
a tradición entroideira de 
Pontevedra vén de antigo. O car-
naval urbano pontevedrés, como 
noutras vilas galegas, naceu aló 
polo século XIX como unha respos-
ta vilega e burguesa aos entroidos 
tradicionais que se celebraban nas 
aldeas. Por iso, para entender a 
dinámica deste entroido hai que 
coñecer o que eran os entroidos ru-
rais das parroquias pontevedresas, 
pero tamén as modas importadas 
de Madrid, París ou Venecia nas 
que se inspiraron as elites locais 
para facer o seu carnaval.

O ano 1876, coa carnavalada 
creada polos irmáns Muruais, 
xunto con outros ilustres locais, 
marca o comezo dun novo carna-
val. Conta José Antonio Durán que 
meses antes do Entroido Andrés 
Muruais se disfrazou con pelicas 
de animais e unha carauta zo-
omorfa e se dedicou a rondar as 
noites de Pontevedra mentres 
asustaba os seus veciños profe-
rindo terroríficos berros e arras-
traba ruidosas cadeas. Velaí unha 
variante das máscaras zoomorfas 
típicas das parodias dos entroidos 
rurais. Máscaras de Touro ou Vaca 
foron típicas, por exemplo, dos en-

troidos de A Canicouva, Salcedo ou 
Ponte Sampaio. Tal terrorífica pre-
senza fixo que este enigmático ser 
fose identificado co temible Urco, 
can monstruoso do Alén que habi-
taba na ría de Pontevedra. Chega-
do o Entroido, os irmáns Muruais 
converteron ese Urco nun rei e 
montaron a magnífica represen-
tación carnavalesca da chegada do 
rei Urco cos seus barcos polo Lé-
rez e a loita contra Teucro, mítico 
fundador da Boa Vila. Nace así a 
famosa representación do rei Urco 
que a partir do ano 1888 pasaría a 
ser organizada pola Sociedad Re-
creativa de Artesanos. Carrozas, 
representacións teatrais, compar-
sas, música e disfraces protago-
nizarán as seguintes décadas do 
carnaval pontevedrés. Estas re-
presentacións teatrais e paradas 
carnavalescas virían ser a versión 
burguesa, refinada e reconvertida 
en grande espectáculo do humil-
de teatro popular de Entroido, das 
farsas e das representación satíri-
cas dos «oficios» que se facían nas 
parroquias. 

Entre finais do século XIX e os 
anos 30, collen auxe os bailes de 
carnaval que se celebran nas di-
ferentes sociedades da vila (Liceo 
Casino, Liceo Mercantil, Liceo 
Gimnasio, Circo Teatro, etc). Nes-
te bailes urbanos a xente optaba 
por disfraces elaborados e visto-
sos. A moda estendeuse tamén 

ás parroquias. Famosos foron os 
bailes de Entroido do Baile de Sal-
cedo, do Pino, de Mourente ou de 
Estribela. 

O Entroido pontevedrés sufriu 
un parón durante a Guerra Civil 
e a prohibición prolongouse logo 
durante o Franquismo. Malia 
todo, o Entroido seguiuse a cele-
brar nas parroquias, ás veces ás 
agachadas e atentos á chegada da 
Garda Civil, pero tamén na vila, 
onde ficou recluído nos bailes das 
sociedades e ausente das rúas. 

ano 1984. Finalizada a ditadura, 
o carnaval foi pouco a pouco re-
cuperando as rúas de Pontevedra 
sendo o ano 1984 clave para a súa 
recuperación, grazas á iniciativa 
de coñecidos hostaleiros da vila. 
Volve así o Urco e os desfiles. O ano 
seguinte faría acto de presenza o 
Ravachol, que substituiría o típi-
co enterro da sardiña. O noso loro 
Ravachol que é velado, chorado e 
queimado no último día de festa 
é, pois, a versión vilega dos enxe-
bres mecos ou entroidos de palla 
que eran queimados coa clausura 
do Entroido nas nosas parroquias 
e que incluso podían chegar a ter 

nome propio, como o Pichinela de 
Salcedo ou o Amparito do barrio 
de Montecelo (Mourente). Dende 
entón, o Entroido gozará de boa 
saúde na Boa Vila.

Especial mención merecen as 
comparsas de Entroido e as mur-
gas, formacións que hoxe aso-
ciamos ás chirigotas do carnaval 
de Cádiz pero que en Pontevedra 
e Marín contan con 150 anos de 
tradición. O concurso de murgas 
serviu para manter viva esta face-
ta tan propia do Entroido da vila e 
tamén das parroquias.

Ir correr o Entroido polas casas e 
barrios da parroquia en bandos de 
enmascarados, os bailes, os ritos 
de teatralización, os xogos como o 
de correr a rosca en Campañó, as 
corridas do galo ou a queima de 
entroidos eran tamén compoñen-
tes habituais nos entroidos rurais 
de Pontevedra. 

Os «labregos» foi unha das más-
caras máis populares de Ponteve-
dra. Documentada en Salcedo, 
Tomeza, Mourente ou Marcón, 
adoitaba vestir roupa vella e traxe 
farrapeiro imitando, ás veces, ao 
dos labregos. Esta personaxe pa-
sou ás comparsas da vila e xa no 

século XIX tiñamos en Ponteve-
dra «comparsas de labregos». O 
uso  do traxe galego para tales fins 
burlescos levantou airadas críticas 
de importantes persoeiros ponte-
vedreses. Don Perfecto Feijoo láia-
se da perda do traxe tradicional e 
criticaba que se usase no Entroido 
para «hacer ridiculeces y patocha-
das». Mascaritas, mascaritos ou 
entroidos son tamén nomes que 
recibían nas nosas parroquias os 
bandos de enmascarados, que xa 
dende o San Amaro empezaban 
a anunciar a chegada dun tempo 
ritual que marcaba o final do ci-
clo da invernía, da escuridade e da 
morte da terra e que introducía e 
celebraba a inminente chegada da 
primavera, da luz e da vida.

Esperemos, pois, que este novo 
paro obrigado pola situación pan-
démica e este tempo de escurida-
de, morte e desgraza chegue pron-
to á súa  fin e poidamos recobrar, 
con máis forza ca nunca, un En-
troido que sobreviviu a tempos de 
guerra e barbarie e que, pola graza 
de Urco, o Ravachol e o espírito en-
mascarado, volverá seguro encher 
de luz, cor e alegría as nosas rúas e 
parroquias. Viva o Entroido! 

Comparsa dos Fillos de Teucro de 1888 en Pontevedra. zagala| arquivo gráfico museo de pontevedra

Lembranzas 
dos entroidos 
de Pontevedra

historia ▶ só a guerra civil conseguira 
interromper o entroido de pontevedra, ata que 
chegou a pandemia. neste ano no que a festa 
quedou reducida a actividades virtuais por mor 
da covid-19, o antropólogo rafael quintía 
lembra a historia do noso carnaval.

rafael quintía

antropólogo

A Xunta investirá 50.000 
euros na mellora do 
depósito da Biblioteca
belén lópez

PONTEVEDRA. A Xunta de Gali-
cia vén de contratar os traballos 
de mellora e incremento de espazo 
de almacenaxe e depósito da Bi-
blioteca Pública Antonio Odrio-
zola de Pontevedra. Confirmouse 
onte dende a Adminsitración au-
tonómica, aproveitando a visita 
do novo delegado territorial, Luis 
López, ás instalacións, onde man-
tivo un encontro coa directora do 
centro, Alejandra Mosquera, á 

que lle anunciou que as melloras 
quedarán rematadas a finais do 
mes de marzo.

Segundo informou a Xunta, 
serán finalmente «case 50.000 
euros» os que se invistan na 
subministración de instalación 
de armarios móbiles compactos 
«para favorecer as condicións de 
conservación e emprego do fon-
do bibliográfico». O pasado mes 
de outubro, o secretario xeral de 
Cultura, Anxo Lorenzo, xa visi-

tara a Biblioteca de Pontevedra e 
anunciara a mellora que se quería 
acometer na zona do depósito e al-
macenaxe. Naquel momento dixo 
que se investirían «máis de 60.000 
euros» e que o contrato que viña 
de licitar o Goberno autonómico 
incluía as tarefas de traslado dos 
armarios, así como a súa descarga 
e instalación.

Segundo explica a Xunta, Ló-
pez e a directora «supervisaron os 
espazos onde se van instalar estas 
novas insfraestruturas mobles» e 
informaron de que se formalizara 
recentemente a sinatura do con-
trato destas melloras, que teñen 
como obxectivo aumentar o espa-
zo de depósito, así como favorecer 
a redistribución e optimización da 
superficie dispoñible.a directora da Biblioteca, onte, xunto ao delegado da Xunta. xunta de galicia
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