
O ENTRÓÏDO 
 

C´ a vestimenta q´ acaso 
por non ser moda, tirara 
un aceiteiro, q´ * o Bierzo 
chegóu de Serra de Gata, 

vestiron os dias d´ entróido 
un home féito de palla, 

o que, pra as xentes, o Diaño 
d´o entróido representaba. 

Puxéronlle ´n a cabeza 
cornos de bóis óu de vacas; 

unha alarbe carantoña, 
c´ a boca aberta, ´n a cara; 
un asador ´n a máo dréita 

y espuelas sobre as abarcas. 
´N un burro móucho d´ orellas, 

coxitranco de duas patas, 
amataduras ´n o lombo 

y escuadriláo d´ as arcas, 
montaron, cu pra os fociños 
d´ a bestia, o Diaño de palla. 

Levaba a modo de brida 
´n a máo zurda unha baraza 

atada ô rabo d´ o burro, 
pra q´ este acaso enseñara, 
cosida ´n o mesmo sielso, 

d´ ourelos unha gran maza. 
Paseando po la calle 

vay unha burda comparsa, 
os unhos tocando cornos, 

y óutros con fachóis de palla 
encendidos, semellando 

de Demos unha bandada. 
Abre o paso unha parexa 

d´ un diañote c´ unha diaña, 
vestido aquel con calzóis 

féitos de unha vella manta, 
d´ os que colgan falamendros 

d´ a camisa esmelandrada, 
y á modo d´ unha casulla, 
leva un felpo c´ unha raxa 

´n o medio, po la que se mete 
a testa hasta a cocaracha. 
Con sárrio d´ a chimenea 

entiznada leva a cara; 
unha corona ´n a frente 

d´ ö que ´n éla téin as cabras; 
unha chóupa ´n a cabeza; 
sobre as nefres antiparras 



y un campano á máis ´n o cu 
colgando d´ entre as duas cachas. 

´N o pico d´ un d´ os laréiros 
de que colgan ´n a matanza 

as longanizas ô fumo 
leva un melandro de saya, 

q´ a modo d´ hisopo monstruo 
molla d´ as pozas ´n a lama, 
é logo entre a xente espesa 

paso fay * a mascarada, 
escalfando aquel melandro 

d´ os que se acercan ´n as caras. 
Tampóuco d´ aquel aspérxis 
se véin libres os d´ as casas, 
si salen por ver o entróido 
*as portas óu * as ventanas. 
E verdá que cuasi sempre 

os que non son d´ a comparsa, 
lúitan con éla cual lobos 
disparando balas rasas; 
e decir, cebolas, nabos, 

tronchos de berzas, patacas, 
agua fervendo alguas veces, 

cal, cernada é calabazas. 
Pero botemos de novo 

po las vestimentas raras 
d´ os escudéiros d´ o Entróido 

óutra lixéira mirada. 
Pe d´ o d´ a esquila ´n o cu 
vay o que chaman a Diaña, 
c´ unhos pantalóis * ö turco 

de pe é canelas descalza; 
un tonelete d´ estéira 

máis ancho q´ unha alquitara, 
un foleco por xustillo 

é mamadéiras d´ almohadas. 
Por gargantilla, ´n a gorxa 
leva d´ allos unha sarta; 

d´ as orellas, por pendientes, 
lle colgan d´ un pote as asas, 
é por báixo d´ un casquete 

cáenlle os rizos d´ a garnacha. 
Algúis anos tamen 

tein d´ a dóito levar alas 
é sobre todo ô láo zurdo, 

colgao d´ unha gran banda, 
un gran Señor de cu estréito 

pero de boca ben ancha; 
testigo ocular sin ollos 

d´ os ollos de muitas damas; 
confidente d´ os secretos 



d´ éles y élas... Si falara, 
¡cuantas cóusas non diría!... 
pero o pobre é mudo é cala. 

dícese q´ á aquel Señor 
D. Pedro quixotes chaman; 
q´ e xentil home de boca; 

asentadéiro de cachas 
é que ven por línea recta 
d´ a muy ínclita prosápia 
d´ os Feudáis de Talabera 

é d´ as mais ilustres fábricas 
q´ hay ´n o Reino, anque nacéu 
en Bembibre (*) po las trazas. 

Este Señor, q´ e tan bon 
que sempre cárga c´ a carga 

q´ á téu prójimo, lector, 
ll´ e todos os dias pesada, 

ö leva d´ almazarron 
cuasi desmediao a Diaña, 

é si algun se acerca, embroca 
a mao en D. Pedro; saca 

un puñao d´ aquel caldo  
é ´n os morros ll¨ ö escagalla. 
Os que detrás van d´ o Diaño 

d´ o Entroido queimando as pallas, 
é ´n aqueles grosos cornos 
tocando ô ginete marcha, 
levan postos ´n a cabeza 
picaruchos d´ unha vara; 

chocas colgadas d´ a gorxa; 
túnicas ô corpo atadas; 
rabos de zorros ´n o cu 

é carantoñas ´n as caras. 
Correndo as calles d´ o pueblo 
toda a tarde o entróido pasa, 
acompañáo d´ un enxambre 

óu d´ unha bandada d´ almas. 
As carréiras é berridos 

que dan c´ o susto as rapazas; 
as voces, gritos, xibridos, 

d´ os que siguen a comparsa; 
os lapotes que reparte 

o d´ o melandro de saya; 
as cataplasmas que pon 

´n os morros d´ a xente a Diaña; 
os cebolazos que cruzan; 

agua que cáe d´ as ventanas; 
golpes c´os fachóis ardendo 
que vay dando a mascarada, 
y óutras mil d´ aquesta clase 

alarbes barrabasadas, 



os infernos ´n estos dias 
á aquestes pueblos trasplantan. 
Máis chega a nóite y a escena 
d´ aquel entremés se cambia; 

póis os mozos que fixeron  
de tarde táis borricadas, 

despóis q´ o disfraz se quitan 
é lavan ´n a presa as caras, 
convidan á unha merenda, 

que téin disposta, * as rapazas. 
O viño ailí anda por largo; 

fuméa a xixa de vaca; 
os botelos, as androllas, 

cachuchas, de cocho as patas, 
pampalliños, longanizas, 
ubas, conchos é castañas, 

todo en grandes escudillas, 
d´ unos ´n óutros rodando anda. 

Logo q´ acaba o convite 
o Concello se levanta, 

y entonces, o que ´n a tarde 
delante d´ a mascarada 

iba abrindo á aquesta paso 
c´ aquel melandro de saya, 
pónse de pé sobre un banco 
é botando unha arengada, 

lle pide ô Señor alcalde 
que, póis de bailar téin ganas, 

dia permiso pra facer 
o báile hasta a madrugada. 

´N esto o alcalde e toda a xente 
salir fora de ailí manda, 

póis pra resolver ´n o caso 
e ben q´ á porta cerrada 

celebre sesion secreta 
o Concello. En cuanto pasa 
media hora sin q´ o alcalde 

a sesion extraordinaria 
levante, os de fora envían 
unha comisión de varias 

rapaciñas, á rogar 
ô Concello, que sin falta 

decrete como se pide 
d´ o pueblo a verbal instancia. 

Entonces o Presidente 
d´ o Concello, erguindo a vara 

d´ a xusticia, * a Comision 
femenina dice:-Fallan 
nosas usías personas, 

q´ hasta q´ o sol saque as barbas 
bailedes solo o fandango, 



villano é pata de cabra, 
as que camis d´ estopa 

levéis debáixo d´ as sayas, 
podendo bailar tamen, 

as q´ a sepáis, contradanza; 
máis c´ o conque que vistáis 

camisetas é sináguas 
é levéis postos tamen 

os triquiñaques óu xáulas 
que colgan as Señoriñas 

d´ as cinturas escañadas.” 
-“Señor alcalde; falóu 

en seguida unha rapaza; 
“non se chaman triquiñaques.” 
-“¿E logo como?”-“Se chaman  

mirmiñacres; teño eu posto 
un que me déu miña ama.” 
-“E verdá que tu estubiche 

servindo aló”...-“En Villafranca.” 
-“Póis chámense triquiñaques, 

óu mirminacres, óu xáulas, 
solo bailar permitimos 

*as q´ os teñáis contradanza, 
pra q´ * os homes, ô dar voltas, 

non vayáis apelicadas.” 
Oido que fóy o fallo, 

a comision de rapazas 
á noticiálo salíu 

á cuantos fora esperaban; 
y entonces todos brincando 

contentos como unhas pascuas, 
dando vivas ô Concello 

de novo entraron ´n a sala. 
Duróu toda a noite o baile 

con múito aquel cual Dios manda, 
é logo fóise á dormir 

cada familia á sua casa. 
Pasóu o lunes d´ entróido 

como os demáis dias pasan, 
pero o martes, d´ o domingo  

volvéu salir a comparsa. 
As mesmas cóusas pasaron; 

as mesmas barrabasadas 
fixeron q´ o primer dia 
a xente y a mascarada. 

Máis aquéles que de colmos 
fachóis ardendo levaban, 

en cuanto o sol trasmontóuse, 
puxéron lume ´n as patas 

d´ o Diaño d´ o Entróido, é presto 
quedóu envolto ´n as llamas. 



O pobre burro q´ ô colo 
aquel inferno levaba, 

corría por todo o pueblo, 
anque coxo, como un alma 
d´ o que da fe é non a ten 

que pilla o demo ´n as garras. 
Cuando chega * a testa o lume 

d´ o que cabaleando anda 
´n o burro, dá un estoupido 
que fay retremar as casas. 
As mulleres dan un grito 
quedando póuco sin fala, 

é c´ o susto se arripían 
os que non se percataban 
que tiña pólvora dentro 

a testa d´ o home de palla. 
Féito ya este áuto de fe, 
o pobre burro descansa 

´n a corte onde ö levan logo, 
si ben con múitas máis lacras 

q´ antes tiña, as mataduras 
c´ o lume cauterizadas. 

Pra despedir hasta óutro ano 
ô Diaño-Entróido, as rapazas 

convidan á merendar 
*os mozos ´n a mesma casa 

en q´ élas fóron por éles 
o domingo convidadas. 

Todo o mesmo q´ aquel dia 
´n aquela merenda pasa, 

anq´ élas, por ser máis q´ éles, 
´n a mesa póin empanadas. 

Máis ¡como se rien todas 
d´ a pega, cuando a esgazalas 

van éles é dentro atopan, 
´n unha dóus pares d´ abarcas; 

´n óutra a morcilla d´ o banco; 
de ratos ´n ésta, unha niada, 

´n aquela un corno, é ´n esóutra 
unha montéira asturiana! 

Cuasi se escuartan c´ a risa, 
batindo d´ as máos as palmas, 

y éles xuran pra óutro ano 
vengarse d´ esta pasada. 
O Concello volve á dar, 

ya a merenda arrematada, 
permiso pra q´, hasta o punto 

que cante o galo d´ a casa, 
teñan baile, anque c´ o conque 

de que, como a vez pasada, 
ás d´ as camisas d´ estopa 



non bailen a contradanza, 
póis d´ esta prerogativa 

gozan solo as d´ as sináguas 
si levan enriba d´ elas 

os mirmiñacres óu xáulas. 
Cantóu o galo por fin, 
é todos fóronse a casa, 

é logo de casa * a Iglesia 
pra que cual xente cristiana, 
lles faga o Crego ´n a frente 
a Santa Cruz con cernada. 

Ainda non m´ apetece 
botar o Entróido d´ a casa. 
Sigo póis ´n as miñas trece; 
é, mais q´ o lector bostece, 

vóu ver ´n as villas q´ pasa. 
.................... 

 
D´ o Bierzo ´n as villas todas 

fáin o Entróido d´ óutras modas; 
póis como hay múitos Señores, 

son os estilos mellores, 
anq´ entre a xente máis alta 

ocasion tampóuco falta 
en que quedar manco óu torto 

y ainda me quedo corto. 
As xentes, póis, d´ este porte, 

téin bailes como ´n a Corte 
onde van escotadiñas, 

peinadiñas, compostiñas 
as Señoritas; tras d´élas 

levando, como as cadelas 
levan cuzos, rebullóis 

de polos féitos moscóis. 
En cuanto entran ´n o salon, 

(menos as que tein razon 
pra non quitalo) se quitan 
o antifaz porque se agitan 

con él, é porque tamen 
ailí non se mira ben 

que tapen as golosiñas 
por múito tempo as poliñas 
á non ter dolor ´n as cholas 

erisipela óu virolas. 
Máis deixémolos bailar 

darse mates é papar 
dulces de Ledo óu Garrote; (*) 

é póis que ´n aqueste pote 
se atopa o mesmo toucín 
que ´n o pote d´ o vecín; 
e decir; posto que todo 



pasa ´n éste d´ igual modo 
que ´n os báiles d´ óutras terras, 

lector guapo, si non berras 
porq´ o baíle che descarte, 

vóu c´ a música á óutra parte. 
Pego, póis, d´ este salon 
un salto, é de sopeton 

d´ o báile vóume pra a plaza; 
séntome ailí con cachaza 

é véo... non véo pizca; 
máis presto o Demo m´ envizca 

de perros un remonin 
q´ iban dar cabo de mín 

si a cruz non lles fago, póis 
´n as villas contra os ladróis 
y á falta d´ óutros guardiáis 
nocturnos, ladran os cáis. 
Leve Xudas cóusa pasa 

´n a plaza.... Vóume pra casa; 
mais si me marcho á dormir, 

¿que teño ya que decir? 
Quédome póis en parola 

c´ os perros, é rode a bola; 
póis si nada pasa ahora 

acaso atope ´n óutra hora 
de que falar... ¡Ah! Ya podo 
charlar, facendo de modo 

q´ a nóite en dia se troque... 
¿Sin? Póis de Birli-birloque 
por arte óu por bruxería, 
a nóite trocóuse en dia. 
E d´ este dia a mañáa, 

en que dormindo inda está 
d´ o báile múita xentiña, 
c´ os d´ a madre Celestiña, 

polvos de múita virtú, 
fíxoa tarde Belcebú. 

Todos, póis, xantaron ya, 
é véinse vir aculá 

varias comparsas de Tunos, 
tocando vihuelas unhos; 
aquéstes fláutas; aquéles 

pandéiros con casacabeles; 
ferros é bandúrrias óutros, 

é violines esóutros. 
Po las calles van cantando 

a jota alegre, é parando 
d´ as casas baixo os balcóis, 

botan coplas a montóis 
*as Señoritas, confites 

y óutros dulces; y en desquites, 



d´ os tiestos élas á éles 
tiran gromos de clabeles 

con botóis de tempráas rosas, 
y óutras plantas olorosas. 

Non falta algun ´n estas bromas 
q´ á sua novia, de palomas 
tire á mouzada hueviños 

cheos de anises, diaboliños, 
grajeas de mil colores, 

agua de colonia é flores. 
Entonces a galanteada, 

c´ a colonia inda mollada, 
pra mostrar á seu amante 

cuanto estima aquel galante 
testimonio d´ amor fiel, 

amorosa clava ´n él 
os ollos, é logo pon 

á máo sobre o corazon. 
Todo o mundo vey tranquilo 

estas y óutras po lo estilo 
indicacióis inocentes, 

é penso que solamentes 
á aquelas que, nin as mira 
ningun, nin náide lles tira 
huevos de colonia cheos 
lles causan os galanteos 

que fáin á suas compañeiras 
múitas ásperas dentéiras. 

Mientras van estas parrandas 
po las calles, óutras bandas  

d´ artesantos disfrazáos 
con gabáis esmelendráos 
y esmelendráos pantalois, 
c´as rapazas d´ os balcóis, 

que ll´ es dan ben que facer, 
o entróido dánse á correr. 

Crúzanse os huevós d´ as pitas 
q´ as artesanas bonitas 

tiran c´ osa que tiran éles, 
escachándose ´n aqueles, 

ya ´n unha, ya ´n óutra casa, 
óu ´n o desgraciáo que pasa. 

´N estes combates civiles, 
non solo d´ os proyectiles 
que póin as pitas fáin uso; 

póis ô son d´ aquel confuso 
ruido de voces y alarmas, 
maniobran óutras armas, 

y a geringa sobre todo, 
q´ as molla d´ agua con lodo. 

Unhos as levan de tobas; 



óutros quitan d´ as escobas 
os mangos de caña é d´ éles 

fáin zurruchóis; aquéles 
de cañóis d´ as carabinas, 

y os que mais chupaletrinas 
saben, óu son maís cazurros, 

pillan as que téin pra os burros 
os que ´n os cascos póin suelas, 

é vánse * a calle con élas. 
Si chove as cargan ´n os charcos, 

é, facendo múitos arcos, 
a agua sube * os balcóis; 

pero tamen á cachóis 
cae d´ éles, póis as sitiadas 

a tiran á caldeiradas 
d´ os sitiadores ´n a testa; 

é pra remate de festa, 
cuando o combate e máis récio, 

d´ a agua con menosprécio, 
éles intentan o asalto. 
Entonces o sobresalto 

entra ´n élas; a defensa 
redoblan, é ningua pensa 

si non en ver de que moda, 
delante d´ a xente toda 

d´ aquel combate testigo, 
pode vencer ô enemigo, 

é q´ ô salirlle capada 
a borrica, en retirada 

se pronuncie prontamente 
entre os xibridos d´ a xente. 
Pra dar o salto * os bálcois 

fáin d´ as rexas escalóis; 
unhos d´ óutros * os carrelos 

se suben, é por contelos, 
en cuanto botan as maos 

*os ferros, élas á paos 
fáinllas soltar, é cual rollos 

caen unhos ´n óutros ´n os trollos 
d´ a xente entre a burla e gritos 

é molláos como pitos; 
póis ô tempo de caer, 
como tiran, e de ver, 

d´ éles enrriba as sitiadas, 
agua fresca á caldeiradas. 

Mais cuando éles ´n estes lances, 
á puro de dar avances, 

toman a plaza, á vencelas 
chegando, brincan sobre élas 

é d´ éles élas escapan; 
pero ¡ay de Dios! Si as atrapan!... 



Entonces sin compasion, 
bótanlles agua á cachon 

con cacharopos ´n a testa, 
é por remate de festa, 

con fariña lles póin blancas 
as caras; y anque nin mancas 

nin floxas ´n a lúita son, 
ô fin, que quéiran que non, 
*os balcóis salen con élas 

pra que, c´ a fariña ô velas, 
os que ´n a calle fain corros  
esgacen c´ a risa os morros. 
´N este de glorias conxunto 

pasan a tarde, y ô punto 
q´ a nóite chega y engule 
a luz d´ o sol, solo bule 

´n as calles un póuco a xente, 
mollada, pero callente, 

q´ as casas torna contenta 
á mudar a vestimenta  

en gracia de Dios y en paz, 
y á dispoñer o disfraz 

pra o baile que tein despóis 
d´ os teatros ´n os salóis. 

.................... 
 

Hora, lector, che diréin, 
que, si inda máis que faléin, 

cuidases que che mentíu; 
como non m´ agrada á min 

contradecir á ningun, 
nin nunca díscolo fún, 

ché diréin q´ en tua opinion 
che bonda é sobra razon. 
Fáite de cargo por tanto 

que non falóu ningun santo; 
é si queres cuando morras  

ganar o Cielo, te aforras 
d´ andar mitá d´ o camin, 

creendo, inda máis q´ á min, 
os Artículos d´ a fe, 

o Evangelio, o Credo é 
cuanto crey nosa Apostólica 

é Santa Iglesia Católica. 
 


