
Pola  súa  importancia  nos  séculos  medievais  a  vila  de  Allariz   gozaba  de  certos 
prvilexios un deles sinalaba que ninguén podía atravesar a cidade montado a cabalo e 
menos aínda se levaba esporas nestes séculos medievais situase a orixe das lendas que 
teñen por protagonista a Xan de arzuá un dia por volta do século XIV un cabaleiro que 
tiña o devandito nome entrou en Allariz dacabalo perante o apercibimento que lle fixo a 
garda  de  que  a  entrada  en  montura  ficara  prohibida  o  cabaleiro  baixou  da  besta  e 
montando sobre un touro que ficaba preto do lugar atravesou a vila o galope ate chegar 
o convento  Xan de arzuá que así se chamaba o protagonista do acontecemento e de 
quen se di que posuía abondosas riquezas dou a vila terras e en lembranza do feito pediu 
que todos os anos se celebrase unha festa semellante a aquela na que se poría un boneco 
en troca do cabaleiro A festa perpetuase ate o ano 1935 sufrindo a continuación as 
consecuencias da guerra española na década dos oitenta o pobo de Allariz recuperouna a 
festa  abrangue  dende  o  xoves  de  ascensión  (e  domingos  seguintes)  ate  o  domingo 
seguinte ao de corpus o personaxe de Xan de arzuá manifestase co mesmo nome en 
Ourense nesta cidade aparece n ano 1781 a prohibición de que este personaxe asista a 
procesión aparece igualmente en Ribadavia tamén asociado ao dia do corpus 
Outra versión da lenda da por certo que Xan de arzuá era un cabaleiro alaricano de 
grandes riquezas e piedosas actitudes cristiás o dia do corpus do ano 1317 doído pola  
disposición de escarnio que no eirado de san pedro a  comunidade xudia  de Allariz 
amosaba fronte a cristiá polas festividades relixiosas actitude que subliña a lenda se 
repetía anualmente ordenou aos seus criados que colleran un touro e o ataran el propio 
foi dirixindo o dia da procesión contra os xudeus aos que o animal trupaba ao mesmo 
tempo Xan de arzuá guindaba cinza e formigas que levaba nun saco a face dos xudeus 
foi desta maneira como se deu a cabo a zombaria que anualmente tiña lugar antes da súa 
morte Xan de arzuá ocupouse de que cando esta acontecera o rito anual do touro se 
perpetuase para o cal deixou diñeiro a finde que se puidese pagar o alquiler do touro.


