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Gañadora do concurso Concurso de contos curtos Letras Galegas 2019: Antonio Fraguas

Sara, unha nena de dous anos, foi á súa primeira festa do Entroido. Dis-
frazouse dunha fermosa princesa. Sara acudiu á festa coa súa irmá maior,
Laura, que se vestiu de unicornio.

Cando  chegaron  á  festa,
Sara viu todos os peliqueiros
e cigarróns e case comezou a
chorar de medo.

—Que  son  eses  mons-
tros? —choromicaba Sara.

Laura  colleu  a  súa  irmá
pequena pola man e esta pa-
rou  de  chorar.  Con  moito
agarimo,  Laura  comezou  a
explicarlle.

—Sara, non son máis que
xente  disfrazada.  Ves?  De-
baixo da roupa e as másca-
ras, hai xente coma ti e coma
min.  Non  hai  nada  que  te-
mer.

Despois diso, seguiron as
dúas paseando pola vila e, sempre que Sara pasaba por diante dun peli-
queiro ou un cigarrón, non choraba e botaba a rir pensando no que a súa
irmá lle contara.
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Despois  da  festa,  as  dúas  irmás
van á casa dunha amiga de Laura e
alí fan un lonche. Cando rematan de
merendar,  Laura  e  Sara  pasan  por
unha rúa lixeiramente escura e moi
aterradora. Laura escoita algúns pa-
sos e sae correndo coa irmá no colo.
Alguén  se  está  a  achegar  a  elas.
Laura sente algo ou alguén tocándo-
lle o ombreiro e Sara comeza a cho-
rar  de novo.  Laura mira  cara  atrás
e...

Laura mira cara atrás e descobre,
con alivio,  que quen as  perseguían
eran os seus pais. Querían gastarlles
unha broma antes  de  iren  os  catro
cear unha pizza xuntos.

FIN

NOTA INFORMATIVA AO CONTO

Antonio Fraguas escribiu moito sobre o Entroido. Sabedes que é unha festa popular celebrada
de moi diferentes formas ao longo da xeografía galega. Este curso tivemos a oportunidade de coñe-
cer varios: cigarróns, pantallas, peliqueiros, boteiros, xenerais do Ulla, choqueiros...
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