos polo miúdo.
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S ergude é unha das parroquias onde aínda se conservan con integridade practicamente 
todos os elementos  e detalles tradicionais do Entroido do Ulla, sendo os actos máis 
rechamantes da xornada os desfiles de Xenerais e Correos, que percorren a cabalo 

todas as aldeas da parroquia lanzándolles “vivas” ós veciños.
Segundo recordan os máis vellos do lugar hai moitos anos atrás que se veñen celebrando 

os vistosos Xenerais do Ulla na parroquia de Sergude, pero contamos coa testemuña dun dos 
mellores xenerais da redonda, que nos recoñeceu que vén participando nas Máscaras dende o 

ano 1957, sen faltar a esta cita ningún ano, salvo 
un no que estivo de loito. Polo que  podemos dicir 
que xa ten amaestrada a súa voz garrida para dar 
eses belidos altos ou atranques, e vivas a todos os 
veciños e visitantes.

En Sergude, logo de días de intenso 
traballo preparando os carnavais e ensaiando 
coplas e atranques, prepáranse para a chegada 
do día grande, que nesta localidade sempre se 
vén celebrando o Domingo de carnaval. Nesta 
xornada mozos e mozas, maiores e non tan 
maiores, xa que toda a parroquia ten cabida  
na máscara, reúnense sobre as once da mañá 
na Casa Castro, xunto ó campo da festa, para 

Xenerais en Sergude
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comenzar o percorrido. A iso das doce do mediodía, a comitiva 
bota a andar, xa que lle espera un longo día de traballo.

A Máscara sae do dito lugar e vai visitanto aldea por 
aldea, todos os casais da  parroquia, xa que non hai loito para o 
Entroido. É tradición en Sergude cada ano comezar o percorrido 
por unha punta da parroquia, polo que cada ano vai rotanto o 
punto de partida. Se un ano se empeza pola dereita, ó seguinte 
tocaralle pola esquerda, para que non haxa preferencias, sendo 
sempre o mesmo lugar de reunión.

Encabezando a mascarada van os Correos, que 
normalmente sempre son dous. A súa función é a de ir 
comunicando polas distintas aldeas a chegada da máscara, 
chegando logo a Parranda e xa por último os Xenerais. Para 
facerse notar levan cabalos engalanados con cascabeis ou 
campaíñas, e van vestidos con lúcidos traxes, que se  diferencian 
fundamentalmente dos traxes dos Xenerais no gorro, que é 
baixo e sen plumas.

Antigamente a Parranda (chamada así nesta localidade, mentres que noutros lugares 
se lle chama coro) ía visitando casa por casa, é dicir, porta por porta, e alí actuaba, pero 
duns anos para aquí a Parranda reúnese e canta no medio de cada aldea. Unha vez que 
chegan a cada lugar comezan a súa función: os membros da Parranda póñense en círculo e 
o Director e Directora desta, vestidos de gala, sitúanse na parte interior e dan voltas seguindo 
direccións opostas, movéndose con parsimonia e manexando unha pequena batuta p a r a 
dirixir os compoñentes desta. A Parranda canta coplas de carnaval 
que cada ano son distintas e polo xeral son compostas por 
alguén da parroquia. En todas as aldeas se cantan as mesmas 
coplas, que son distintas cada ano. Na dita Parranda teñen 
cabida todo tipo de disfraces, e cando esta remata a súa 
función, tócalles ós xenerais dar as vivas.

 Polo xeral en Sergude van 9 xenerais, ataviados 
con vistosos traxes. Por riba da fermosa chaqueta levan dúas 
cintas cruzadas, unha coa bandeira española e outra coa bandeira 
galega. Van ao lombo de engalanados cabalos, cun espello na 
cabeza, adornados con belas plumas e plumachos. Levan tamén 
unhas cintas de cores colgadas das encabezadas e nos aparellos, e 
normalmente emperiquítaselle o rabo, no que tamén se lle colgan 
vistosas cintas. Son os Xenerais os encargados de ir casa por 
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casa dando as vivas, familia por familia, e se houbese invitados tamén se lle dan a estes. Unha 
vez rematado o seu percorrido reúnense de novo coa Parranda para seguir a súa andaina. Ó 
par de cada xeneral vai de casa en casa un membro da comisión organizadora, cun cepillo ou 
caixa, pedindo unha achega voluntaria en cartos para axuda dos gastos da festa. A medida 
que cada veciño vai entregando a súa achega, avísase a un dos xenerais para que lle lance 
unha viva. As vivas serán dadas por calquera dos xenerais participantes na máscara, mais o 
normal é que se turnen para dalas, e se repartan un pouquiño o traballo, xa que é agotador, 
de aí que ó longo da xornada xa non parecen os mesmos pola afonía e esgotamento da súa 
voz. No momento de dar as vivas o xeneral debe manterse en pé sobre os estribos e levantar a 
espada. Son dignos de escoitar aqueles xenerais que dan as vivas con voz forte e grave e con 
soltura, sen equivocarse no seu discurso. As vivas normalmente dánselle en cada casa ó xefe 

Xeneral dando as vivas
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de familia, pero tamén se lle poden e soen dar a aquelas persoas presentes, aínda que non 
sexan veciños desa aldea ou nin sequera da parroquia, iso sí, pero unha referencia que nunca 
pode faltar é que antes de lanzarlle a viva o xeneral ten que saber a parroquia de nacemento e 
a de residencia  da persoa á que se lle dan,  sendo este un símbolo co que se pretende afirmar 
a personalidade do ente parroquial, característica definitoria dos Xenerais do Ulla.

Poñamos agora un exemplo de como se dan 
as vivas na parroquia de Sergude:

Xeneral: “Atención señores todos, digan todos conmigo una voz. 
¡Viva la Sra. Doña Isabel Devesa Tato acompañada de su esposo y de toda su familia!

Todos: ¡Viva!

Xeneral: ¡Viva la gente de su mayor aprecio!

Todos: ¡Viva!

Xeneral: ¡Viva el público que los mira y rodea!

Todos: ¡Viva!

Logo de dicir unha ou varias vivas  e antes de dicir 
outra, o xeneral pode decir: “¡Vuelvo y repito!”, e dar 
outra viva igual á anterior. Cabe dicir que as vivas son a 
expresión dun desexo de vida.

Unha vez percorrida toda a parroquia, e xa entrando 
a noitiña, a comitiva volta para o campo da festa, onde se 
fai o encontro principal. Aquí agardan centos de persoas 
da parroquia e de fóra desta, desexosos de escoitar os 
fermosos “Atranques”, chamados “Altos” en Sergude. 
Unha vez aquí todos reunidos reina a troula, a burla, e 
o sorriso xeneralizado de todos os asistentes, que nun 
momento ou noutro son sorprendidos por un xeneral 
para lanzarlle un viva, ou por algún membro da parranda 
con ganas de troula para facerlle algunha burla.

 Así chegamos a un dos momentos máis esperados do día: os Altos, momento no que 
todos os asistentes prestan atención para poder escoitar os versos dos Xenerais, discursos 
que están preparados de antemán. Estas composicións son escritas por xente da parroquia, 
quedándolle  ós Xenerais, só recitalos con ironía e retranca e ter a sorte de non enganarse no 
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seu papel. Nesta típica manifestación dos Xenerais do Ulla, que destacan pola arrogancia e 
orixinalidade das críticas, reflíctense dun xeito periódico situacións que afectan á convivencia 
parroquial e a temas que atinxen á política local, autonómica ou nacional, nos que por veces 
as referencias á actualidade dos medios de comunicación son tamén importantes.

Despois dos Altos, xa nos atopamos no remate do día grande do Entroido en Sergude, 
froito de moito traballo por parte da comisión organizadora, que nesta localidade cada ano 
corre a cargo dunha aldea, sendo a encargada da organización no ano 2005 a aldea de 
Noenlle. A laboura da comisión organizadora é correr con todos os preparativos para que 
no Domingo de Entroido todo saia ben. Encárganse de ensaiar as coplas, de ter preparados 
os altos e mesmo ensaialos. Unha das partes máis traballosas é a de buscar os traxes e os 
cabalos  para os Xenerais, que debido ó custosos que son os traxes non é posible telos 
todos na parroquia. Aínda que Sergude ten en propiedade dous tricornios, catro traxes de 
Xenerais, unha “chaquetilla” de correo e unha “gorreta” do Director da parranda, así como 
algúns cabalos, o resto das vestimentas sóense pedir prestadas a parroquias conveciñas como 
Figueiras, Ames, Vedra, Marrozos, San Xulián, San Fins e Brandomés, entre outras. Anos atrás 
traían de Brandomés encabezadas americanas para os cabalos, feitas cunha volta de coiro 
e unha de prata, enfeites moi preciados que pouco a pouco se van perdendo, ou que os 
propietarios polo seu valor non son partidarios de prestalos.

E é así, entre risas e troula, como remata o Entroido en Sergude, e só queda axilizar o 
inxenio para os preparativos do ano que vén.

Despedida dun Alto, que tivo lugar nos carnavais de Sergude. No que se manifesta a 
exaltación da amizade e compañeirismo entre dous Xenerais, cruzando as súas espadas, logo 
de discutir longo e tendido con forte ironía e retranca.

… Se falas desa maneira 
terei que darche a razón
tomarémoslle un viño 
no carro da comisión.

Damoslle as gracias a todos
que Dios lle  dea saúde
ata ano se volvedes
de parte dos de Sergude.

Que teñan un bo retorno
eso sería o primeiro
querémoslle dar as gracias
eu máis o compañeiro.

Adiós xentiña querida 
a todos en xeneral
esperamos vernos todos
o próximo carnaval.
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Alto en Sergude 

(Ano 1962)

X1º: Retírate de aquí Perez non pises 
máis este terreno, xa sabes que che privei 
de saír do cuto perselo,

X2º: Hasme de decir quen eres que eu a 
ti non te conoso, burra máis grande ca ti 
non a hai en este contorno

X1º: Se ti non me conoces, voucho a 
decir enseguida, son o jefe deste pueblo e 
son che o general Vilas

X2º: Mala centeia te parta si ti elo 
general  Vilas según din as riñas, andas 
roubando nas jaliñas.

X1º: Hai que mentira tan grande o que 
ti me tas contando, dixeron os veciños 
que te metías no baño.

X2º: Hai que mentira tan grande inda 
o outro día me dixeron que roubarás no 
tallo máis de 1000 pesos de jrelos.

X1º: Hai que mentira tan grande que 
nunca un jrelo roubei, e se algún me  me 
dou Dios a aljunha nena llo dei (…)

Este é parte dun alto, recitado polo Sr. Pérez de Sergude no ano 1962.
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X1º: Presentate General Perez
que temos que discutir 
si non te portas mellor
vas a ter que dimitir

X2º: Non pidas eso José
e menos nestes momentos
o que debías facer
e mandarme o Parlamento

X1º: Para mandarte o Parlamento
non está dacordo Daniel
di que eres despistado
sempre les por un papel

X2º: Pois non sei que vou facer
pra recobar a memoria
porque eu un empleo quero
anque sea na Moncloa

X1º: Terás que pensar moito
E refrescar a memoria
a ver cal foi a primeira
que manchou a túa honra

Alto en Sergude 
Alto dado no Entroido de Sergude  
polo xeneral Pérez e o xeneral Xosé.



X2º: Pois eso vai selo malo
porque eu perdin o sentido
e dendes daquela fecha
teño que lelo escribindo

X1º: Entonces vexote mal
e non deixes de pensar
os malos pasos que deches 
nunca os vas recuperar

X2º: Pois eu nunca che  pensei
que eso che puidera ser
de ver cousas moi bonitas 
e non lle poder valer

X1º: Si todos pensaran coma ti
érache moito querer
tiña que pasarse o tempo
e non se podía morrer

X2º: Pois eu tiven un engano
teño que reconocelo
veuse en moitos apuros 
o General do  Perselo

X1º: Ti sempre fuches sociable
e non debemos dudalo
fai moito tempo que levas
patilla de Legionario

X2º: Axudei moito nas máscaras
veno deben de saber
a Parroquia de Sergude
que foi a que me veu nacer

X1º: Así debíamos ser todos
esa era a solución
para que haxa boas festas
axudar á Comisión.
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Atranques

Alto Alba e Ludi

Cara onde vas miña filliña
vestida con tantas cores   

se o mes de  maio non chegou
e están por saír as flores.
Seique no mes de febreiro

hai mil flores nos campiños
apura para face-lo caldo

que che escapan os greliños.

Que cocido tan sabroso
coa cacheira do porquiño
con chourizos e patacas

e unhas migas de touciño.

Miña nai teño unha fame     
as tripas andanme a berrar

que por andar hoxe de troula
xa non quixen nin xantar.

Ti comer comes davondo   
non fai falta que mo digas
que duns anos para aquí    

votaches unha boa barriga.

Mais a culpa tela ti    
por decirme que comera
e agora vaite pensando  
que me vas facer de cea.

Un pernil do teu cabalo
asadiño na lareira

xa veras miña filliña   
como sabe que ravea.
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O cabalo non se asa
pero ti seique toleaches
¡corre cabaliño corre!

que se non tarde piaches.

Non te apures rapaciña
que non lle vou facer mal

estoupeiche unha antroidada
por ser hoxe carnaval.

O meu cabalo e rabudo
e ten xenio o condenado
moito lle gusta brincar  

as emboltas polo prado.

Tamén seique levanta o cu
e a máis dun xa o ten tirado

que lle fixeches rapaza  
para te-lo tan dominado.

Deille tres botellas de viño
e bebeu dúas e media
e agora o malpocado

xa non pode coas orellas.
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Mai-lo raio que te dou
hoxe vas levar nas cachas    
eu pensei que era pequeño   
e resulta que anda a gatas.

Ala vai que bo antroido   
miña nai moito aprendín

esta foi pola de antes   
por quererte rir de min.
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Para o que che convén espavilas
vouche retorcer o pescozo
vaite para a casa fedello
votando fume de carozo.

Ata o ano boa xente 
miña nai xa se quentou

non te rías cabaliño  
que contigo non berrou.

                                               fin.
 

Charanga 1948
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Alto   Diego e Olaia

Diego: Alto e seña señorita                                                            
que  vostede non é deiquí
e hoxe tocoume de garda

e teño unhas normas que seguir.

Olaia: Vaite oh! non me coñeces                                            
son Olaia de Lestedo

e eu tamén estou traballando
cubrindo un posto de correo.

Diego: Ti non eres de Sergude
para desempeñar ese cargo
mellor será que dela volta    
e xa podes ir marchando.

Olaia: Xa sei que non son de Sergude                               
mais non me importa a túa opinión

pois teño un contrato firmado
coa xente da comisión.

Diego: A ti votaronte de Lestedo                                          
porque xa non te aturaban

e agora vesme co conto
de que ves de mascarada.
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Traxe típico galego, 1948

Olaia: Deixame pasar valdreu
non me toques os fuciños
e se tes algún problema

vai falar alá con mouriño.

Diego: Xa me parecía a min
que el tiña que estar no allo

sempre ten que armar algunha
para tocarme ben o carallo.

Olaia: Non me seas mal cavido  
que che estan hinchando os morros

e agora deixame pasar
que aquí hai sitio para todos.

Diego: Non estou empeteirado   
e vouche deixar pasar

mais xa falarei con mouriño
que esto así non vai quedar

Olaia: Ahi home fai o que vexas
por min como se lle rompes os dentes

eu vou seguir o meu camiño
que xa teño as cachas doentes
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Diego: Vaite logo pola sombra
e coidado cos regatos.

Olaia: Perde coidado camarada 
que eu vexo mellor que os gatos.



Que che pasa miña veciña
hoxe traes cara de cansada
seique non che prestou ir a Sergude
o domingo de mascarada.

Cala a boca non me fales
traigo o corpo dolorido
e despois dunha semana
aínda teño o cu o roxo  vivo.

Non te queixes camarada
pois tiña-lo remedio na man
sarna con gusto non pica 
que xa cho di o refrán.

Fun a cumprir coa miña obriga
de acadar información 
para traerlla os meus veciños
e seguir coa tradición.

Xa che fai máis de dez anos
que en Lestedo non hai  atranques
e aquí estamos nos as dúas  
para volver ós tempos de antes.

E que temblen os de Sergude
se conseguimo-lo cometido
como se durman nas polas   
aínda van ter que pedir ausilio.

Con doce xenerais pola contra   
e dous correos dando o aviso
vaite oh eu marcho para a casa
ou non ves que son moitos enemigos

Habrá que esperar para o ano
a que formemos unha boa plantilla
polo de pronto vou a falar co alcalde
para que nos aumente a caballería.

Deixa o alcalde tranquilo
que el ten moito que facer
con isto das eleccións
non ten tempo que perder.

Fixo moito polo concello
aínda que outros din o contrario
mais por moito que critiquen    
a el importalle o carallo

Quen lle dera a oposición
ter o seu traballo xa cumprido
que non hai outro concello
que che este tan ben servido.

E despoi desta campaña
mellor marchamos cara a festa
que ter a fame de oito días
a min moito non me presta.

Alto Olaia e Paula 
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Aique ver como arecende
o bo cheiro das filloas
escoiteille decir a xente   
que hoxe estábanche ben boas.

Vamos entón compañeira
non se fale máis do tema

que se as comemos ben quentiñas
seique saben que rabean.

Adeus xentiña querida
marchamos por onde viñemos 
haber se nos dan de  comer    
e para o ano volveremos.

Moi boas tardes xenerala
aquí nos vemos outra vez
as dúas enriba da besta
porque non temos que facer.

Eso dira-lo ti
porque che gusta pinta-la mona
que xa escoitei decir
que andas feita unha moulona.

Oes ti non me veñas faltando
arre demo co furón
que tamén din por ahí   
que non tes educación.

Educación teño davondo
non empecemos a discutir

se che ofenden as verdades
o que che queda aínda que oir.

Seique vas para Santiago
a estudiar unha carreira
e a min dácheme a espiña  
de que eres algo mintireira.

Cala a boca non oubees
xa falou a máis indicada
que agora que buscaches mozo
seique xa non das pancada.

E ti seique andas nas berzas
pola noite e polo día
porque andas detrás dun   
alá polas terras de cira.

Alto Paula
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Abofé que lle botei o ollo
e el a min o asombramento
cando o teño diante miña
a min faltame ata o alento.

Atacouche dunha maneira
que non é cousa natural
rapaza vaite ó corpiño
non te vaias poñer mal.

Non votes a lingua a remollo
non vaias caer de canto
que tal como están as cousas   
a ti pásache outro tanto.

E cambiando xa de tema
para que esta xente non se aburra
cara onde te dirixes   
montadiña nesa burra.

Pero ti seica non ves
non é burra que é unha besta   
seique o viño da cantina
ben se ve que non che presta.

Ai muller non te alporices
que eu non te quería ofender
ademais ándoche a augas
que eu viño non podo beber.

Pois vou a atar a miña besta
alá naquela carballeira

mais non pensei de atopar   
aquí semellante silveira.

Cala a boca restroballo
que xa volvemos a enganchar
e aquí esta xentiña
sabe deus que vai pensar.

Pois entón arreda de diante
que eres ti a que estás no medio
e se non te fas a un lado
eu non lle vexo outro remedio.
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Vaite logo pola sombra  
dalle caña ó teu camión
que eu espérote alí abaixo   
non carro da comisión.

E despois di que anda a augas   
primeiro burra e agora camión
non bebas máis rapaciña   
que che vai dar un baixón.

Eu estou  perfectamente
non te preocupes camarada
ademais hoxe en Lestedo
a de haber festa rachada.

Filloas a punta pala
e o viño un pouco chispeón
aique ver como traballa   
a xente da comisión.

Sacou a patente Orlando
co seu filloeiro curioso
e co conto do estrivillo
Lestedo fíxose famoso.

Cento senta nun intre
andan as filloas no aire
ai canta fartura temos
aquí no campo do baile.

E como estamos de aniversario
que che parece camarada
que me convides a  uns viños
para seguir coa carallada.

Vamos entón rapaza
convídote o que ti queiras
porque aparte de ser veciñas  
tamén somos moi festeiras.

E con esta nos despedimos    
para o ano volveremos
graciñas pola súa atención
e por vir aquí a vernos.
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Pérez: Alto ahí xenerala
ou non ves que te-lo paso cortado                         
eu son José de Pérez
un xeneral xa titulado

Ludi: Mirade que fumes trae
quien lo ha visto y quien lo ve                                 
vai presumindo de alto cargo
por ser fillo de quen é.

P.: Presumo de categoría
eu honro o meu apelido
pois non hai en toda a parroquia
un xeneral máis atrevido.

L.: Aique ver como esvardalla
aumentacheslle kilos a troita
non me sexas fantasmón
e vaillas estoupar a outra.

P.: Teño planta que máis quero
que xinete de montura
mulleres a punta pala
e non me quedo con ningunha.

L.: Ti dis que es bo xinete
e a besta matase a rir
ten tino que nunha destas
arrancades os dous para Madrid.

P.: Rapaza tes boa memoiria
mais eu xa me estou quentando
o animal marchou para corte
porque votaba de menos o amo.

L.: Non fagan caso señores
e que a besta é algo teimuda
disque é filla dun carneiro
e de piloto vai unha burra.

P.: Pois ti eres filla do demo
habrá que preguntarllo a túa nai
que muller máis trapalleira
ben seguro que non hai.

L.: Pois a túa nai cando naceches  
a comadrona foille preguntar 
señora como se llama el mono
y para que circo lo va a llevar.

P.: E a ti vante levar para Conxo
porque canto máis vella máis tola
e como di aquel refrán 
donde las dan también las toman.

L.: Mirade como se defende
aique ver como espavila
e agora fala o castejano
porque ten un piso na vila.

P.: O meu piso é caralludo    
aique sacarlle o sombreiro
está moi ben situado    
en pleno centro de Sigüeiro.

L.: Outra vaca máis no millo
mira ti que gran riqueza
alí vai durmir a mona
cando se encharca de cerveza.

P.: Miña nai quere que case
a  pobriña debeu tolear
para aturar un bicho destes
e   mellor non se casar.
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L.: Non te da botado da casa
estoulle lendo o pensamento
casque leva ela pasado
ben merece un molumento.

P.: Primeiro teño que buscar   
unha muller do meu agrado
e ahí moito que escoller
para que de bo resultado.

L.: Para buscarche unha a medida
estache a cousa complicada
para aturar a este furón
aique estar desesperada.

P.: Alá polo mes de xaneiro
atopei no coto un xabalí
ecorrenteino cunha forquita
porque doume na alma que eras ti.

L.: Quen vería o animal
correndo a fume de carozo
diante iva o xabalí  
e detrás del iva o raposo

P.: As mulleres de hoxe en día
seique son moi desconfiadas
e aique ter tino con elas
porque teñen a lingua moi afiada.

L.: Vouche buscar unha moza
feituquiña coma un sol
que polas trazas que lle vexo   
vas quedar de solteirón.

P.: Rematemos coa antroidada
que esta xente vai pasmar
e algún está pensando
que estou doente por casar.

L.: Alá vai o antroido no navo
foi José de matachín
el cortou dúas orellas   
e a min tócame un pernil.

P.: Ata o ano boa xente
que nos vamos descansar
graciñas pola súa atención
e para o ano deus dirá.
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Xeneral Mouriño
Boas tardes xeneral Pablo 
A onde vas tan apurado
Not eme oñas no camiño 
Que xa vou medio queimado. 

Xeneral Pablo
Se tiveches un mal día
Eso non é problema meu
Non de aquí moverme 
Co camiño tamén é meu. 

Xeneral Mouriño 
Xa vexo que me pos cara
E non quero discutir
Pois din ca mellor palabra 
É a que está por dicir. 

Xeneral Pablo 
De ti non vou aprender nada
Querido xeneral Mouriño
Que aínda o que máis me jode 
É que seas meu veciño. 

 Os dous xuntos. 
Adios queridos amigos
Homes mulleres e nenos
E nos quezades po ano, 
Aquí todos nos veremos. 

Alto ano 1999. Entre os Xenereais Pablo e  Manuel Mouriño. 
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Xeneral Luz Divina
Boas noites Xeneral Pérez 
Oín que presentas a dimisión
E con tantos anos na plantilla
Vaiche quedar boa pensión

Xeneral Pérez
Non oíches mal rapaza
Mais non me importa o cotizado
Que de tando andar enriba da besta
Teño o lombo esfandangado. 

Xeneral Luz Divina
Cantas veces te queixaches 
E te fixeches de rogar
Sarna con gusto non pica 
A min non me vas engañar

Xeneral Pérez
Dígoche que me retiro

E non hai volta de folla
E cando está xubilado
Vou vivir coma na gloria. 

Xeneral Luz Divina
Pois pa despedirte con honores 
Vou chamar a comitiva
E cantemos todos xuntos 
Votaremosches unhas vivas. 

Correos e xenerais
Formemos un escuadrón
Para renderlle unha homenaxe
O noso ilustre Patrón. 

Erquede ben as espadas, 
Amosando valentía
Para ofrecerlle o finiquito 
Coa nosa firme despedida.

Alto 2007. Xeneral Pérez e Luz Divina Balado. 
Despedida do Xeneral Pérez. 
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Boas noites a todos
Voume dar a presentar
Son o xeneral Pablo
e veño a estas terras loitar. 

Eu son o xeneral Rey
E véñoche de alí de Mareque
E non me poñas esa cara 
Que pareces un monicreque. 

Cala a boca xeneral
Tesme pinta de paspán
Haber se te afeitas dunha vez
Que pareces un talibán.

Non me empezes a insultar
Que chas teño ben gardadas
Se te pillo alá en Freixide 
Sácoche as tripas a galletadas

Xa sei de quen eres ti
Eres da caste dos perselos
Sodes bos no arte da guerra 
E tamén en paña-los grelos. 

……………

Despertaches do arado
E metícheste empresario
Seique andas na Ramallosa
Tocándolle a xente o carallo

Os tempos ándanche mal
Pa vivir da agricultura
Agora póñoche unha bata 
E vívoche coma un cura.

Os grelos non dan cartos
E non hai quen os queira
E dis pola Ramallosa
Que os tes a mancheas na eira.

Non sei que che dixo eso
Nin flat que me fai
Pero ando na leira dez horas
Coma túa nai. 

Esta xentiña que está aquí
Xa está farta das nosas parvadas
Vai sendo hora meu amigo 
De acabar cas caballadas.

Tes razón meu compañeiro
Xa é hora de acabar
Que esta xentiña que esta aquí
Xa ten ganas de marchar.

Boas noites a todos
E en especial á xuventude
E unha voz dicimos. 
VIVA A PARROQUIA DE SERGUDE. 

Alto xeneral Pablo xeneral Rey
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Boas tardes señoriños
Amigos e boa xente
Vamos a dicir o alto
Diante dos aquí presentes.

Si ti saúdas a todos
Es xa me vou presentar
Son o xeneral Pablo 
E contigo vou rematar.

Hoxe ves con moitos fumes 
E vas de presentacións
Eu son o xeneral Mouriño
E vouche poñer condicións. 

Non me fales a min deso
Que me poño moi nervioso
E cato máis para ti miro
Máis me pareces un raposo.

Non me veñas con insultos
Nin con segunda intención
Fálame a min de frente
E arroxémola nación. 

Nos non arrancamos nada
Pois este ano en Sergude
Coa venda das masas Comúns 
Todo o mundo se sacude.

Eso eche o bo nabo
E aínda está rematar
E moitos dos nosos veciños
Dúas veces han de pagar.

A algún disque lle pasou
A pagoullas o outro alcalde
Pensando que era o negocio
Con este iba salir de balde.

E a nós que nos importa 
Que sexan baratas ou caras
O cabo de moitos meses 
A algúns se lle nota na cara.

Eso éche boa verdade 
E que o lío está armado

Preguntas polo negocio
E todo o mundo está calado. 

Deixémolas trapalladas
Que xe se nos fai de noite
E invitémonos no carro
Que xa non hai quen nos escoite.

Vamos pa ala xeneral
A tomar uns bos trancazos
Que ca sediña que teño
Ate se me soltan os lazos.

Con esta nos despedimos 
Hasta o aniño que ven 
Disfruten aquí en Sergude 
E que o pasedes ben. 

Alto xeneral Mouriño xeneral Pablo
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Aquí estamos os da Gándara 
con ganas de traballar           
e se o tempo nos axuda      
será coser e cantar.

Ai larala lalala ai laralala

Os da comisión de Lamas    
fixeron un bo traballo
e noós non imos ser menos
para tocarlle-lo carallo.

Est.

España seique vai ben
mais a min non mo parece
e co raio do estatuto   
xa non hai quen a endereite.

Est.

Eu de leis non vos entendo   
mais non compre ser moi listo
e se non que llo pregunten   
a esa recua de ministros.

Est.

Moitos son a gobernar
e todos van polos cartos
vaia panda de chourizos
que nunca se ven fartos.

Est.

Que non se fume nin beba
iso dixo o presidente
e como siga co discurso
aínda lle van romper os dentes.

Est.

Felipe foza que foza
e a muller veña a parire
como él non mantan os fillos
nós témoslle que aplaudire.

Est.

Pola contra os do ave
esquecéronse de nós
as leiras van no carallo
e aquí non paga nin dios.

Est.

Para lavar os trapos sucios
aique vir a Boqueixón
seique hai moito enchufado
e a culpa é das votacións.

Est.

Montaro unha coperativa
no polígono indutrial
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Detente ahí xeneral
que por aquí hoxe non pasas
teño orden de arrestar
a todo aquel que leve armas.

As miñas intencións son estas   
que agora vas a escoitar
veño a conquistar as túas terras   
e xa te podes entregar.

Se traes esas pretensións
quizais ves equivocado  
pois aquí xa mando eu
e viñeches engañado.

Eu veño de Coto Perselo
a aldea onde nacín
e ata o día de hoxe   
aínda nunca me rendín.

Non te poñas tan farruco
que eu tampouco me acobardo
mete o rabiño entre as pernas
e vai buscar os do teu bando.

Dende a aldea de Noenlle  
chegerá o meu batallón 
e cando estés desprevenido
entraremos en acción.

Con misiles nucleares
xa temos hoxe liada  

e tan proto dea a orden
comenzaremo-la batalla.

Son valente e ben fornido
cando queiras fai a proba
por moitas armas que ti teñas   
nos tamen temos de sobra

Non o dirás pola maquinaria   
que tes no cabo da eira

o terreno ben pagado
para envexa dos demáis.

Est.

Seica alá no Pico Sacro
andiveron as cousas moi revoltas
os da canteira sen traballo
montaron unha gran liorta.

Est.

Arderon montes a destajo
por non ter seguridade   
e desois chegou o inverno
e casi houbemos afogare.

Est.

Ós propietarios dos montes    
non os van a indenizar
porque a xunta ten pelotas
e aínda lles quere cobrar.

Est.

Esto foi o que aconteceu
nun país que progresa
e nós xa nos despedimos 
que levamos moita presa.  
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tela alí de prestado
e non podes facer uso dela.

Métete nos teus asuntos 
que o que fago eu non che importa
como sigas por ahí
xa temos armada a liorta.

Arrecua cando poidas
e deixemo-lo conto así
por semellante parbada   
non temos porque discutir.

Vin aquí coa intención
de invadir as túas terras
arrédame de diante undiano
que che arrinco as dúas orellas.

Que pesadiño te pos
eres ben fillo de Perselo
como se lle meta algo nos cornos
non te atura nin o demo.

A moita honra presumo
de ser fillo do patillas
que non houbo en todo Sergude
un xeneral da súa categoría.

Ahí teñoche que dar a razón
que Perselo é mundial
aique ver as que ten armado 
no tempo do carnaval

Mais agora que xa vai vello 
tivo que coller a xuvilación.






