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1ª  BATALLA

2

correspondente a

xeneral_ da tropa

efectuada en

DIARIO DE CAMPAÑA 
DO ENTROIDO

pon o teu nome

nome do teu colexio

nome do teu concello

Sabes algo sobre o Entroido dos Xenerais da Ulla? Imos ver se es quen de 

identificar e nomear algunhas partes dos seguintes traxes.

Agora comproba se che falta algunha!

Para a última batalla precisas montar os seis dados que che darán e 

tiralos dúas veces. Anota o resultado que che saia nas seguintes casas e 

compón as túas propias coplas ou atranques incluíndo todas esas 

palabras.

Sabes onde está Arnois? E Camporrapado? Coñeces algún dito ou 

refrán propio do lugar no que vives? E serías capaz de inventar un sobre 

os cabalos ou os pavos reais? Ánimo! 

5ª  BATALLA

tirada personaxe,
quen es?

sentimento,
como estás?

momento,
cando pasa?

lugar,
onde?

acción,
que se fai?

obxecto,
con que?

primeira

segunda



2ª  BATALLA 3ª  BATALLA

Este é o primeiro documento coñecido sobre a tradición do Entroido dos 

xenerais da Ulla. Trátase dun texto xornalístico publicado en 1875. 

Despois de lelo, investiga máis na biblioteca ou en internet e redacta o 

teu propio texto xornalístico para o xornal escolar dando resposta a 

estas preguntas: Quen? Que? Cando? Onde? Por que? Como?

Despois da lectura e da investigación, agora debes elaborar o mapa 

sobre a zona dos xenerais da Ulla.

A MÁSCARA DE OCA

Un luns de carnaval de 1875 amenceu 
desapracible e encapotado. Sobre o cerro que 
domina e protexe o lugar de Castrotión, flotaban, 
rudamente axitados polo vento sur, a bandeira da 
parroquia e varios gallardetes azuis, brancos e 
amarelos.

Dez noites antes, un destacamento de mozos 
percorrera a son de trompeta as aldeas limítrofes, 
dando conta aos seus moradores, do itinerario que 
no dito luns debía seguir a máscara de Oca.

Eran as dez da mañá e por todos os sendeiros 
comezaban a aparecer xinetes e peóns 
ridiculamente disfrazados; no lugar da cita 
agardaban xa moitos outros rodeados de mulleres e 
nenos.

Os pequenos cabalos do país, que sentían, por 
primeira vez acaso, a ominosa escravitude do freo, 
levantábanse, arroxándose entre os curiosos ou 
intentando morder as pernas dos seus amos.

Ás once subiu pola costa, trotando gallardamente 
sobre unha egua torda, un campesiño mozo seguido de 
seis ou oito cabaleiros. Eran o xeneral da máscara 
(cadista recentemente chegado) e a súa comitiva.

Adaptación e tradución do artigo "La Máscara" 
publicado en 1875 en El Heraldo Gallego por Alfredo 
Vicenti.

4ª  BATALLA

Descifra o seguinte dito e descubre quen se agocha detrás del:

Os da                      mataron a _ _ _ _ _,

os de Arnois        fresca

e os de Camporrapado            recado

que lle gardaran a croca do


