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O mellor 

está
por vir...

EDICION XXXIX e 3/4...
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Fran 
Cajoto

R esulta difícil escribir sobre o en-
troido neste 2021. Son tempos 
duros e difíciles: vai case un ano de 

restricións, de separación humana, de saúdos 
a distancia, de sorrisos velados detrás dunha 
máscara. Unha máscara distinta, antítese do 
Entroido, que levamos a diario e nos protexe.

Din os estudosos que alá polo ano 1575 
xurdiu unha epidemia en Venecia, berce do 
entroido máis antigo do mundo. Os médicos 
que trataban de curar a enfermidade, leva-
ban posta outra máscara distinta, con forma 
de pico de paxaro para cubrirse e afastarse 
dos pacientes aos que coidaban. Esa máscara, 
de protección tamén naquel momento, deri-
vou no “disfraz” actual, moi popular nas rúas 
da cidade italiana.

Onte e hoxe, as máscaras relaciónanse. 
Serven para protexernos, pero na celebra-
ción disfrázannos, ocúltannos, permítennos 
actuar coa impunidade do anonimato du-
rante uns poucos días ao ano: o verdadeiro 
xerme do entroido.

Que chea de risos, cantas troulas, chanzas 
e burlas; cantas bromas –pesadas e lixeiras–, 
coplas, cántigas e turutas. Cantas lembran-
zas. E seguiremos construíndo eses recordos: 
este ano non, que non toca. Este ano temos 
unha empresa conxunta, moito máis impor-

tante: pelexar contra un virus que nos condi-
ciona a vida, que nos quere enfermar, que nos 
separa temporalmente.

Non podo máis que sentir certa nostalxia, 
coido que a todos nos pasa. Este mal bicho 
que nos veu visitar lembrounos que cousas 
son verdadeiramente importantes. Aquelas 
que criamos seguras, fixas, inmutables, pero 
non o estaban. A saúde, os abrazos, reunir-
nos con amigos –cantos máis mellor–, saír da 
casa sen pensar na hora de regreso, desfru-
tar dunha comida familiar pero con toda a 
familia, berrar, dar a man, bicar. O entroido 
tamén é todo iso, e máis. 

Pero desta volta non, este ano non toca. 
Rebobinemos. Poñamos en valor todo o que 
temos, o que somos. O entroido é e será Foz, 
Foz é entroido. O corenta aniversario do noso 
entroido atrásase por un ben común máis 
importante, pero será. E alí estaremos todos: 
con saúde, coas máscaras que máis nos gus-
tan e non as que levamos agora. Lembremos 
o que festexamos outros anos e imaxinemos 
o que virá, con orgullo e ilusión, cun sorriso, 
no ENTROIDO de Foz. Mentres tanto, e máis 
que nunca:

SAÚDE A TODAS E TODOS!!
O ALCALDE,

Francisco Cajoto Caserío

Saudo
  do 
alcalde
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O la a tódolos entroideiros de Foz e arre-
dores!! 

Son Ángel, presidente da asocia-
ción “O Noso Foz”. Quérome dirixir a todos 
vós neste ano tan raro e difícil que estamos 
a vivir: que non decaia o espíritu que os fo-
cegos tivemos sempre por esta festa, porque 
incluso  en anos nos que estaba prácticamen-
te prohibido disfrazarse, aí estaban algunhas 
xentes do noso pobo saíndo á rúa cos seus 
disfraces caseiros, aínda que os castigasen 
nos colexios ou nas casas unha boa tempora-
diña, pagaba a pena!

Por iso o Entroido de Foz é moito máis. 
Son corenta anos, pero só de desfile! O desfi-
le creouse gracias a este precedente. Tamén 
é importante recalcar que os que comeza-
ron o desfile aínda están aí, dándoo todo no 
mesmo, xa desfilan os netos noutros grupos, 
e iso é o que vale, ese é o espíritu e iso é o 
que nos levou a conseguir un Entroido coma 
o noso. A perseverancia, as ganas de pasalo 
ben que tiñan os nosos avós, os nosos pais, e 
agora nós… Hai que admitilo, qué ben nolo 
transmitiron! Porque esa sensación que per-
corre o ambiente da nosa vila, que só un bo 
entroideiro recoñece, pasalo  tan ben como se 
pasa nos días previos, as risas que botas cos 
amigos antes, durante e despois, dende logo, 
non teñen prezo.

Eu particularmente, vivino cando era 
ben pequeno dende o punto de vista da or-
ganización, xa que meu pai, Suso, estivo moi-
tos anos na mesma, e aínda hoxe colabora na 
saída do porto para controlar que todo vaia 
o mellor posible. Sei ben o complicado que 
é poñer dacordo a tanta xente, sempre hai 
diferencias, pero cando chega o momento 
todo o mundo colabora, todo o mundo quere 
que saian as cousas a pedir de boca, porque 
a todo o mundo lle consola pasalo ben e olvi-
darse das preocupacións da vida diaria aínda 
que sexa por uns días. 

Saudo
  da 
Comisión

40 A NOS...
NON SON

NADA



Av. Álvaro Cunqueiro, 1
27780 Foz, Lugo
Tlf.: 982 13 24 85

Avda. Álvaro Cunqueiro, n.º1
27780 FOZ (Lugo)
Tlf., 982 133 520

cenor-beliannorte@tiendascenor.com

Cenor Belian
Antonio Ramil

Administrador
antonio-cenor-beliannorte@tiendascenor.com
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O ano pasado foi o meu primeiro ano. 
Recoñezo que estiven nervioso. Agora o En-
troido de Foz é unha festa moi grande que xa 
empeza cunha cea multitudinaria, polo que 
a presión foi bastante. Pero toda a asociación 
implicouse e traballamos arreo. Seguramen-
te houbo erros, erros que só se solventan 
unha vez que pasan, son eses erros dos que 
se aprende todo.

Xa para despedirme, decirvos que o En-
troido poderemos organizalo, poderemos 
poñer o empeño que queiramos, pero sen 
vós, que sodes realmente os que facedes isto 
posible, non tería sentido. Sodes os que tedes 
todo o peso do traballo, sodes os que o face-
des bonito.

MOITAS GRACIAS
Unha aperta, Ángel

C/COSTA DE CASTRO 1 ENTPLTA. A APDO CORREOS 73 - 27780 FOZ (LUGO) - Tel: 982 13 30 08 - Fax: 982 13 31 01 - www.ccjosesaa.com

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO - DISPONEMOS DE OFICINA TÉCNICA ESPECIALIZADA

P.D: Cando pase todo isto, que 
non nos permite organizar o 
mellor Entroido do mundo, 
haberá que facer algo 
especial… AGARDAMOSVOS 
PARA O ANO, CON MOITA 
FORZA E ÁNIMO!



Álvaro Cunqueiro, 22 – Entlo. B – 27780 FOZ
Telf., 982 13 20 06 – Fax: 982 13 23 03
e–mail: grozascam–foz@gestores.net

GESTORES
ADMINISTRATIVOSAS BRASAS

MESÓN – PARRILLADA
Tel. 982 140 381 – Illá Nova nº 19 FOZ

Tel. 982 14 02 24
Eduardo Pondal, 28
FOZ

C/ Eduardo Pondal, n.º 32
Teléfono, 982 141 411

Móvil, 656 932 732
27780 FOZ (Lugo)

Deséxalles
Feliz ENTROIDO

www.donmexilon.es
Visite a nosa web:

Costa do Castro, n.° 1 Entlo. - FOZ
Telf. 982 13 28 99
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O tren do Entroido de Foz leva perco-
rrendo as nosas rúas o sábado previo 
ao martes de Entroido, desde fai máis 

de 39 anos. Esa viaxe non tivo freno ata 
que chegou unha pandemia mundial e fixo 
que cambiásemos os nosos plans de forma 
radical.

Ainda así o sentimento sigue vivo e o tren 
sigue o seu camiño. En Foz o entroido non 
vive só nas rúas, tamén o fai nas casas, en 
cada unha das persoas que forman parte da 
gran familia entroideira. E iso é algo que non 
vai cambiar nin pola chegada dun virus nin 
ainda que teñamos que ver aos compañeiros 
dos grupos nunha pantalla.

É imposible plasmar nun papel a tristeza 
que todos levamos dentro pola falta das risas, 
os nervios e os bos momentos que se viven en 
todos os días que forman parte da semana 
grande desta festa en Foz. Pero non será 
o coronavirus o que nos quite as ganas de 
maquinar o que nun futuro próximo pode-
remos levar a cabo.

Ao igual que un concurso fixo que 
todos traballasemos a unha por unha meta 
común –demostrarlle ao mundo que 
o mellor Entroido é o noso, por se non 
estaban enterados– agora faremos o 
mesmo ensinándolles que en Foz non 
poderemos saír á rúa pero que temos 
historia máis que de sobra e ganas 
máis que suficientes para sobrelevar 
este ano de transición e volver –se 
cabe– máis fortes!

Así que, como decía antes, o tren sigue o 
seu camiño. Este ano a estación está baleira 
pero no 2022, voltaremos, e estaremos prepa-
rados para montar nel. Diso non cabe dúbida! 
Mentras, botemos unha ollada pola venta do 
convoi e vexamos todas as anécdotas e viven-
cias que gardamos.

O andén 40 está cada día máis próximo 
e asegúrovos que estará cheo de sorpresas… 
agardámosvos a todos para un 2022 de cele-
bración e risas!

Como decía miña avoa,

SORTE E SAÚDE A TOD@S!
VÉMONOS PRONTO!

... O MELLOR EST Á POR VIR!!

ANDÉN  39  e  3/4...

Inés López Couto
Concelleira de Cultura
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A quí estamos de novo entroi-
deir@s!

O ano pasado escribíamos as 
primeiras palabras do noso máxico reinado 
para esta revista realmente emocionadas 
e nerviosas. Especulando sobre os nosos 
traxes, sobre os sentimentos que daquela 
só imaxinábamos pero que moi moi pronto 
íamos experimentar e sempre, rodeados do 
mellor espírito, o voso, o noso, o da auténtica 
xente entroideira focega que o leva dentro, 
porque o noso sangue non é azul, é máis ben 
de cores, de moitas cores, purpurinas e len-
tejuelas.

Agora polas datas nas que escribimos 
estas letras deberíamos estar preocupadas 

por baixar os excesos de turrón para entrar 
nos traxes na descoroación porque non sei se 
o lemdrades, pero carnes ensinábamos bas-
tante! Como todos sabemos, as circunstan-
cias están para outro tipo de preocupacións 
moito máis serias...

A raiña e damas do entroido dun ano, 
para ben ou para mal, histórico, queremos 
pedirvos un favor. Para nós o ano comezou 
da mellor maneira que nos podíamos espe-
rar e este ano debería estar empezando do 
mesmo xeito para as seguintes, iso signifi-
caría a mellor das noticias que poderíamos 
recibir: normalidade. Aínda así, volveremos 
con máis entroido que nunca.

Raíña e Damas do Entroido
2 0 2 0

Andrea García Mondelo, raiña do Entroido Foz 2020
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Este ano alimentaremos esas ganas, 
acumularemos a crecente emoción que nos 
invade a todos o mes de febreiro e volvere-
mos en 2022 para encher o que se convirte 
en ¨templö  nesta época, a nosa Sala Bahía. 
Entraremos agardando ao novo reinado e 
despedindo ao noso e celebraremos non só 
unha nova coroación, senón a volta diso que 
tanto nos gusta, a volta do entroido, da nor-
malidade, da vida. E non se quedará só aí, 
pedímosvos que imaxinedes as rúas cheas 
de xente agardando ansiosa para ver o noso 
desfile, o que preparamos con tanto agarimo 
e con tantas horas detrás. Imaxinade vol-
ver tomar os viños nos días importantes de 
troula con esas persoas que relacionamos co 
entroido. As mareas de xente que forman  as 
comparsas movendo os seus pes nos ensaios 
das fins de semana, as peñas preparando as 
coreografías cas que nos van facer rir, os talle-
res das carrozas traballando sen parar para 
sacalas a diante e sorprender. Sen esquecer os 
bailes que nos botaremos, porque volveremos 

a bailar agarradiños o Farolillo, uns cas súas 
parellas de verdade outros cas que se coñecen 
como as ¨parellas de bailar o Farolillo, e que 
bonito nos vai parecer facelo aínda que se nos 
apague de primeiros.

Nós de momento gardamos a coroa con 
moitísimo mimo imaxinando xa o próximo 
entroido que poidamos vivir xuntos, porque só 
así se pode vivir o entroido de Foz, o mellor do 
mundo e pobre do que quiera roubarnos a ilu-
sión! De momento, enchamos as redes sociais 
de disfraces, de lambetadas de entroido, de 
recordos de outros anos, enchamos os nosos 
perfiles de cores ata que pareza iso un desfile.

E non vos esquezades, imaxinade e 
non deixedes de facelo nunca ata o febreiro 
seguinte porque, de tanto imaxinar, algo máis 
preto nos sentiremos de todo isto tan bonito 
que nos fai sentir o noso entroido. Porque a 
vida sen dúbida algunha volverá, e como non 
podía ser doutra maneira, farao sendo un 
entroido.

Paula Villapol Rabanal e María Pérez Dior, damas do Entroido Foz 2020
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Por último, non queríamos deixar de agra-
decer a todas as persoas que nos axudaron con 
absolutamente todo no noso reinado. 

A Pili, Rosana e Sarita por tantos esforzos 
na elaboración dos nosos traxes, por todas 
as horas invertidas, esa luz que se vía dende 
as ventás nunca apagadae por emocionarse 
con nós o día do desfile. Sempre intentando 
que estivésemos tranquilas e facendo todo o 
posible por vernos contentas durante o pro-
ceso.“Llegó, llegó, la reina llegó, se oyen los 
tambores, la reina llegó...” (ensartar música). 
Mil grazas sempre.

A Jacobo e o resto de persoal do Conce-
llo que conseguiron con creces elaborar a 
carroza que queríamos, montando a festa 
tropical que pedíamos para encher as rúas 
de boas vibras. O que daríamos por volver a 
subirnos nela...

A Isabel López Peluquería polos grandes 
mareos de cabeza que lle dimos, por facernos 
sentir máis guapas que nunca nese día tan 
especial. Despregou toda a súa imaxinación 
sobre as nosas cabezas ata convertelas nun 
precioso xardín cargado de flores naturais 
que non podían quedar mellor. Vaia mañá de 
desfile lles dimos...

Ao Concello de Foz en xeral así como á 
Asociación “O noso Foz” por todo o acompa-
ñamento durante o proceso e tratarnos con 
tanto mimo, en especial:

A Milagros. Son moitos os recordos que 
nos levamos contigo: ese Comadres en tensión, 
a preocupación polo radio das nosas faldas, a 
emerxencia por tocado caído na coroación no 
que ti socorriches á raiña...e todo o mimo que 
nos deches.

Héctor. Por primeiras veces. “As túas rai-
ñas” como ti decías.

Ángel. Xunto con Milagros sempre tiñan 
en conta os nosos “desexos” e preferencias. 
Sempre acababa asentindo ao que propoñía-
mos.

Pili, que para nós sempre foi algo máis que 
a Delegada de Cultura. Grazas sempre pola 
túa cercanía e cariño.

A Atilano e Abelino polo recibimento que 
nos deron no Porto e conducirnos polas rúas 
de Foz. Aínda que Atilano... ese chupito de 
Ballantines ao final do desfile pouco máis e 
nos mata á raíña!

Mamás, para vós tamén un eterno gracias, 
porque este soño era o noso pero vós tivéste-

PIZZA&BEER

A Viela
982 14 17 47
Plaza Conde Fontao, nº17 (75,88 km)
27780 Foz, Galicia, Spain
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des que desfrutalo ao vernos tan felices mais 
tamén sufrilo, pois as peores partes sempre 
ían para vós. Os nervios ás veces xogan malas 
pasadas e sempre o acabamos pagando con 
quen menos culpa ten. Sentímolo tanto como 
sentimos habervos deixado as alfombras da 
casa de purpurina dourada. Grazas por todas 
as puntadas de última hora, os dedos pegados 
de silicona, os viaxes de emerxencia aos chi-
nos e un largo etcétera. Na descoroación xa o 
celebrades pero non esquezades que seguimos 
nas Farangullas polo tanto aínda vos queda 
moito que aturar.

Farangullas!!! Que difícil era non mirar 
para atrás dende a carroza para vervos radian-
tes bailar. Grazas por facer todo aínda máis 
bonito, por esa “pre-coroación”, por todos os 
viños de acompañamento e polos bailes que 
nos botamos durante o desfile. Desexando 
reincorporarnos a esas filas de bo rollismo!

Tamén quería dar as grazas ao resto de 
comparsas, carrozas e grupos que compati-
ron con nós momentos que nunca se nos van 
esquecer no desfile. Ese toma que toma tá ca 
Sin Xeito a golpe dunha botella que ese día 
non rompeu, o baile subidos na gran carroza 
dos Ñasss que nos fixo moitísima ilusión, ten-
tar copiar o baile dos moletes cos seus chorici-

llos parrilleros de por medio ou meternos no 
abrazo con saltos do final de desfile dos Burras 
Vellas. Grazas a todos de corazón familia de 
entroido!

Pois nada amiguiñ@s, con isto despedi-
mos que isto ía ser algo corto e xa nos estamos 
pasando. Unhas póñense a lembrar e acaban 
case ca lágrima no ollo... Só nos queda dicir-
que

VIVA O ENTROIDO DE FOZ
e que viva máis

que nunca
este ano porque

ISTO É FOZ
e en Foz

HAI ENTROIDO.
Sempre.

Coidádevos
que nos quedan

eventos pendentes.
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Fai casi un ano, cando despedíamos o 
carnaval a ritmo de Tusa, non podíamos 
imaxinarnos estar nesta situación. Pero 

o 2020 veu, en teoría, para enseñarnos a valo-
rar o realmente importante.

E eu, o que aprendín, é que o máis impor-
tante é a tranquilidade da miña xente.

Así que, Don Carnal, vamos facer un 
trato. Vamos estar todos tranquiliños, sendo 
responsables, ata a próxima vez que te poida-
mos recibir como te mereces. Pero tu tamén 
prepárate, porque cando veñas por aquí, vas 
levar que contar.

Porque como decía Lucrecia: “mi gente 
quiere bailar, mi gente quiere gozar”.

E claro que queremos. Queremos 
queixarnos os domingos dos ensaios, quere-
mos reunións interminables nas que non sa-
camos nada en claro, queremos poñernos dos 
nervios porque non nos salen as cousas, que-
remos vídeos explicativos de como colocar o 
tocado parte 842, queremos coronar a unha 
nova raíña, ou rei; queremos cerrar o Bahía, 
e abrir o Llas. Queremos resaca, desas que te 
deixan tumbado toda a tarde, con agujetas 
nas cachas de bailar. Queremos os nervios 
dos últimos 15 días. Queremos paseos pola 
xeral arriba e abaixo buscando os últimos 
accesorios. Queremos roscas (a poder ser, as 
de Anita). Queremos coplas, moitas coplas. 
Queremos brindar pola victoria, polo empate 

Andrea Rey López



15

e polo fracaso. Queremos saber “po pa onde 
vas?”. Queremos cenar no Chulo, e que nos 
cante Mónica Naranjo e as Azúcar Moreno. 
Queremos levantarnos o sábado, cun nudo 
no estomago; queremos disfrutar da saída 
do desfile, e das cañas de despois. Queremos 
volver a pechar o Bahía e abrir o Llas. Que-
remos Tou, e Po, e Rrou, e Tou (ou, ou, ou). 

Queremos bailar o farolillo. E volver a pechar 
o Bahía e abrir o Llas. E queremos despedirte; 
pero despedirte sabendo que volverás, e que 
volveremos a disfrutar da mellor das festas, 
no mellor sitio e coa mellor xente.

Don Carnal, nunca che pedín nada, pero 
si estás ahí acórdate de volver por aquí, por-
que estas rúas vante botar moito de menos.

“volveremos 

de novo...

...porque FOZ é 

ENTROIDO”



MODA JUVENIL
Y SEÑORA
TALLAS 36 A 60
COMPLEMENTOS

Avda. da Mariña, 35 – Baixo
27780 FOZ (Lugo) – Tlf., 982 13 27 52

ventas@vagaluz.com
Avda. da Mariña, 9 Foz Lugo 982 132 842

www.vagaluz.com

Moda Infantil
982 14 15 72
679 70 10 37

C/ Álvaro Cunqueiro, 68 Bajo (FOZ)
www.emeteriocabaleiro.es

671 642 036
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Por Xesús do Breogán (Entroido 2021)

Como este ano o COVID-19 lle puxo o 
freo de man a tódalas festas, claro está, 
o Entroido nin ía ser menos, pero 

todo se andará e a ver se a vacina nos 
axuda a retomar as nosas boas costu-
mes, pero as costumes en xeral.

Chamoume por teléfono Inés 
López a Concelleira de Cultura 
pedíndome unha colaboración para a 
revista do Entroido que con toda razón, 
algo hai que facer e facer o que se poda 
para non perder o fío de tan loada festa.

Como eu fun o creador da raíña do 
Entroido, sempre me preocupou como se 
organizaba o apartado real e tamén saber de 
primeira man quen é a raíña e como actúa, 
estando eu dentro ou fóra da organización. 
Entre os anos 2011 e 2019, non fun nin ver o 
desfile.

Nesta ocasión, vou a falar dun asunto que 
me parece interesante e curioso á vez, pois 
eu tamén fun novo e sendo novos ás veces 
parécenos que imos comer o mundo e nunca 
comemos nada. Este tema vai tratar dalgunha 
cuestión relacionada co comportamento dal-
gunha que outra raíña do noso Entroido.

Estaba eu nunha ocasión nunha beira-
rrúa falando cunha rapaza que foi raíña do 
Entroido cando xusto ante nós nos encon-

Raíñas, reis e reinados

“se non te atreves a ir
ás entrevistas da radio, 
vou eu por ti”...

... “para estes asuntos, 
sóbranme prendas”

tramos con outra rapaza que acababa de ser 
elixida raíña. Saudámola os dous e ao tempo, 
felicitámola polo seu nomeamento. A miña 
sorpresa é que a raíña cesante automatica-
mente espetoulle “se non te atreves a ir ás 
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entrevistas da radio, vou eu por ti”. Que-
deime como unha mona, pois estáballe 
dicindo á outra, que ela xa era unha gran 
veterana nese asunto. Claro que a outra 
soubo responderlle e díxolle “para estes 
asuntos, sóbranme prendas”.

Outra historia foi a dunha raíña que xa 
rematado o seu reinado, non aceptaba entre-
garlle a coroa á raíña entrante. A organiza-
ción pedíronme a min que mediara e falei coa 
rapaza e coa familia, pois polo visto, era un 
problema entre ambas familias, a familia da 
raíña cesante e a da entrante. A medición deu 
resultado, pero a familia non conforme de 
todo, recomendáronlle á filla que se presen-
tara na coroación coa roupa máis cutre que 
tivese e así o fixo, pero claro, a xente que par-
ticipaba na cea non se fixaron nese detalle, 
porque como era noite de Entroido, pensaron 
que ía de Entroido. Parece ser que hai xente 
que non acaba de entender, que nestes actos 
quen manda e non roga é sempre a organiza-

“non che fai falla     
contar máis,
ven se ve quen gañou”
ción, para ben ou para mal. O mesmo pasa 
no desfile cos que non obedecen as ordes da 
organización ou Protección Civil. Claro está, 
algunha vez sería preciso que se castigara aos 
participantes que non obedecen descualifi-
cándoos, así aprenderían.

Noutra ocasión, a elección da raíña fíxose 
por votación. Cando se fixo o reconto eu 
estaba presente e ao ver que tódolos votos 
recaían sobre da mesma rapaza, díxenlle a 
quen recontaba “non che fai falla contar máis, 
ven se ve quen gañou”, pero quen recontaba, 
seguiu recontando e pasou da miña opi-
nión. Resultou gañadora a que eu dicía por-
que levaba moitos votos de diferenza, pero 
esa rapaza levou como damas ás dúas seguin-

tes en puntuación. Alguén dos presentes 
na votación, correu con toda présa 

dicirlle á que quedou de segunda, 
que ela quedara de segunda por-

que eu manipulara os votos. 
Tempo despois observei que 

a familia da rapaza subía 
polas paredes en contra 
miña. Cando lles fun levar 

as invitacións para a cea 
baile, chamei ao porteiro 

do edificio, pero ao saber 
que era eu non me querían 

abrir. Despois de moito insis-
tir, conseguín que me abriran 

e cando cheguei ao piso timb-
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raíña, deixando ás damas quedar por canto 
valían. Neste caso, tamén co seu ramo de flo-
res, banda colgada do ombro e a coroa na 
cabeza, aló se foi tamén para a movida para 
Burela. Pero esta historia non queda aí, pois 
esa mesma raíña non ceou a noite do desfile 
coas súas damas liscando tamén para Burela 
e chegando polos pelos á carpa onde se facían 
os bailes para a entrega de premios.

Sendo Xaime Cancio Concelleiro de Cul-
tura, acórdome moi ben do que lles dicía ás 
raíñas recentemente elixidas, despois da 
correspondente felicitación dicíalles “… pois 
nada, que isto non vos faga cambiar as vosas 
formas, que este reinado non vale para nada”. 
E tiña razón, si señor, pero algunha chegou a 
pensar que nun paso algo máis longo, podería 
ser raíña de sabe deus de que país, menos mal 
que non se pode xeneralizar e que foron casos 
moi puntuais.

rei á porta, pero tardaron moito en abrirme e 
ao abrir vin ao pai sentado nun sofá vendo a 
TV e fíxome sinais co dedo de que deixara as 
invitacións sobre dunha mesa que tiña ao seu 
carón, pero sen mirar para min. Sen mediar 
palabra nin eles nin eu, alí deixei as invita-
cións e co mesmo silencio marchei. Observei 
a súa nai agachada detrás da porta.

Tamén me ocorreu nunha ocasión que 
unha das damas ao remate do desfile do 
Entroido veume dicindo “e isto é todo?, pois 
vaia merda de reinado, non?”, ao quen eu lle 
respondín, “e logo que querías, quedar como 
raíña de España?”.

Outro dos casos curiosos, foi unha noite 
da cea baile de coroación cando se facía no 
Leytón. Segundo mesmo rematou o acto e 
a raíña se dispoñía a repartir as revistas de 
Entroido, encóntrase de que as súas dúas 
damas desapareceran e tivo que estar a raíña 
soa toda a noite. Soubemos despois, que as 
dúas damas cos ramos nas mans e as bandas 
postas polo ombro, liscaron para a movida 
para Burela a lucirse.

Outra anécdota semellante a esta, pero ao 
revés. A noite da coroación da raíña tamén no 
Leytón, neste caso quen desaparece é a propia 

“... pois nada,  que isto 
nos vos faga cambiar as 

vosas formas,...”
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A 157 km de Foz. 27 de xaneiro de 
2021. Hoxe entran en vigor as 
novas restricións sanitarias, e 

confírmase que non poderemos ir a Foz no 
Antroido. Á estraña sensación de falta de 
festa, súmase agora a de falta de Antroido 
en familia. Aínda que poida parecer estraño 
para algún, en Foz hai xente para que no 
Antroido é unha festa máis familiar que o 
Nadal. A verdade é que a existencia de varias 
xeracións implicadas de forma activa, presen-

cial e simultánea nesta festa non é nada fóra 
do normal no noso pobo. E, coma todo, ten o 
seu lado bo e o seu lado “non tan bo”.

O feito de ter a toda a casa ocupada en 
múltiples disfraces, ensaios e traballos forza 
a estas familias a establecer unha estratexia 
digna do desembarco de Normandía. Só que 
neste caso, o día Dé o día que se vai dedicar a 
preparar chopetadas. O truco está en xogar co 
tempo de levedado, saber que se pode conxe-

Por Ana Alonso Pérez

Guía estratéxica
para un Antroido familiar
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lar a masa e despois ir fritindo, ou en dispo-
ñer dalgún veciño solidario que che deixe 
un platiño de filloas no portal. Senon existe 
este último enviado do ceo, é moi importante 
deixar ben recollidas agullas, fíos e bridas 
antes de poñerse co traballo culinario, que 
nos doces de Antroido non debe haber fabas 
nin sorpresas.

O segundo punto da estratexia tamén 
implica unha boa organización. A multixe-
racionalidade destas familias leva asociado 
outro feito, a presencia en varios grupos. 
Para evitar que as turutas queden soldadas a 
algunha estrutura de carroza, ou que se aca-
ben pegando telas a traxes xa rematados, é 
importante a organización. Buscando supe-

rar este reto, sempre se agradecen caixas, bol-
sas de plástico co nome, e múltiples lámpadas 
nas que ir colgando os traxes xa planchados 
e listos.

Pode semellar que todos estes inconve-
nientes non compensan, e que ao final o único 
que resulta deste plan de asalto ao Antroido é 
un tremendo spoiler. É certo que cando chega 
o día, sabemos a metade das coplas, das actua-
cións do desfile, e son 3 ou 4 veces máis secre-
tos que manter. E a pesar diso, nese momento, 
ves todo como se fose a primeira vez. Cantas e 
participas en cada un dos plans como se non 
levases 3 meses con medo a cantar “Poponde-
vás” cando subas ao escenario do Bahía coas 
túas compañeiras. E cando chegas ao desfile, 
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é probable que esteas na entrada do muelle 
ata asegurarte de que todos os teus grupos 
chegaron a tempo e conto do composto, que 
se che encha a cara de orgullo ao ver unha 
parte da túa familia en cada punto do reco-
rrido, e que comprendas que ao final, a fami-

lia carnavaleira non sempre coincide coa de 
sangue, pero que se unha pode estar incluída 
na outra, a mellor festa do ano convértese, 
practicamente, nunha das partes máis impor-
tantes da túa vida.

Pd: Agora a realidade. O mellor dunha familia carnavaleira é o momento en que 
sentada no sofá miras arredor e ves a teu avó cunha chaqueta de lentejuelas, 
teu pai cunha perruca na cabeza, e a túa nai, túa irmá e ti mesma en pixama e 
con zapatos de tacón de purpurina. O que vén a ser, a preparación do Antroido.

“volveremos porque 

isto é FOZ... ...e FOZ é 

ENTROIDO”
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C ando aínda estabamos a dixerir todas 
as vivencias do último Entroido, o En-
troido do 2020 no que tivemos a honra 

de ser os pregoeiros oficiais e que orgullosos 
gardaremos como ouro en pano, chegaron ás 
nosas vidas palabras novedosas; coronavirus, 
confinamento, corentena, estado de alarma, 
desescalada… Palabras que nos encheron de 
frustración e que se converteron nunhas com-
pañeiras de viaxe indeseadas, que nos desa-
lienta e quítannos a ilusión.

Todo o mundo ten a mirada posta nun 
retorno á normalidade, en esquecer esas abo-
rrecidas palabras e deixar ao carón a ditosa 

pandemia. Normalidade que chegará, segu-
ro chegará, e dentro desa normalidade esta-
rá volver sumar un novo Entroido.

Resulta difícil non frustrarse cando as 
cousas non saen como planearamos, e máis 
ainda  cando o Entroido  levase no sangue, 
que corre polas veas poñendo o noso cora-
zón a pleno rendemento nestes meses pero 
de anos pasados. Resulta inevitable valorar 
todo o vivido ata a data, deixándonos un 
sentimento de nostalxia e tristeza.

Este maldito virus privounos da verda-
deira festa e algarabía que supón o Entroido 

nos fríos meses de inverno. Limi-
tounos as relacións interpersoais, 
a comunicación, a socialización, 
levándonos a un espazo virtual, 
das redes sociais, e dándonos a 
falsa ilusión de proximidade. Este 
virus roubounos a realidade. Pero 
volverá, todo volverá, as coplas, os 
bailes na Sala Bahía, as quedadas 
entre os amigos, o gran desfile do 
sábado, o touporroutou, as comi-
lonas e lambetadas tan propias do 
noso Entroido focense.

Se algo está a facer esta crise 
sanitaria é igualarnos a todos. Por-
que ao fin e ao cabo, todos estamos 
na mesma situación e obrigados 
polas circunstancias. Tal vez iso 
axúdenos a ser máis empáticos e 

Eche o que hai
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a poñernos na pel de todas aquelas persoas 
que sofren unha situación como esta de ma-
neira habitual, xa sexan enfermos, persoas 
sen fogar, con mobilidade reducida ou pri-
vadas de liberdade ou anciáns que viven en 
soidade.

A carreira para chegar ao entroido do 
2021 témola que deixar aparcada, pero xa 
teremos tempo para reiniciala e chegar ao 
2022 cun ánimo máis renovado e con ganas 
de recuperar todo ese tempo perdido, rexur-
dindo como o Ave Fénix das súas cinzas.

Nestes meses dásmolle valor ao tempo; 
botamos de menos os días eternos de pre-
parar disfraces, coreografías, actuacións, a 
construír as carrozas… Agora sabemos que 
o tempo non se paga con diñeiro, o tempo 
se garda na memoria. E volveremos, seguro 
volveremos investir o noso tempo nos próxi-
mos Entroidos.

Tamén algo nos ensinou esta lacra de 
virus que nos acompaña; a sacar todo o 

bo que levamos os focenses, facer esa piña 
colectiva entroideira para axudar aos que 
máis o necesiten nestes momentos com-
pricados. A axuda mutua entre persoas, a 
creación de redes veciñais de apoio, os máis 
novos preocupándose do estado de saúde 
dos nosos mallores… Unha vez despertemos 
deste pesadelo, todos estes valores debe-
rán quedar aí, facéndonos máis amables e 
humanos.

Poñamos en valor todo o que aprende-
mos estes meses tan compricados, aprenda-
mos dos fallos que se cometeron. Pero tran-
quilidade, ante todo moita tranquilidade, 
porque este ano 2021 será un punto e aparte 
no Entroido, pero este volverá, seguro vol-
verá.

Forza e saúde para todos
Peña “ECHE O QUE HAI”
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As
Trouleiras

Q uen nos diría a nós que este ano non contaría-
mos co noso gran entroido, aquel momento no 
que todo o noso concello se prepara con máis 

ilusión ca nunca para a elección da raíña ou rei, a cea 
de coroación, o día do desfile, o baile, o baile infantil...  
Todos eses momentos que ao longo do ano serían recor-
dados.

As Trouleiras de Foz sempre fomos un 
grupo no que o entroido reinaba todo o 
ano; o grupo de whatsapp funcionada os 

365 días, con ideas de todos os tipos como 
o traxe, o tocado, as cancións que tiñamos 
que levar, que días había ensaios e moitas 
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máis cousas que non podíamos esquecer. 
Lembro que no verán do 2020 na compar-
sa xa se estaba a pensar a opción de non 
ter entroido no 2021 pero aínda así, se-
guíamos tendo algunha que outra ilusión 
que non serviran de moito para o 2021, 
mais si para o 2022. Así o decidimos, a 
mediados de outubro, dimos un comuni-
cado no que anunciabamos que non des-
filaríamos no 2021 pola nosa saúde e a de 
moita máis xente. Non era a mellor nova 
que nos podían dar a verdade, pero era a 
correcta. Por iso, queremos que todos e 
todas pensedes que aínda que este ano 
“Don Carnaval” non estea presente polas 

rúas, pola sala Bahía e por todo o pobo, 
desexamos con moita ilusión  que o siga-
des a ter nos vosos corazóns e no carac-
terístico espírito polo entroido que une a 
todo o noso pobo, a nosa gran familia.

Esperámosvos con moitas ganas de 
turutear, bailar, cantar e sentirnos orgu-
llosos de todo o esforzo que isto implica. 
Volveremos no 2022 con máis forzas ca 
nunca e loitando como sempre o facemos, 
todos xuntos. Unha gran aperta entroi-
deios e entroideiras!!

¡Arriba TROULEIRAS!

VENTA Y ALQUILER DE VIVIENDAS
APARTAMENTOS TURÍSTICOS

www.osmolineros.com
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Ruxe
Ruxe

A s rúas non se encherán de cor, 
nin de música. Non se verán 
grandes carrozas nin o sorriso 

da xente vendo pasar os diferentes grupos 
que saen a facer comedia, e non vamos esque-
cernos das nosas comparsas. Os seus bailes e 
a súa música que tanta alegría da, e fai des-
frutar á xente que os ve.

Sen ver rematado o Entroido 2019, algun-
ha cabeza pensante das nosas Ruxes xa tiña 
claro como ía ser o traxe que luciríamos no 
ano seguinte. Ano que pouco despois de des-
frutar da mellor época do ano se truncou. 

Pese a todo púxose en marcha, con ganas 
e ilusión, esas que nunca nos falta. Agora toca 

Un ano sen Entroido...
Esperemos que so sexa iso, un ano!
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facer un parón, pero ansiamos a hora no que o 
vexamos rematado e podéndoo desfrutar.

A nostalxia dos preparativos previos apo-
dérase de nos. As horas e horas de ensaios, de 
talleres, ¡¡Ai os nosos talleres!! eses que nos 
serven de terapia, compartindo risas e bos 
momentos, e por suposto, ¡o café con biscoito 
que non falte!

¡¡As nosas cabeciñas que tantas voltas 
dan!!, oxalá sexan capaces de que o próximo 
entroido sexa sen dúbida o mellor. Nada nos 
ansia máis que ver as rúas  cheas de cor, mú-
sica e alegría.

Botamos de menos o noso Entroido, os 
preparativos previos, os días de ensaio e horas 
de talleres… pero sobre todo botamos de me-
nos á xentiña que forma esta gran familia, a 
familia Ruxe. Despois de dez anos desfilando, 
este parón só nos confirma o moito que nos 
gusta o Entroido e como estrañamos o non 
poder vernos e sentirnos un grupo.

Iso si, unha cousa temos clara, en canto 
nos deixen, imos ruxir máis ca nunca.

¡¡RUXE RUXE 
UH UH!!
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Si este ano fora un ano como é
ao uso, e o entroido estivera

a piques de celebrarse

N o momento de escribir este texto,  xa 
estaría elexída a/o nova/o Rei-Raiña 
de Entroido 2021, as redes sociais bo-

tarían fume, uns decindo que moi ben que 
lles gustaba a elección, outros que vale, e os 
menos, que eles pensaban que mellor sería 
fulanita ou fulanito que o merecía máis.

No Departamento de Cultura, a acti-
vidade frenética de preparación da Cea de 
Entroido que tería lugar, seguramente, este 
sábado 23 de xaneiro. Dispoñería xa de 1.500 
tarxetas, coas fotos das novas/os designadas/
os para representar o entroido de Foz, e un 
menú que todos sabedes.

—A ver quen vai ás 7 da mañá gardar a 
cola?. —O ano pasado ás 11:00 h xa estaban 
tódalas entradas vendidas… e ímonos quedar 
sen elas. —Xa verás como os de San Cosme 
van estar ás 6:00 h da mañá na cola. 

—Piliii! —Nós seremos  80, non 83, non 
87, non 91. —Pero na mesa seremos nunha 
17, noutra 35 noutra… —Mª Joséeee!. —E hai 
menú vegano?. —E vexetariano?. 

—Acordádevos que isto solo é para unha 
previsión, que hai que estar á cola, pero non 
vos preocupedes que ao final intentamos 

que entren todos…— Lles digo eu. —Como 
van quedar fora as Trouleiras ou as Ruxe. 
—O alcalde terá que ampliar a carpa. —
Non. —Este ano, tampouco hai veganos, 
nin vexetarianos. —Sopa de cocido, para 
confortar o corpo, costela con patacas…

Ana sale a contar a xente que hai na fila 
—Mi madriña!. —Unhos queren 100, outros 
110!. —Non nos van chegar a nada…

No taller de costura, as costureiras 
rodeadas de telas, fíos e ademais dos nervios 
da Raíña e Damas que —Eu creo que 
mellor lle queda esta cor. —Non, mellor esta 
puntilla, que lle queda mellor á cara. —Pili!. 
— Hai que ir comprar 100 m de pasamanería 
e moitas plumas, perlas, marabú…

—Pili —Si, si. —Todo moi bonito, pero 
canto vai custar iso?. —Primeiro presuposto 
e despois falamos.

E chega o día da cea, con moitos nervios 
e tamén moitas ganas de pasalo ben. —
Que bonito está o Bahía. —Cantas luces e 
adornos. — Os barcos quedáronlle preciosos 
a Mónica. —A nosa mesa está na carpa 3. 
—Piliiii!. —Fáltanos un sitio. —Imposible. 

Por Pilar López Pérez
Técnica de Cultura do Concello de Foz
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—Lles digo eu. — Tiñades colocado para 33.  
—A ver quen se sentou na vosa mesa que non 
lle correspondía?.

—Na nosa mesa non puxeron o viño, —
Piliii!. —Na miña mesa non hai os entremeses. 
—Piliiii!, —Aquí vai moita calor. —Piliiii!. —
Aquí vai frío. —Piliiii! —Ala! —A cear!. —E 
non vos levantedes moito para bailar durante a 
cea, que non deixades pasar aos camareiros e 
aínda van caer coa bandexa e todo.

A música sona, e o DJ anuncia a entrada da 
raíña e damas. A festa e o bo humor reinarán 
na Sala Bahía ata ben entrada a madrugada.

Pero co remate da cea non toca descansar 
non, toca traballar máis ca nunca que as 
coplas están aí e algo hai que montar.  —Que 
sempre organizamos tarde mal e a rastro.  —
Pero bueno. —O ano pasado non nos quedou 
mal. —As coplas hai que imprimilas. —Apuro 
eu. —Necesítoas a tempo.  —Quen queda por 
mandalas?.  —Que Touche ten que facer a 
revista e logo non lle da tempo.

—As miñas non as metas que non 
sabemos, imos improvisar…

—E para o desfile?. —Imos tan tarde, que 
non nos vai dar tempo a ter o traxe rematado. 
—Sempre nos pasa igual. —Para o ano 
empezamos xa ao acabar este desfile.

E despois do pregón e das coplas, o gran día. 
Son as 16.30 h e o peirao está practicamente 
deserto. Algunhos curiosos ao redor das 
carrozas dos Ñaaas, Gandallada, Éche que hai, 
os Larpeiros e a carroza da raíña que dende as 
12.00 h da mañá lucen xa na explanada.

—E os compoñentes?. —Nin rastro deles,  
nin do resto dos grupos. —Hai!. —Pero onde 
vai a xente?. 

Carmen e Marifé non teñen tempo nin 
a comer para poder anotar aos que veñen a 
desfilar  dende outros pobos da Mariña. Lucita 
levando o material para que o chocolate estea 
listo e sexa a raiña e as damas as primeiras en 
tomalo. Lola xa se afana en ir botando os litros 
de leite na pota axudada por Palmira. —A ver 
si chega este ano que o ano pasado anduvo 
algo escaso.  —Cada vez hai máis xente. —
Coincide Blanca, as súas fillas e Roberto. 
Dispostos sempre a axudar. 
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A Raíña e ás damas chegan no autobús 
coa costureira. Alegría, alegría e alegría, e 
subitamente, como por arte de maxia os grupos 
comezan a chegar por todas as esquinas e en 
menos de dez minutos está o peirao cheo de cor, 
plumas e glamour.

E veña fotos, a Raíña coas damas non 
dan rematado, todo o mundo quere posar con 
elas, pero son as cinco e hai que saír, por fin 
o fogonazo da comezo e a raiña coas damas 
na espectacular carroza abren o desfile. A 
Batukada franqueando a carroza anuncia ao 
seu paso o gran desfile que acaba de comezar.

—Hai que saír. —A ver si aguanta e non 
chove. —Tivemos sorte e hoxe está moi bo día, 
vai sol e os grupos van desfrutar do desfile. 
Suso e máis eu, sen parar, dando paso a os 
grupos. Ese día facemos máis kilómetros sen 
movernos do sitio que facendo unha ruta polos 
Fondás.

Miles de persoas arremuíñanse detrás das 
vallas das rúas esperando o paso dos grupos 
que van saíndo amodiño. Primeiro os máis 
pequenos e logo intercámbianse comparsas, 
charangas, grupos e carrozas. 

Detrás un Plan de Seguridade, e un gran 
equipo que se despregará para velar porque 
o desfile discorra con toda normalidade e que 
o público que nos visita e os que desfilan se 
divirtan como nunca. 

Tódolos membros da policía local que 
estarán nos cruces da Vila, un numeroso 
grupo de membros de Protección Civil vidos 
de tódolos puntos da Mariña, Pontenova, 
Riotorto, Portomarín, Vicedo, Mondoñedo…

cooperarán cos membros de Protección Civil 
de Foz colocándose ao longo de todo o desfile, 
para previr accidentes e incidentes e que as tres 
horas de desfile discorran con normalidade. 
Logro moi complexo nun desfile que move a 
preto de 2.000 persoas.

O persoal de obras municipal que durante 
todo o día está aí, cortando as rúas, poñendo 
e sacando vallas, conducindo a carroza… 
sempre, para todo o que se necesita, facendo 
un gran traballo que xa leva realizando dende 
moito tempo atrás co deseño e realización da 
carroza da Raíña, preparación da Sala Bahía, 
para cea e baile, coplas…

As persoas de seguridade, que durante 
a mañá velan polo bo estado das carrozas 
que quedan no peirao e logo apoianos a Suso 
Castiñeira e a min dando a saída a os grupos

—Fáltame moito... —Preguntan os 
grupos... —Eu creo que agora íamos nós. 
—Pero que guapos ides... —Que pasa 
que o desfile está parado?. —Por qué 
non anda?. —Son as Burras Vellas. —
As Pernas. —Os Larpeiros… que están 
facendo o baile. —Pois hai que apuralos 
para que anden…

Son ás 18.00 h e a carroza da Raíña xa 
chegou ao Campo da Cabana e máis de 
medio desfile sen saír… Son as 20.00 h e xa 
coas sombras da noite os últimos grupos 
e carrozas van rematando o espectacular 
desfile.

—Vou seguir pola xeral para ver como 
vai. —Di Suso. —Todo moi ben. Cada 
ano hai máis xente. —Felicitacións outro 
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ano máis. —Non houbo incidentes que é 
o principal. —Nos dicimos Suso e máis 
eu. —Moi ben o desfile e gran asistencia 
de público.

A imaxinación e a fantasía non teñen 
límites. O público aplaude entusiasmado sen 
saber cal está mellor… As comparsas cos seus 
espectaculares bailes ocupan toda a rúa como 
abanicos abrindo e pechando. Os grupos 
deleitan ao público con representacións e 
bailes de gran inventiva e humor, as carrozas 
espectaculares e grandiosas despregan gran 
fantasía.

En fin, o entroido de Foz hai que velo e 
vivilo.

E ao remate, nós co xurado, para que elixa 
a os premiados, mentres comezan as cábalas 
e apostas nas entretidas ceas que se están a 
celebrar en todos os restaurantes da Vila.

O meu móbil bota fume… —Gañaron as 
Sin Xeito? —E Éche o que hai?, — E os Ñaas?. 

—Estanme dicindo que o primeiro é para as 
Tas que Pías… —Tranquilos xa se saberá… E 
o móbil segue a sonar mentres ceamos rápido 
porque xa está preto a entrega de premios e 
hai que saír para o Bahía.

As caras xa se ven dende o escenario. Ás 
veces a sorpresa xa non o é tanto. E despois da 
entrega a bailar e pasalo ben para moitos de 
nós no mellor día do ano.

Logo o Touporroutou, a Queima, a todo 
hai que ir. O entroido está a piques de rematar 
e hai que aproveitar, porque logo hai que 
voltar a empezar que o ano que ven xa está 
aquí e a ilusión volta a comezar.

O Entroido de Foz facemolo todos. Os 
que estamos no lado da organización e os 
que desfilan. A cooperación, complicidade, 
respeto, moito traballo aderezado con grande 
dose de bo humor, ten como resultado que o 
Entroido de Foz sexa o mellor de Galicia. Sen 
lugar a dúbidas.

ESTO É FOZ E AQUÍ HAI ENTROIDO
E SI CHOVE, AINDA QUE SEXA CORONAVIRUS,

PARA O ANO DUAS VOLTAS
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O s primeiros recordos que teño do En-
troido son sendo un neno, ainda na 
dictadura. Algúns veciños como Bal-

bino da Pelola, Concha Pintos ou Vicente do 
Delgado ian polas casas facendo a comedia. 
Isto naquel momento de penurias e censura, 
xa era algo moi diferente.

Durante a miña adolescencia recordó ir 
ao baile do farolillo, un dos bailes máis anti-

gos da comarca. Ese día era un dos tres que 
aos rapaces nos permitían saír ata tarde (3 ou 
4 da mañá), xunto ao día de fin de ano e o de 
San Lourenzo.

O entroido antes da creación do desfile 
era desordenado. A xente disfrazábase e an-
daba polo pobo para despois ir ao baile no Ba-
hía. Era todo unha incógnita. Coa creación do 
desfile comezou a haber unha organización e 
isto foi unha gran idea duns cantos veciños. A 
idea saiu dunha xuntanza no Lar, da mesma 
maneira que pasar o día grande de Foz ao sá-
bado, xa que antes os días de celebración eran 
o domingo e o martes.

A partir do 1981, ás 4 ou 5 da tarde baixa-
base ao porto, sempre houbo moita xente. O 
primeiro ano, os do bar A Rapadoira, Antonio 
e Luis, quixeron gravar un vídeo doméstico e 
pedironme ir de conmentarista, nunca tal 
fixera e resultou ser un gran éxito.

Durante tres ou catro anos esa mesma 
xente fixose cargo da organización do desfile. 
Despois quedouse sin comisión e organizou-
no o concello que foi o Concelleiro de Cultura. 
Ao ano seguinte reunímonos outro grupo de 
rapaces con Emiliano da Xacoba como presi-
dente da comisión que se formou. A comisión 
non tiña respaldo de ningunha administra-
ción. Xa daquela se daban setecentas mil pe-

O Entroido de Foz...
desde a mirada de

Suso Castiñeira
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setas en premios, a comezos da década dos 
oitenta. Para poder recaudar esta cantidade 
facíanse bailes de verán. Un ano  nin seque-
ra se recaudou nada, senon que a comisión se 
empeñou en cento cincuenta mil pesetas, así 
que, para poder remedialo, adiantouse a cea 
de entroido a novembro para poder recaudar. 
Os comerciantes e bares donaron unha cesta 
e co sorteo puidose recuperar o diñeiro que 
tivo que adiantar o presidente da comisión.

Un deses anos, o sábado do desfile, ás 10 
da noite chovía, era o que se di “unha noite 
perra”. Emiliano choraba co disgusto, xa que 
pensaba que ninguén iría ao baile e había que 
dar os premios, para os que se necesitaba o di-
ñeiro do baile. Pero, parou de chover e ao pou-
co tempo xa vimos que a cola para entrar no 
Bahía chegaba ao que agora é a galiña azul. 
Ás 2 da mañá xa tiñamos diñeiro para entre-
gar os premios e no baile infantil do domingo 
xa so pagaron os nenos por entrar e non así 
os pais, gracias á recaudación do día anterior.

Os anos noventa foron anos de cambios. 
En 1990 creouse a figura da raíña do entroido. 
Ao principio os desfiles eran diferentes, non 
había música. So había unha charanga de 
León que traía contratada a comisión. A xen-
te facía parodias dos eventos que pasaban no 
mundo, e por suposto tamén das novidades 
en Foz, pero as comparsas de hoxe non exis-
tían. Ata a chegada das Sin Xeito no ano 1998. 
Foi un cambio enorme, chegou a música e foi 
unha gran alegría. A partir dese momento en 
Foz houbo un antes e un despois. Ao princi-

pio sempre desfilaban os mesmos grupos e a 
chegada, das agora coñecidisimas comparsas, 
fixo que o carnaval crecera. 

O luns de entroido era un día grande no 
que sempre se saía facendo parodias de todo 
tipo. Mais o enterro do entroido é unha asig-
natura pendente. Intentouse con pinchos, or-
questras e atraccións de todo tipo pero nunca 
acaba de despegar e ir ben. Antigamente tiña 
moita fama.

Na miña opinión, o éxito do Entroido de 
Foz son os participantes que se meten de cheo 
no papel. Porque se a xente non o leva dentro, 
non funciona.

Desde aquí quero agradecer os trinta e 
nove anos que levo dando a saída do entroido. 
Dar tamén as gracias a todos os que participa-
ron nos desfiles, xa que despois das miles de 
persoas que pasearon os seus traxes por Foz, 
que tomaron copas esperando á saída, incluso 
durante máis de dúas horas, non tiven nunca 
o menor percance.

Penso tamén que a notoriedade e fama do 
entroido de Foz é debido á ecuanimidade con 
que se trata a todos os participantes para ac-
ceder aos premios.

Antes de rematar quero ter un recordo 
para todos aqueles entroideiros e entroideiras 
que xa non están con nos e que foron xerme 
do entroido que hoxe desfrutamos todos.

Un saúdo dun veciño que se sinte orgullo-
so do Entroido de Foz!

VIVA O ENTROIDO DE FOZ!!
Suso Castiñeira
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Q ueridos inimigos do coronavirus.

Como xa saberedes (e se non 
ídevos mirar) este ano non haberá 

o ansiado entroido, e mesmo pola actual si-
tuación, non vai haber nada que se lle pareza. 
Non lle imos dar o pracer ao bicho de coñece-
lo. Dende logo, non o merece.

Dende Burras Vellas sabemos que o vi-
rus non puido coas gañas e ilusión que te-
mos cada ano de compartir esta experiencia 
única cos milleiros de persoas que o facemos 
posible.

Puxémonos mans á obra coa estratexia 
a seguir. Tiñamos que adaptarnos ao que 
os tempos e o xurado nos require. Ana-
lizamos os resultados, fixemos un estudo 
exhaustivo sobre tendencias futuras e 
elaboramos a folla de ruta axeitada para 
que o grupo non caese no esquecemento 
ou na mediocridade. As consignas eran 
claras: evitar caídas en picado como a dos 
Ñasss (perder nun mesmo ano o primeiro 
posto, a nave e o camión) e non incorpo-
rar a máis xente con serios problemas de 
ritmo e coordinación (bastante temos co 
que temos…Como será a cousa para que 
Samu sexa dos mellores!)

Imos anunciar, polo tanto, as novida-
des:

○ Dámoslle a benvida a Héctor (Muchas) 
e Mila ao grupo. Aproveitamos este me-
dio para recordarlles que deben abonar 
a cuota do pasado ano. Non contabamos 
con eles no anterior desfile e aí estiveron. 
Dando o mellor de si con nós de principio 
a fin da tarde. Non se despegaron. Tira-
ban máis eles ca o equipo de música!

○ A comparsa require dun abandeirado, 
polo que tamén anunciamos a chegada 
doutro membro da corporación: Fran-
cisco Cajoto (máis coñecido por KJ ou 
“Kei Yi” no mundo artístico). Non temos 
o pracer de coñecelo en persoa. Só sa-
bemos que se ri moito, que pinta cadros 

Burras
Vellas
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e que unha vez á semana 
sube ás redes o que fixo. É 
unha aposta arriscada pero 
este tipo de persoas deron 
os seus froitos nas carrozas. 
Fran, amigo, benvido!

○ É moi probable que nos fu-
sionemos coas Tas que pías. 
Nós precisamos ideas como 
as delas e elas precisan xen-
te que baile ben. O único 
que nos separa desa posible 
fusión é o nome. Nós quere-
mos que sexa Pías Vellas e 
a elas con “v” non lles vale. 
Seguimos sen entender o 
motivo. 

Pensamos en incluír na formación a Ma-
risa, a nosa modista. Pero prefire que lle pa-
guemos e nos deixemos desas historias. Ma-
risa, dende Burras Vellas, botamos en falta 
montar a comedia na túa casa.

Como apuntamento, dicir que mentres se 
escribía este documento vimos pola fiestra 
ao antigo alcalde do pobo gravando vídeos. 

Cremos que non ía con nós o tema porque 
os titulaba “Tomé, capítulo LVII”, “Cla Cla, 
príncipe dos cafés e os pitillos” e “Populares 
Foz funciona”.

 Ata aquí as nosas novidades e ,por des-
gracia, o noso entroido de 2021.

Esperamos sorprendervos e facervos 
pasar un bo anaco para o 2022 
(Dioloqueira). Por favor, coida-
de e coidádevos. Precisamos de 
todas e todos para seguir facen-
do o Entroido cada ano máis 
grande.

Non queremos rematar esta 
carta sen agradecerlle o apoio 
aos que fan posible o entroido: 
sanitarios, Concello de Foz, 
CCA Foz, Pfizer, BioNTech, As-
tra Zeneca, 

Ata o ano!



Restaurante
Raciones y

Platos combinados

•Menú del día 
y a la carta

•Pescados a 
la brasa

•Parrilladas 
de carne

Avda. Álvaro Cunqueiro, 12
Tlf.: 982 14 15 01

FOZ (Lugo)
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Gandallada

O la carnavaleiros:

Bon ano a todos anque o entroido este ano teremos que velo en vi-
deo para recordar outros anos tantos e tan bos.

Primeiro vamos vencer o covi que despois teremos tempo para as nosas 
celebracios, espero que esto nos sirva de algo para valorar o que temos.

Gandallada sigue estando con ou sin entroido.

Un forte abrazo a todos os carnavaleiros/as
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S egundo ano. Ano en calma. Ano para reflexionar, botar a vista atrás e recordar todos 
os bos momentos que vivimos no Entroido de 2020, no noso primeiro Entroido. Toca 
facer balance.

Empezámolo con moita ilusión, ganas de desfrutar, pasalo ben e vivilo con todos vós. Saí-
mos cargados de nervios, pero o apoio recibido e a boa acollida por parte das demais agrupa-
cións axudáronnos a botalos fóra.

Se algo botamos de menos este ano foron as tardes de talleres, ensaios, reunións, etc., nas 
que conseguimos crear unha “pequena gran familia” con mil anécdotas compartidas (porque 
todo hai que dicilo, outra cousa non, pero risas moitas botamos). Neste punto, queremos apro-
veitar para agradecer a esas persoas que tiveron unha implicación especial e axudaron a que 
todo saíra adiante, xa fora dando unha última puntada, colocando tocados, dando ideas para 
o estandarte, dando os últimos toques aos traxes ou traendo a merenda aos talleres para coller 
forzas e seguir.

Aínda ben non acabara o Entroido, xa pensábamos con ganas no seguinte... e niso se que-
dou. En pensalo. O máis difícil deste ano foi, sen dúbida, asumir que tiñamos que paralizar 
todo, pero temos a vista posta (e os dedos cruzados) no 2022 e seguiremos traballando con ganas. 
Sabemos que nos queda moito por mellorar, así que agardamos que este ano de pausa e 
reflexión nos leve a dar un paso máis e a seguir medrando.

Se todos nos coidamos e somos responsables volveremos a saír. Volveremos a vernos, a des-
frutar de cada día do Entroido e a reencontrarnos ás 17:00 no porto.

MALO SERÁ non collelo con máis ganas que nunca, non?
Agardamos vervos moi pronto!

Volveremos...Maloserá



"Transformamos el conocimiento en valor para el beneficio de 
nuestros clientes y nuestra gente"
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É moita magoa ter que desfrutar do 
noso entroido a través de un vídeo e 
dunha revista fotográfica, ter que ver 

nunhas páxinas os nosos disfraces, o desfile, 
fotos dos grandes bailes e da xente na rúa, 
cando Foz nestas datas tería que ser un de-
lirio de Festa.

Pero a vida corre con sobresaltos, como 
as circunstancias actuais, e o feito de asumi-
remos a nosa responsabilidade, nestes intres 

tan difíciles, soo nos permite celebralo desta 
maneira.

Pois celebrémolo!

O noso grupo de entroido “Vanche Ga-
lanas”, é un grupo recente de nome, nada 

mais!.

Estamos moi pero 
que moi ligadas e ligados 
a este entroido, de toda 
a vida, temos sentido do 
humor, desfrutamos coas 
risas de nós mesmos, ten-
tamos agudizar o enxe-
ño, facemos xuntanzas 
para facer ou desfacer un 
disfrace e levamos toda 
unha vida facendo.

A nosa participación 
no entroido de Foz e a 

nosa maneira de vivilo é moi libre, sen este-
reotipos, dunha forma xa e con grande sen-
tido do humor. É un xeito de vivilo moi de 

vanche Galanas
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Foz, saír de viños, cantar e bailar nos bares, e 
como non tamén por suposto ir ao desfile, sen 
dúbida o evento mais vistoso.

E imos a seguir facéndoo, porque non 
houbo un ano en que o entroido deixase de 
formar parte de nos, polo menos nas nosas 
cabezas dun xeito ou doutro nestas datas 
sempre está aí o entroido.

Nosoutros e nosoutras propoñémosvos a 
todos os focegos e focegas, que batemos un 

novo récord de participación, DISFRACÉ-
MONOS!!!, e de forma individual mantere-
mos viva a festa.

Poñede un bigote, unhas gafas, unha pe-
rruca, un sombreiro, un anteface, pero non 
deixedes ir o entroido sen unha foto do ano 
2021, subídeas as redes, Facebook, Instagram 
poñédeas no voso estado de WhatsApp, que 
siga a festa, ao fin e o cabo é un ano mais.



REALE GROUP

Avda. Alvaro Cunqueiro, 1 Entlo.
27780, FOZ, LUGO
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NEIRA SEGUROS
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27880 BURELA (Lugo)
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Móvil, 661 46 78 75

Fax 982 58 10 03
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N estas datas, noutros anos taríamos 
dicindo “Aí ta! Aí ta!”, xa empezá-
bamos a convocar as reunións (sen 

présa), e a pensar de que íbamos ir este ano, 
cousa que cada vez é máis difícil, pois des-
pois de tantos desfiles esgótanse os plans. 
Non queremos poñernos nostálxicos, pero 
este ano para nosoutros, así como para outros 
“poucos” grupos, era moi especial, dado que 
celebrábamos os nosos 40 desfiles consecuti-
vos e concatenados.

Sería fácil acordarnos dos disfraces de tódolos 
anos, pero eso só se consigue nunha reunión 
onde teña Richard, (que é o que pensa que ten 
mellor memoria, aínda que logo o teñamos 
que corrixir). Queríamos resumir estes anos 
en 4 frases, pero non damos, entonces vámolo 
facer en 10 ou as que señan:

Contámosvos que o primeiro ano ás 14:30 
non tiñamos coche para o desfile. Finalmente 
saímos con coche, un 1400 de BBB, que parou 
15 veces, e acabamos o desfile, que daquela 

Bonaerensis
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era moito máis largo, chegando ao muelle 
andando, e sin coche. Este feito, repiteuse asi-
duamente ao longo da nosa traxectoria auto-
movilística.

Ano tras ano, fumos pensando con moito 
detenimiento planes con maior ou menor 
éxito de público e crítica, coma os Camellos, 
(que tivemos que parar nas casas baratas na 
casa de alguén, pa que xogase e ganase), a 
caixa de música, a pagoda…

Non queremos olvidar cando chegamos 
ao muelle en barco conquistar América, co 
noso estandarte de detergente “Colón Colón” 
e o único que nos fixo caso foi Suso o Maza-
roco.

Anos despois seguimos peleando cos 
cabalos de Tono e Ron-Eli (que agora mesmo 
son parte da estructura dunha casa da Praza). 

Somos tan peculiares que fumos capaces 
de facer 2 escenarios para unha mesma obra 
de teatro infantil, “Os 3 cerditos”, que ao final 
eran 6, 2 lobos e 2 Jókers que nadie sabía que 
facían alí.

Fumos de DragQueen, Tínez de Óscar (a 
estatuilla), de Avións, de Góspel, de Guardia 
Civis e ganamos o primeiro premio de carro-
zas, sendo os primeiros en ganarlle aos Lar-
peiros (Tomaaa Ñasss!).

Non sabemos por que, deunos por cam-
biar aos planes artísticos: “María Isabel, 
Eurovisión, Lago de Los Cisnes, Natación 
Sincronizada” (con piscina feita íntegramente 
co noso elemento principal, AS BRIDAS!),…

Tamén debemos recoñecer que hai anos 
que fumos, pero como si non fóramos. Non 

se pode decir que non fumos, porque fumos, 
pero… daquela maneira. (E non queremos 
decir nomes).

Incluso co deparar dos anos, atrevímonos 
a rememorar os nosos anos mozos de Grease, 
pero co gris de serie.

Sería difícil superar o ano pasado, que 
ainda que non o creades, pintamos o deco-
rado do escenario de Rosalía, coas boquillas 
das faritas de Tono.

A pesar de que este ano non vai ser igual, 
o espírito entroideiro do Bonaerensis SV 
sigue “impertumbábel” e “inesquecíbel”.

Desde esta tribuna, e para a xente que 
nos contempla (incluso á xente da curva do 
Xoyma), queremos agradecer publicamente e 
por tódolos medios posibles e imaxinables, e 
incluso outros que non son posibles ou ima-
xinables, o apoio que se nos prestou durante 
estes longos anos de pedra, e demostrar o 
noso aprecio e cariño polo tempo adicado a 
este humilde grupo de entroido.

CHUCHOS E ABRAZOS 
“COBAARRRRRDES,

PECADOREEEESSSSSSS
DE LA PRADERA”

PD 1: Eeeeeeeeh, Manuel Alberto, po 
ponde vas! Pasa que non se pode!

PD 2: Manolooo, dale al niño un 
colacao!
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S abíamos que o 40 aniversario do noso 
Entroido sería unha data para lembrar 
durante anos, pero nunca imaxinamos 

que sería así. Hai 40 anos algunhas farangu-
llas eran nenas e moitas aínda non naceran. 
Co paso do tempo, á vez que o Entroido de Foz 
ía medrando, estas datas foron marcando as 
nosas infancias, as nosas adolescencias... as 
nosas vidas. O Entroido foi enchéndonos de 
recordos inesquecibles, de desfiles, de bailes 
infantís... dun sentimento común. E foi ese 
anhelo de risas compartidas, de nervios colec-
tivos e de formar unha familia coa que pasalo 
ben o que nos levou a vivilo xuntas durante 
os últimos catorce anos. Así, neste tempo que 
pasou voando como voan as épocas felices, o 
Entroido foi medrando e nós con el. E claro 

que non podemos deixar de estar orgullosas 
dun Entroido tan bonito, tan auténtico e tan 
noso como é o Entroido de Foz, que conse-
guiu non só ser referente da Mariña, senón de 
toda Galicia.

Gustaríanos moito poder festexar estas 
datas tan sinaladas como só sabemos facer 
en Foz, mais sabemos que este ano non pode 
ser. O Entroido do 2021 será o Entroido de bo-
tar de menos. Botar de menos os ensaios e as 
reunións interminables. Botar de menos os 
nervios a flor de pel, a presión por non che-
gar a tempo. Botar de menos estar decidindo 
quen vai polas tarxetas da Cea de Coroación 
para non quedar sen elas. Botar de menos 
as coplas, os bailes, as ceas, subir o Pema, os 
viños... tantas cousas! Pero sobre todo, botar 

Farangullas
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de menos esa alegría, ese amor e ese gozo cos 
que vivimos todas as persoas que formamos 
parte do Entroido de Foz.

Este ano ten que ser así, é importante que 
a seguridade e a responsabilidade (individual 
e colectiva) sexan a bandeira do Entroido 
2021. Dende As Farangullas queremos man-
dar moita forza para todo o mundo nestes 
tempos tan duros e complicados. E a vós, 

compañeiros e compañeiras deste Entroido 
noso, mandámosvos unha aperta grande e 
agarimosa. Que a espera faga do próximo En-
troido un Entroido que nunca esquezamos! 
Festexaremos todos os aniversarios que fagan 
falta, bailaremos todo o que nos pida o corpo, 
riremos, choraremos e farémolo todos xuntos 
porque iso é o que máis botamos en falta e 
porque é o ADN do noso Entroido.

Que viva 
o Entroido 

de Foz!
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N a explanada do muelle 
co mondeo aparcado 
as botellas de auga, estrelas e alquitrán
de alfombra están.
O boureo dos “pernas”
que nos tapa o son.
aquí estamos xuntiños cagados de frio 
e xa pasou un ano máis.
E os da comisión como de ano en ano
cinco minutos máis para a conta atrais!
repasamos todos xuntos o ultimo ensaio
cinco minutos antes da conta atrás!
Os larpeiros, os ñas, farangullas, sin xeito,
ruxe ruxe el algún burravella ven despistao
Ordenamos a filas, arrancamos o grupo
repasamos os temas, onde vai o conductor?

Pé do Molete
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E ahi nos ven Pili como de ano en ano
cinco minutos máis para a conta atrás!
repasamos todos o ultimo ensaio
cinco minutos antes da conta atrás! 
E aínda que pa este ano temos algún novo
tamen nos acordamos dos que xa non venen
e a ver se un ano nos xuntamos todos
e facemos un desfile como ten que ser.
Un, dous, tres, catro, cinco
arriba, abaixo, esta volta á dereita
hai que vir ensaiar máis!
Non decimos adeus porque habemos volver
e pro ano que ven
en vez de unha volta
han ser duás, ou máis.
Na explanada do muelle
co mondeo aparcado
coma sempre os moletes estarán
listos para desfilar.
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R ematado o Entroido do 2020 a Peña Ñasss, como é tradición, reuníuse para facer ba-
lance e trazar a folla de ruta para o ano 2021. O encontro tivo lugar, como non podía 
ser doutro xeito, nun coñecido bar da localidade. A continuación mostramos a trans-

cripción literal da acta de dita xuntanza:

Reunidos no día de hoxe os membros da Peña Ñasss, case todos en plenitude de facultades, 
e non existindo partido de pádel que xustifique ausencia algunha, acordan en asemblea os se-
guintes termos:

1. Aprobánse por unanimidade as contas do ano pasado e preséntanse os presupostos 
para o vindeiro 2021. Expónse ao resto de membros da Peña a necesidade de obter 
novas fontes de financiación para poder elevar o nivel da mesma. “A culpa de todo 
é de Cajoto” afirma un peludo membro. Pídese unha rolda de cervexas.

Peña Ñasss
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2. Sométese a votación a continuación na categoría de carrozas. Por maioría decídese 
participar no próximo Entroido coma grupo. “O naso é o baile” engade un canoso 
membro. Pídese outra rolda de cervexas.

3. Un bigotudo membro expón a posibilidade de participar en programas de TV “para 
sacar uns carliños”. Apróbase participar no TI VERAS da TVG. Un simpático 
membro engade que lago debera presentarse ao AHORA CAIGO, “gañamos se-
guro, que non col/e polo furado” asegura. “Ca/a tú, que tuche a FIRST DATES 
e namáis que trouxeche un tupper co postre” respondeu o aludido. O presidente 
chama á arde e pídese outra rolda de cervexas. Un axitado membro solicita que se 
traiga un pincho “ou algo”.

4. Debátese a idea de patentar unha revolucionaria máscara de cabeza enteira ou es-
cafandra cirúrxica, baixo o nome de ÑASSSCARILLA. Rexéitase a proposta pero 
solicítase que o seu uso sexa obrigatorio para varios membros da Peña “por moti-
vos estéticos”. Pídese unha ronda de cubatas.

5. Debátese a idoneidade de Javi Chinchón coma entrenador do C.D. Foz. Conclúese 
que acadar a permanencia dun equipo sen gañar ningún partido é unha fazaña 
difícil de repetir. “A tempada que vén voume superar” espetou o aludido. Pídese 
outra rolda de cubatas.

6. Comeza a ensaiarse o baile para o desfile 2021 ante a atónita mirada do resto de 
clientela do bar. Un desgarbado membro pártese a camisa coma se flamenco fose, 
deixando entrever unha espléndida camiseta de felpa branca e arríncase a cantar 
COLOR ESPERANZA de Diego Torres con escasa afinación.

7. O dono do local solicítanos amablemente que continuemos a reunión noutro empra-
zamento, sinalando sutilmente a porta do establecemento.

8. Págase a canta e dáse por finalizada a asamblea.

Como vedes, e pese a ter todo perfectamente planeado, este ano debemos por todo en pa-
réntese de maneira responsable. Pero a dimensión do entroido na nasa vila é tal que traspasa 
calquer tipo de continxencia. Por isa se este ano non podemos desfilar, o ano que vén daremos 
dúas voltas. 

Do que non nos van quitaré de papar orellas sin xeito e non deixar nin as farangullas, por-
que somos uns larpeiros. E que ques que che diga? Entendo que tas que pías pero eche o que hai, 
cando saiamos desta verás como volvemos a poñernos coma o pé do molete. Porque o entroido é 
un ruxe ruxe que os focegos levamos no ADN. Non sexas burra ve/la, respecta as normas para 
que cando vexa o teu disfraz no entroido do ano que vén che poda dicir con toda a miña alma:

ÑAAAAASSSSS
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O la entroideirxs!!

Quen nolo ía dicir fai un ano, agora 
mesmo a prioridade é ser responsábeis 

e facer as cousas como nos piden, a intención 
é poder volver a desfrutar coas persoas que 
queremos de todo o que nos está privando 
esta desgrazada enfermidade, que xunto coa 
situación laboral de moitas persoas está con-
vertendo nun pesadelo esta longa tempada. 
A maxia do entroido fai que esquezamos, ou 
polo menos deixemos durante un intre a un 
lado os problemas, e lembremos tantos bos 
momentos desfrutando do entroido de Foz ao 
voso carón.

Din que rir é sano e que alonga a vida, 
e de verdade que levamos rido e desfrutado 
moito. Tamén nos temos cabreado, pero era 
chegar o sábado de entroido e todas as aspe-
rezas que puidera haber desaparecían.

Traballos de preparación, buscar mate-
riais, molestar amigos para pedir favores, 
sacar tempo de onde sexa para artellar o plan 
e ensaiar, voltas na cama pensando como 
facer e si daremos rematado a tempo, venres 
do pregón e nós ainda coa brocha e o mar-
telo na man, sábado pola mañá na porta da 
ferretería ou do bazar chinés agardando a 
que abra para pillar algunha cousa que ainda 
falta... E chegou a hora de ir tomar unha cer-

Fálame sempre e 
novas xeracións
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vexa polo muelle e pasar pola lonxa inscribir-
nos (anque se pode facer por internet dende 
hai anos, nós somos da era analóxica e segui-
mos cumplindo estrictamente as tradicións). 

Atopámonos co resto de peñas que tamén 
andan facendo o propio antes do xantar, e 
comezan as anécdotas os contos e as risas. 
Non hai mellor terapia, e despois de xantar 
volve o estrés, a ver si non saimos moito polo 
final, a ver si os que levamos detrás non levan 
moito volume na música... Pero arrancamos 
e damos renda solta ao espíritu, abraiados 
pola cantidade de xente que inunda as rúas 
e damos o mellor de nós para pasalo ben e 
intentar arrancar un sorriso a todas esas per-
soas que se achegan ver o desfile.

E despois, o que veña, día grande dos 
grandes cos amigos. Antes de rematar, gus-
taríanos facer unha mención especial a unha 

persoa moi chegada e moi especial para nós.

Él é Manolo «Costeira», pai dos compañei-
ros César e Óscar, integrante durante algúns 
anos da «Peña Gandallada», soubo trasmitir-
lle aos seus fillos o xerme do entroido. Tam-
pouco podemos esquecer o seu bo facer 
durante toda a súa vida na comisión de festas 
do Bispo Santo, deixounos un dos bos e xene-
rosos.

Grazas por todo amigo, que a terra che 
sexa leve!!

O seu pasamento foi outro mazazo neste 
complicado ano. Nada máis, coidádevos 
moito, forza e ánimo, volveremos a tope!!

E non esquezades que sempre, pero sem-
pre, faládenos!!

Unha forte aperta (coa debida distancia 
de seguridade).

PLAYA DE FOZ
HOTEL & SPA

FOZ
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B oas Entroideir@s! ¿Cómo o levades? 
Tempos complicados nos toca vivir 
¿non si? Ou mellor se podería decir: 

aos que temos que sobrevivir…

Esto cóntannolo fai tan só un ano e seguro 
que non o creeríamos. Perda de liberdade, 
preocupación constante, precaución máxima 
ante situacións que eran cotidianas hasta non 
fai moito e, derriba de todo esto, o profundo 
dolor ao coñecer tantas pérdidas humanas. 
Sen dúbida, o PU*O Covid-19 cambiounos a 
vida.

Nun segundo plano, xa que o principal 
de todo é a saúde, están as cancelacións 
de festas ou eventos que para moitos son 
importantes. É o caso do Entroido. Este 
ano inevitablemente se verá condicionado 
ao recordo do ben que o pasamos noutras 
edicións, o que xa de entrada nos entristece 
aínda máis aos focenses.

¿E agora qué? Foi a pregunta que nos 
fixemos todos os compañeiros (e sin embargo 
amigos) dos Fáltache Pé Ou Sóbrache Chancla… 
Pois toca sufrilo en silencio, igual que se fose 

Fáltache pé ou 
sóbrache chancla



59

unha hemorroide. Seguir con precaución, 
acatar as pautas dictadas para acabar có 
“bicho” e ser optimistas e mirar a un futuro 
(esperemos que cercano) que nos devolva a 
normalidade que tanto ansiamos.

Mentres tanto, tomamos outra importante 
decisión: ante a escaseza de traballo e a 
pérdida económica que supón para o nóso 
grupo prescindir do premio do desfile (ironía), 
imos retomar a actividade stripper. Épocas nas 

que vendíamos os nósos corpos (por suposto, 
a precio de saldo) ao máis puro estilo Full 
Monty, que como recordaredes foi un filme 
inspirado na nosa labor…

Pois eso, atoparédesnos “bailando” nos 
tapadillos. Consultade aforos, pois suelen ser 
actos multitudinarios e hai uns máximos, e 
sempre con mascarilla e respetando distancia 
social.

¡SAÚDE ENTROIDEIR@S!
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O utro ano mais e xa está aquí o carnaval. 
É tempo de cores, purpurina, costura e 
présas, aínda que sen dúbida a diversión, 

emoción e nervios son os protagonistas.

Son moitas as persoas que participan no 
noso entroido: comparsas, charangas, grupos, 
carrozas, parellas, individuais… E tamén son 
moitas as persoas que veñen participando no 
entroido dende ben pequenos, a ilusión vai 
medrando cos nosos nenos sempre rodeados 
da mellor xente que lles transmiten amor 
polo entroido e comparten con eles a ilusión 

de vivir ó máximo esta festa. Sen dúbida vivir 
o entroido dende dentro é a mellor forma de 
disfrutalo, canto lle hai que dar á cabeza! 
Canto temos que discurrir! Traxe, tocado, 
peinado, bailes… e canto disfrutamos facendo 
todas esas cousas! Da igual a idade; grandes 
ou pequenos; coser, pegar, medir, cortar… 
todos temos que facer.

Gústanos moito participar en cada un 
dos actos que forman parte desta troula, 
comezamos coa coroación do noso rei ou raíña 
e rematamos coa queima, non sen pasar polas 

Sin Xeito
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coplas, o pregón, o xoves de comadres, 
o touporroutou, os bailes e polo gran 
desfile no que ademais de disfrutar de 
todo o noso traballo disfrutamos tamén 
do resto de entroideiros e entroideiras. 
Sen dúbida o gran día é o desfile, 
formamos unha gran familia, é incrible 
como de repente uns son perruqueiros 
e outros maquilladores, desde ben cedo 
comeza o choio... A festa está asegurada.

Os nervios comezan xa no campo da 
cabana, para algúns será o seu primeiro 
desfile, para outros o primeiro en filas ou 
na percusión, uns xa son máis veteranos 
e outros levan toda a vida, pero para 

todos e todas as emocións están a flor de pel e 
detrás dos nosos peques e ó son da percusión 
enfilamos cara ó muelle para que a diversión 
comece e disfrutar con toda a xente de Foz.

Nunca antes, nin a auga nin o vento foron 
capaces antes de parar o noso entroido, e 
mira que ten chovido! Pero este ano, como xa 
sabedes, tivemos que botar o freo, traballamos 
de forma diferente, as reunións virtuais 
comezaron a ser frecuentes, comezaron as 
dúbidas de cómo sería o próximo entroido 
pero a rabia e a impotencia de toda esta 
situación non vai poder co noso espítitu 
entroideiro, algo haberá que argallar! Moito 
ánimo a toda a xente que participa nesto e 
que nunca se perda a ilusión, como se di por 
aquí, nunca choveu que non escampara. 
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Botamos de menos moitas cousas; 
as xuntanzas, os talleres, as risas, os 
enfados, os ensaios e ata os cambios 
de última hora.

Será un entroido diferente, pero 
será entroido.

Arriba
Sin Xeito
e que viva
o entroido 
de Foz!



VOLVEREMOS...
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L 
émbraste desa canción que di “La vida es un Car-
naval”?

Pois xa vés o que é a vida, un Entroido.

Muda de disfraz a cada momento, unhas veces máis 
negro, outras de cores máis vivas. Quen nos ía dicir cando 
celebrábamos o cambio de década. “Oh, los felices años 
20”! Nunca os soños foron tan grandes…

Soños que se tiñen de escuras cores segundo avanza a 
certeza de que esta vez non, este 2021 non ten xeito de ser 
ano de festa…

E entón …velaí! Imprescindible facer terapia.

E para iso botamos man deses recordos que nos fan 
sentir ben… Porque nos momentos de dificultade no hai 
nada como remexer na nosa (boa) memoria e atopar ins-
tantes dun pasado recente que nos lembran ledicia.

Recordos que alborotan, que nos desguedellan a alma 
e que de súpeto nos debuxan un sorriso case terapéutico.

Terapia de Grupo
Annushorribilis

Terapia para melloralo
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Imos ver:

OS PREPARATIVOS:
As rapazas de Terapia nas sesións de 

ensaio nocturno (y nos dieron las diez y las 
once, las doce la una las dos y las tres... ♫ 
♫ ♫)

De setembro a febreiro, semana tras 
semana poñendo a proba a paciencia da 
nosa “coach” de danza, estilismo e de 
moitas máis cousas; pasiño a pasiño me-
morizando ritmo, música e baile…

Ou sexa, as rapazas de Terapia facen-
do de cada intre un entroido... Menos mal 
que (case) ninguén nos mira, je, je…

O TRAXE:
Canto labor por facer! Cantas voltas 

de tea! Canto desfacer para volver recom-
poñer un proxecto que se transforma nun 
vestidazo... case que de festa!, e que nos 
senta coma unha luva…

Xúlgalo ti mesma, ti mesmo.
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E por si se presenta unha boa ocasión 
para quitar o sombreiro, engalanamos con el 
a nosa cabeza.

Ou lucimos coroa de reis… en cabeza de 
raíñas.

Queda claro ... non?

E entón chega o gran día. E ímonos de 
festa. A nosa vida tórnase nun teatro onde 
todas e todos somos os artistas, aínda que 
tamén convertémonos en espectadores.

Case cinco horas de desfile nunhas rúas 
ateigadas de xente ao longo do seu percorri-
do; máis de dúas mil persoas enchendo a cal-
zada de cor, de música e de paixón…

Se queres sentilo… participa… ou ven 
velo!

Mais desta volta non poder ser. Este 2021 
vai ser distinto e non se engalanará cos des-
files do Entroido. E o da nosa vila, o máis 
multitudinario da Mariña, fai unha pausa 

forzada.

Aínda así, o Entroido xa 
chegou, e Terapia de grupo re-
bosa sensacións. As de hoxe, 
de ilusión e de esperanza por 
todos eses momentos especiais 
que chegarán cando o temporal 
amaine e retorne a festa máis 
divertida e máxica de Foz.

Sabes? Tecer recordos é 
doado… tan sinxelo como dis-
frutando da vida e dos praceres 
que veñen con ela.
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“♫♫
Ay, no hay que llorar 
Que la vida es un carnaval
Y es más bello vivir cantando
Oh-oh-oh, ay, no hay que llorar
Que la vida es un carnaval
Y las penas se van cantando…

♫ ♫”
(La vida es un carnaval.

Celia Cruz)
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